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Milí spolužiaci  

 

              Do začiatku túžobne očakávaných prázdnin 

ostáva len niekoľko dní. Hreje nás na duši, že  nás celé 

dva mesiace nebude rušiť zvuk budíka alebo školského 

zvonca.  A verte alebo neverte, na prázdniny sa tešíme 

nielen my, ale iste aj naši učitelia. Nakoniec, kto si 

nezaslúži trochu oddychu? 

 Užite si prázdniny v zdraví, zažite pekné chvíle plné 

pohody, veselých zážitkov a nezabudnite ani na naše 

stránky, ktoré sme pre vás pripravili. Príjemné čítanie 

vám želá 

 

                                redakčná rada  
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Medzinárodné dni, ktoré si pripomíname aj na 

Slovensku 

 
27. január:  Medzinárodný deň pamiatky obetiam holokaustu 

 

 Svet si v tento deň pripomína utrpenie šiestich miliónov Židov, ktorí boli obeťami 

holokaustu počas druhej svetovej vojny. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenia OSN 1. 

novembra 2005 na počesť oslobodenia najväčšieho nacistického vyhladzovacieho 

tábora Auschwitz-Birkenau (Osvienčim) v roku 1945. V tento deň je potrebné si 

uvedomiť poučenie z tejto tragédie, ktorá sa nikdy nesmie zopakovať 

 
 

 

14.február : Deň zaľúbených 

Tento deň bol takisto označaný ako Božie hody (až do roku 1969, keď bol vypustený z 

rímskokatolíckeho kalendára), na počesť dvoch kresťanských svätcov (jeden z nich sa 

určite volal sv. Valentín), umučených rímskym cisárom Claudiom II. Gothicusom. 

Svätého Valentína skrátili o hlavu, pretože neprestal oddávať mladé páry napriek tomu, 

že to Claudius zakázal. Cisár bol totiž presvedčený, že ženatí vojaci nie sú takí dobrí 

ako slobodní. V starovekom Ríme bol 14. február sviatkom plodnosti (Lupercalia) - na 

počesť Lupercusa, boha pastierov. Jedna zo zvyklostí týchto osláv prikazovala mladým 

devám, aby napísali ľúbostné odkazy. Odkazy sa vložili do veľkej urny, ktoré si odtiaľ 

vyťahovali slobodní muži. Tí potom dvorili tej panne, ktorej odkaz si vytiahli. V 

priebehu storočí sa všetky vplyvy premiešali a vznikol "moderný" sviatok zaľúbených. 

Deň Svätého Valentína je venovaný milencom - je to čas, keď si vymieňajú romantické 

blahoželania a sladké vyznania o ich nekonečnej láske. 

 
 

 

22. marec: Svetový deň vody 

 

Tento deň bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN 

na Konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Svetový deň vody sa teda 

oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o 

životnom prostredí a rozvoji. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali 

konkrétnym aktivitám,  ktoré podporia informovanosť verejnosti o 

nenahraditeľnom význame vody - napríklad organizovaním konferencií, 

okrúhlych stolov, seminárov a výstav zameraných na ochranu tejto tekutiny a jej 

zdrojov a uplatňovanie odporúčaní Agendy 21. - Akčný program UNCED -  na 

Konferencii OSN k životnému prostrediu a rozvoju z júna 1992 v Riu de Janeiro a 

vytýčili konkrétne aktivity na úrovni svojho štátu 

 



28. marec: Deň učiteľov 

Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa 

národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca 

je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie 

 
 
22. apríl: Deň Zeme 

 
 
Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. 

Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, 

Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je 

pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba 

si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať 

otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia 

chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. 

  
 

3. máj: Deň Slnka 

 
Deň Slnka vyhlásila OSN v rámci programu pre životné prostredie UNEP. Slnko je naša 

najbližšia hviezda a zároveň najjasnejšia hviezda na oblohe. Svojím žiarením vytvára 

podmienky života organizmov na Zemi. Deň je určený nielen na pripomenutie významu 

a dôležitostí Slnka, ale aj na propagáciu ekológie a významu ochrany životného 

prostredia, odborných činností a pozorovaní v oblasti slnečnej fyziky. 

  
 

12. máj: Deň matiek  

 História Dňa matiek siaha až do obdobia antiky. V starovekom Grécku oslavovali 

ženu ako darkyňu života už 250 rokov p. n. l. v podobe slávností na počesť matky 

všetkých bohov – bohyne Rhey. Oslavy trvali obyčajne tri dni – od 15. do 18. marca. 

Starovekí Rimania oslavovali sviatok Matronalia, ktorý bol zasvätený bohyni 

Juno.Za predchodcu Dňa matiek v jeho dnešnej podobe možno považovať tzv. 

Nedeľu matiek (Mothering Sunday), ktorú začali oslavovať 16. storočí v Anglicku. 

V čase sviatku, ktorý bol stanovený na štvrtú nedeľu počas veľkonočného pôstu, sa 

mohlo služobníctvo žijúce v príbytkoch svojich pánov vrátiť domov k svojim 

matkám a stráviť s nimi deň. V novodobej histórii ľudstva sa Deň matiek dostal 

do povedomia na prelome 19. a 20. storočia, a to vďaka Američanke Anne Marie 

Jarvisovej. Po tom, ako v roku 1907 zomrela jej matka, začala viesť kampaň za 

vyhlásenie dňa venovaného matkám. Už o dva roky neskôr tento sviatok oslavovali 

v 45 štátoch USA. 8. mája 1914 iniciatíva vyústila do oficiálneho vyhlásenia druhej 

májovej nedele za Deň matiek Kongresom USA. Prezident Woodrow Wilson 

podpísal neskôr dokument, v ktorom bol Deň matiek vyhlásený za celoamerický 



národný sviatok. Dátum druhej májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj takmer 

všetky krajiny na svete. V Československu sa Deň matiek začal oslavovať v roku 

1923, a to najmä zásluhou Alice Masarykovej, dcéry prezidenta T. G. Masaryka 

a emancipovanej predsedníčky Československého červeného kríža. V 50. rokoch 

boli oslavy Dňa matiek v komunistickom Československu a ostatných proruských 

krajinách nahradené marcovým Medzinárodným dňom žien. Tradícia Dňa matiek 

na Slovensku bola obnovená až po roku 1989, kedy sa začal sláviť druhú májovú 

nedeľu v roku. 

23. máj: Svetový deň korytnačiek 

Svetový deň korytnačiek je iniciovaný od roku 2000 organizáciou American Tortoise 

Rescue, ktorá sa venuje záchrane a ochrane korytnačiek. Deň podnecuje k zvýšeniu 

záujmu o záchranu ohrozených druhov korytnačiek vo svete. Sú to plazy, ktoré sú 

najviac postihnuté obchodom, sú odchytávané tiež pre jedlo a priemysel. 

 

1. jún: Medzinárodný deň detí 

 
 
Myšlienka vymedziť pre deti ich deň vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí 

(World Conference for the Wellbeing of Children) vo švajčiarskej Ženeve ešte v 

roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa 

zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa 

detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách 

takýto deň s cieľom urobiť deťom radosť, a zároveň poukázať na problémy 

týkajúce sa detí vo svete, na ich práva a potreby. V roku 1949 túto myšlienku vo 

svete podporili aj viaceré medzinárodné organizácie. Hoci nie je úplne jasné, prečo 

bol pre tento deň vybraný práve 1. jún, tento dátum je na svete najobľúbenejší a 

oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách sveta. Úplne po prvýkrát vo svete bol Deň detí 

oslavovaný v San Francisku v spomínanom roku 1925, na Slovensku (a v 

niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku) sa slávi od roku 1952. 

 

 

 

16. jún: Deň otcov 

 
 
Prvé pokusy o začlenenie osláv otcovstva do kalendárov siahajú na začiatok 20. storočia, 

prezident USA Calvin Coolidge sa snažil v roku 1924 zákonom podporiť takýto návrh, 

ale situácia na prahu hospodárskej krízy a po utrpeniach prvej svetovej vojny tomu 

nebola naklonená. Myšlienku oživiť pamiatku hrdinstva otcov priniesli aj prvé mierové 

dni po druhej svetovej vojne. Svojho dňa sa dočkali v USA muži, až keď do kresla 

prezidenta zasadol Lyndon B. Johnson v roku 1966. Ten v Bielom dome podpísal 

proklamáciu o sviatku a stanovil deň oslavy na tretiu nedeľu v júni. Voľno na oslavy 

však dostali Američania až v roku 1974 od prezidenta Richarda Nixona. 



Veľká noc - 
najväčší sviatok 
kresťanov 

Veľká noc je najstarším a 

najvýznamnejším sviatkom 

kresťanského cirkevného roka, počas 

ktorého si kresťania pripomínajú 

umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista.  

Nadväzuje na židovské veľkonočné sviatky – paschu, ktoré sa slávili od 14. do 

21. dňa v mesiaci nisan (náš marec až apríl) na pamiatku oslobodenia Izraelského 

národa z egyptského otroctva. 

 
Prečo je Veľká noc veľká? 
Vysvetlenie pôvodu názvu „veľká“ treba hľadať v časoch židovského otroctva v 

starovekom Egypte. Faraón nebol ochotný prepustiť svojich izraelských otrokov, 

a preto Boh trestal krajinu desiatimi ranami. Židov, ktorí pomazali veraje svojich 

dverí krvou baránka, sa táto pohroma netýkala a anjel smrti ich obišiel.  

Baránok je preto symbolom Ježiša Krista, ktorého krv nás všetkých zachránila od 

večného zatratenia. Ako sa ďalej uvádza v Biblii, po vyslobodení z Egypta 

previedol Boh ľud na čele s Mojžišom cez Červené more, ktoré rozdelil a vysušil. 

Tu niektorí hľadajú pôvod tradičného židovského názvu pre Veľkú noc: pésach - 

prechod. 

Iní slovo pésach vysvetľujú ako obídenie, vyhnutie sa, a vzťahujú ho na anjela 

smrti, ktorý obchádzal domy potreté krvou. Obídenie aj prechod predstavujú 

veľké Božie skutky, ktoré urobil počas jednej noci pre svoj ľud, a preto 

každoročnú spomienku na tento deň Izraeliti nazvali Veľkou nocou.  

Symbolika prechodu z otroctva do slobody sa preniesla aj do kresťanstva 

ako prechod z hriechu do života v Božej milosti, ktorý zabezpečil Ježiš Kristus 

svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. 

 

Prečo Veľký týždeň? 
Veľký týždeň sa začína Kvetnou nedeľou, čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej 

sa spája predzvesť kráľovského triumfu Ježiša Krista so zvesťou o jeho umučení. 

Večernou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie, 



ktoré pokračuje cez Veľký piatok utrpenia a smrti Pána a cez Bielu sobotu, vrcholí 

Veľkonočnou vigíliou a uzatvára sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania. 

 

Zelený štvrtok 
 

Vo štvrtok večer slávil Ježiš poslednú večeru so svojimi učeníkmi. V tento večer 

ustanovil dve sviatosti: kňazstva a Eucharistie, resp. premenil chlieb a víno na 

svoje telo a krv. Súčasne takto odovzdal apoštolom kňazskú moc so slovami: 

„Toto robte na moju pamiatku“. 

V Zelený štvrtok sa večerná svätá omša slávi na pamiatku ustanovenia Sviatosti 

Oltárnej. Táto svätá omša je tiež známa obradom umývania nôh dvanástim 

mužom, ktorý pochádza z čias svätého Gregora Veľkého, ktorý denne hostil 12 

žobrákov.  

Vo štvrtok prestávajú zvoniť zvony, ako znak spoluúčasti s utrpením Krista. Ich 

zvuk sa ozve až na slávnostnú Glóriu na vigíliu vzkriesenia na Bielu sobotu a 

namiesto nich sa používajú rapkáče. Po skončení svätej omše si pripomíname 

Pána Ježiša, ako v Getsemanskej záhrade bdie v modlitbe. Apoštoli od únavy 

zaspali a Ježiš zostáva celkom sám, opustený. Túto udalosť symbolizuje nielen 

otvorený prázdny svätostánok, zhasnuté večné svetlo pred ním, ale aj obnažovanie 

oltárov a odnášanie všetkých predmetov z nich. Obnažená oltáre symbolizujú 

opustenosť Krista v Getsemanskej záhrade. 

         

 

Veľký piatok 
 

Veľký piatok - deň utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista. V 

rímskokatolíckych chrámoch sa v tento deň neslúži svätá omša, oltáre sú bez 

chrámového rúcha. Všetci veriaci sa postia od mäsitých pokrmov a najesť sa 

možno za deň len raz do sýtosti. Je to deň osobitne zasvätený spomienke 

Ježišovho utrpenia a smrti na kríži. Je to deň pôstu, pokánia a jediný deň roka, 

kedy sa neslávi eucharistická obeta. Namiesto nej sa koná liturgia umučenia Pána, 

ktorá pozostáva z bohoslužby slova, slávnostnej modlitby veriacich, z poklony 

Svätému krížu a sv. prijímania. Ježišovu smrť nám pripomína aj liturgická farba 

- farba krvi. V tento deň sa čítajú alebo spievajú pašie. 



Biela sobota 

Obrady Bielej soboty sa konajú po západe slnka v rámci tzv. Veľkonočnej vigílie 

(bdenia). Biela sobota - oslava Kristovho zmŕtvychvstania začína Veľkonočnou 

vigíliou. Počas Veľkonočnej vigílie Cirkev bdie a očakávaKristovo 

zmŕtvychvstanie, Katolícka cirkev slávi vigíliu už ako radostnú slávnosť 

vzkriesenia, znovu sa rozozvučia zvony, ktoré od štvrtka večera mlčali. Liturgia 

veľkonočnej vigílie sa začína zapaľovaním a požehnaním veľkonočného ohňa a 

svätením veľkonočnej sviece – paškálu. 

Po Veľkej noci nasleduje osemdňová oktáva Kristovho zmŕtvychvstania, ktorá 

pozostáva z týždňa bezprostredne po Veľkej noci a končí sa Nedeľou Božieho 

milosrdenstva. 

 

Veľkonočná nedeľa 

V tento deň si rímskokatolíci pripomínajú ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstanie 

Ježiša Krista. Zmŕtvychvstanie – najväčší Kristov zázrak a základná pravda 

kresťanskej viery. 

 

Veľkonočný pondelok 

Veľkonočný pondelok sa zvykne nazývať aj „Pondelkom Baránka“ na pamiatku 

toho, čo sa udialo prvého dňa po sobote. Vtedy totiž anjel dodával odvahu ženám, 

ktoré na úsvite pribehli k hrobu a boli vydesené a znepokojené, keď ho našli 

prázdny. „Neľakajte 

sa!“ povedal im. „Vstal 

z mŕtvych. Niet ho tu.“ 

(Mk 16, 6). A dodal: 

„Ale choďte a povedzte 

(to) jeho 

učeníkom“(porov. 

tamtiež). Posledný 

sviatočný deň Veľkej 

noci je známy aj 

šibačkou a oblievaním 

dievčat vodou. 

Veľkonočné obdobie trvá 50 dní. Začína sa na Bielu sobotu večer a končí sa večer 

na sviatok Zoslania Ducha Svätého (Turíce). 



V škole ...   

 

Deň finančnej gramotnosti 
 
 

 V piatok 22.2.2019 sme sa učili inak. V tento deň sme mali tematický deň : Deň 

finančnej gramotnosti. Za minulé roky sme mali aktivity v triedach. V tento rok 

sa to zmenilo.  

Vyšli sme "do ulíc" - do Kauflandu.  Našou úlohou bolo kúpiť si desiatu. 

Podmienkou bolo: pečivo, nápoj, ovocie alebo sladkosť. Minimálne 3 potraviny. 

Mali sme sa zmestiť do sumy. 1,50 €. 

Niektorým sa nepodarilo splniť podmienky, zabudli na ovocie alebo sladkosť. 

Iným sa to podarilo vynikajúco.    Jednej žiačke  sa to podarilo úplne najlepšie, 

jej nákup stál 0,85 €. Gratulujeme, získala titul NAJLEPŠIA EKUPUJÚCA !!!     

 
 
 
 

 
 
            

https://maciatkapaapi.blogspot.com/2019/02/den-financnej-gramotnosti.html


Pohybom proti obezite 

 

 
 

 

24. februára sa končí týždeň boja proti obezite. Okrem toho, že sa žiaci na 1. 

stupni rozprávali o tom, aký je pohyb pre naše zdravie dôležitý, snažili sa k 

bežným hodinám telesnej výchovy pridať aspoň jednu naviac. 

Pripravili štafetové súťaže. Každá trieda bola rozdelená na dve družstvá a okolo 

méty žiaci rôznym spôsobom obiehali. Neskôr si, aby súťaž bola zaujímavejšia, 

zobrali lopty, ktoré využili rôznym spôsobom, kruhy,... 

V súťažiach vôbec nebolo dôležité, kto dobehol skôr a kto neskôr. Najdôležitejšie 

bolo rozhýbať sa a,  samozrejme, zabaviť sa. A to sa  podarilo! 

 

 

https://slnieckovatrieda.blogspot.com/2017/02/pohybom-proti-obezite.html


Deň vody           

 

Opäť sme mali jeden 

úžasný tematický deň, ktorý bol 

zameraný na Svetový deň vody, 

22. marec. 

 

Deň sme začali prezentáciou o vode a jej význame pre život.  Potom nasledoval 

rozhovor o tom, aká je pre nás vzácna a o tom, že pre mnohé krajiny nie je 

samozrejmosťou tak ako pre nás.  

Popri tom, dostal na tvár každý žiak namaľovanú kvapku vody :-)  

 

Po prvej hodine išli škriatkovia objavovať čo všetko voda dokáže a s veľkým 

záujmom sledovali rôzne pokusy, ktoré pre nich pripravili štvrtáci. Pozorne 

počúvali, sledovali a zároveň sa aj učili. 

 

Najväčšiu radosť mali z pokusov, ktoré si mohli sami vyskúšať. 

Na ďalšej hodine sme sa presunuli na školský dvor,  

kde boli pripravené rôzne súťažné aktivity s vodou. 

 

 

 

 

 



Deň Zeme   

 

Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Jeho 

história siaha do roku 1970, kedy vedci a ekológovia na 

snímkach Zeme z kozmu pozorovali poškodenie 

atmosféry. Poukázali na zraniteľnosť a krehkosť našej 

planéty a vtedy prvýkrát vyzvali ku spoločnému, 

celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju 

robí jedinečnou. 

Aj pedagógovia spolu so žiakmi našej školy sa každoročne 

pripájame k napĺňaniu celosvetovej výzvy rôznymi tvorivými a 

environmentálnymi  aktivitami. V tento tematický deň sme sa obliekli do 

zelených farieb pripomínajúcich zelenú prírodu. Na začiatku dňa sme si vypočuli 

reláciu v školskom rozhlase venovanú ochrane našej planéty Zem. 

Prváci začali deň  prezentáciami a hádankami o Zemi. Vyrobili si odznak ,,Moja 

Zem“, ktorý si pripli na tričká. Písali priania pre našu Zem a v pracovných listoch 

si nakreslili ako budú chrániť našu planétu. V triedach triedili rôzne druhy odpadu 

do zberných nádob. 1.B trieda si vytvorila ,,Môj malý skleník“, kde každý deň 

budú pozorovať vývin rastlinky až od semienka. 

Druháci začali  prezentáciami o vzniku planéty Zem a o jej znečisťovaní. Vypĺňali 

pracovné listy s environmentálnou tematikou. Vytvorili si pohľadnicu našej Zemi 

a Moju planétku ako symbol ochrany Kreslili dve podoby  smutnej a veselej Zemi. 

Vyrobili Eko -domčeky so solárnymi panelmi, čističkou odpadových vôd a 

nádobami na triedenie odpadu. Na záver sa naučili a zaspievali si pieseň 

,,Recyklujeme“. 

Tretiaci v triede zhotovili vlastné malé skleníky na žeruchu. Prinesené prírodniny 

/ mach, šišky, skalničky.../  vysadili do okrasných debničiek, ktoré uložili do 

betónových štvorcov pred budovou našej školy. Žiaci 3.A a 3.C si Deň Zeme 

pripomenuli návštevou Lesného skanzenu v Tisovci. Okrem náučných tabúľ 

zameraných na poľovníctvo, lesníctvo, ochranu prírody, poskytlo aj miesto na 

oddych. Žiaci mali možnosť posedieť si, vyskúšať ,,pocitový chodník“, drevené 

skladačky, drevenú zvonkohru a hojdačky. Táto návšteva bola podnetným 

zážitkom pre všetkých. 

Štvrtáci si zopakovali svoje vedomosti o našej planéte  v prezentáciách, formou 

rozhovorov, pracovných listov a hádaniek. Pracovali s náučným textom ,, Veľký 

lesný koncert“ a tvorili priania pre Zem. Pripravili si putovný plagát ,,Milá naša 

http://dracikovatrieda.blogspot.com/2019/04/den-zeme.html


planéta“. Zástupcovia tried napísali priania našej Zemi, ktoré umiestnili  na dolnú 

chodbu I. stupňa. Žiaci 4.B triedy vyrobili plagát ,,Naša Zem“ z látok, roliek 

papiera, vrchnáčikov a iných odpadových materiálov. Na hornej chodbe I. stupňa 

vytvorili štvrtáci ,,Vodopád“ z rozličných materiálov. 

Na záver dňa sme sa rozlúčili s odkazom  Nech je každý deň Dňom Zeme! 

 

 

 



Spoznali sme nového slávika na 1. stupni ... 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Popoludní pred veľkonočnými prázdninami sa naši žiaci 1.stupňa predviedli v 

speváckej súťaži SLÁVIK SLOVENSKA 2019. 

Bola to prehliadka najkrajších slovenských ľudových piesní. Porota si vypočula 

„Páslo dievča pávy. Tota Heľpa. Ej rozmarín“ a mnohé ďalšie piesne. Z 35 žiakov 

spievajúcich v školskom kole boli najlepší: 

1.miesto BIBIANA KIŠÁKOVÁ z 3.A s piesňou „Zasiala som bobovníka“ 

2.miesto  DOMINIKA KOVÁČOVÁ z 3.A s piesňou „Páslo dievča pávy“ 

3.miesto  LUCIA KEREKEŠOVÁ z 1.B s piesňou „Tota Heľpa“ 

3.miesto  NICOLAS BERKI z 3.A s piesňou  „Keď som išiel cez Bystricu“ 

Porota sa rozhodla oceniť aj troch žiakov 4.ročníka za pekný spevácky 

prejav: Viktor Vontorčík 4.B, Dávid Králik 4.A,  Jakub Vysokai 4. 

 

 

 

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=760%3Aspoznali-sme-noveho-slavika&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=sk


Škola v prírode   

Týždeň plný zážitkov, poznania a 

turistiky zažili naši štvrtáci v 

Tatrách. Od 13. do 17.mája 2019 tam 

totiž naša škola organizovala Školu v 

prírode. Práve tatranská príroda, jej 

krásy a zaujímavosti nás presvedčili 

o mieste vhodnom na tento pobyt. 

Počas piatich dní a za rôzneho počasia sme absolvovali turistické trasy na Štrbské 

pleso, Popradské pleso, Hrebienok i množstvo prechádzok priamo 

v Tatranskej Lomnici. 

Jedno popoludnie nám obohatil horský vodca, nosič i záchranár v jednom Martin 

Matúšek, ktorý zaujal deti pútavým rozprávaním o svojej práci a zodpovedal 

zvedavé otázky možno budúcich záchranárov.  Na nasledujúci deň, pri zostupe k 

Rainerovej chate, bolo veľkým prekvapením stretnutie s ujom Martinom, kedy 

sme ho zastihli priamo pri práci horského nosiča po boku s verným pomocníkom 

psom Brumkom. 

Večerné chvíle deťom spestrovali animátori Milan, Michal a Kamila. V útulnom 

penzióne Encián, v ktorom sme boli ubytovaní, sme sa stretli s úžasným 

personálom. Staral sa o naše pohodlie a výbornou stravou ulahodil aj naslabším 

„papkáčom“. Nielenže bol útulný, ale aj na výbornom mieste, z ktorého sme mohli 

podnikať naše potulky krásnou prírodou. 

Krásne na tom 

všetkom bola 

nielen príroda 

našich veľhôr, 

ale aj šťastné 

tváre a 

nezabudnuteľné 

zážitky našich 

štvrtákov. 

 

 

 



Minitalent 2019 
 

„Si v niečom výnimočný/á? Ukáž nám svoj talent!“ Takto znela pozvánka do 

našej ŠKD talentovej show. Deti, ktoré nabrali odvahu, nám predviedli svoje 

umenie, svoj talent. Videli sme tanečné výkony, počuli spev i gymnastiku. Boli 

sme milo prekvapené, koľko talentov sa ukrýva v našej škole. Milé naše 

talentované deti, ďakujeme Vám, že ste predviedli svoj talent a prajeme Vám, aby 

sa Vám ho darilo ďalej rozvíjať. Každé dieťa, ktoré svoj talent prezentovalo bolo 

ocenené diplomom a cenou od svojej pani vychovávateľky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Rozum do vrecka - vedomostný kvíz 

štvrtákov 
 

V piatok 15.marca sa stretli štvrtáci v triede Mimoni, aby si overili svoje 

vedomosti zo slovenského jazyka, matematiky, vlastivedy a prírodovedy vo 

vedomostnom kvíze ROZUM DO VRECKA. 

Deti súťažili v trojčlenných skupinách. Z každého vyučovacieho predmetu 

ich čakalo päť otázok. Za každú správnu odpoveď získala skupina bod.  

Deti si overili svoje znalosti z jednotlivých vyučovacích predmetov a po 

sčítaní všetkých získaných bodov, nasledovalo vyhodnotenie. 

 

3. miesto - trieda Máša a medveď 

 

 
 

2. miesto - trieda Mimoni 
 

 

 

 

 

 

 

1. miesto - trieda 
Mačiatkova Pá a Pí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Besiedka pre mamičky 

a oteckov 

 
V triede Malý princ hviezdičkovej a v iných 

triedach žiaci pod vedením svojich pani učiteliek 

pripravili kultúrny program a darčeky pre 

svojich rodičov. Básničky,  pesničky, tance sa 

mamičkám a oteckom veľmi páčili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MDD 

„Deti sú neskutočne dôležité. Oni sú budúcnosťou sveta.“ 

                                                                                                                          ( Elton John ) 

Deň detí bol v našej škole plný zaujímavých aktivít. Žiaci 1. stupňa zažili športovú 

olympiádu, ktorú pre nich pripravila p. zástupkyňa so staršími žiakmi. Množstvo 

aktivít si deti užili a niektorí si odniesli aj medaily a ocenenia. Žiaci 2. stupňa 

navštívili filmové predstavenie a potom sa venovali športovým aktivitám. 

 



VI.B  a pečenie 

palaciniek 

 

Kto by nemal rád palacinky? 

Tvarohové, lekvárové, orechové či 

plnené čokoládovým krémom, s 

ovocím, so šľahačkou a poliate 

čokoládou. Žiaci VI. B triedy milujú 

palacinky. Preto sa veľmi tešili, keď 

sa zúčastnili na pečení palaciniek na 

Strednej odbornej škole obchodu a 

služieb v Rimavskej Sobote 12. júna 

2019. 

Po príchode, vo vestibule školy, nás 

privítala pani majsterka odborného 

výcviku a zaviedla nás do cvičnej 

kuchyne. Tu na nás čakali študenti, študujúci v odbore kuchár, ktorí prichystali 

občerstvenie a pripravili materiály na prípravu a pečenie palaciniek. Chvíľu sme 

prezreli krásne zariadenie kuchyne, kde sa študenti učia variť a pripravovať jedlá, 

keď prišla pani Markéta Hrubešová, 

česká herečka, modelka, moderátorka 

a autorka kuchárskych kníh. Príjemne 

sme sa porozprávali a potom sa začalo 

pracovať. Vytvorili sa pracovné 

skupiny a pod vedením pani 

Hrubešovej sa začalo pracovať. Po 

príprave cesta študenti začali piecť 

palacinky. Upečené palacinky 

naplnili plnkou a žiaci ich všetky 

zjedli. 

Po dvoch hodinách práce sme do 

školy odchádzali spokojní a šťastní, s 

plnými žalúdkami, obohatení o 

zážitky z pečenia palaciniek a zo 

stretnutia so študentmi školy aj s pani 

Markétou Hrubešovou. 

 
 

http://zshostrs.sk/dev/images/stories/PALACINKY/palacinky_01.jpg
http://zshostrs.sk/dev/images/stories/PALACINKY/palacinky_01.jpg


Zažili sme, videli sme ... 

 

Výlet na Modrý Kameň 

Dňa 12.6.2019 boli žiaci 1. stupňa na výlete na hrade Modrý Kameň. Okrem 

prehliadky hradu mali aj tvorivé dielne. V jednej si zahrali divadlo, v druhej 

vyrábali divadelné bábky. Výlet sa vydaril a všetci sa vrátili s peknými zážitkami. 



Triedny výlet do Jasovskej 

jaskyne   

Žiaci 6.A , 6.B a 6.C triedy  so svojimi triednymi 

učiteľkami navštívili zaujímavé lokality – 

Jasovskú jaskyňu a Hájske vodopády.  

Jasovská jaskyňa sa nachádza v najvýchodnejšom 

výbežku Slovenského krasu, neďaleko 

východného okraja Jasovskej planiny, na južnom 

okraji obce Jasov. Patrí medzi 12 sprístupnených 

jaskýň Slovenska 

Krásne Hájske vodopády, nazývané tiež 

Vodopády Hlboký jarok, sa nachádzajú v 

krasovej tiesňave Hájska dolina. Do Hájskej 

doliny sa vchádza cez obec Háj a má dĺžku 3km. 

Krásna príroda, turistická vychádzka a unikátny pohľad na tieto skvosty sa 

žiakom veľmi páčili, a tak si domov priniesli krásne zážitky. 

 



 

 

               Pri jaskyni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodopády 

 

 

 

 



Cesta do Jaskyne 

mŕtvych netopierov 

Žiaci 5.A triedy a 8.B triedy  sa so svojimi 

triednymi učiteľkami vybrali na výlet do 

Jaskyne mŕtvych netopierov. Autobusom 

sa vyviezli  na Trangošku, odtiaľ 

približne 1 hod 30 minút stúpali do 

Jaskyne mŕtvych netopierov. Nachádza sa 

pod Štefánikovou chatou. Jaskyňa bola 

krásna, trošku adrenalínové 

dobrodružstvo, všetci museli mať výstroj 

a celý čas  sa museli istiť lanami. 

Hodinová prehliadka, 3 °C. Potom išli 

späť k autobusu. Túra bola náročná, ale 

deti ju statočne zvládli. O názve -  

romantická verzia hovorí,  že netopiere 

tam chodia umierať, reálne - chodia tam 

zimovať, mnohé majú malé tukové 

zásoby a počas zimy umrú. Žiaci videli aj  

kostičky netopierov. Cestou späť sa 

zastavili na salaši Zbojská, kde si 

pochutili na fajnom jedle: rôzne halušky. 

Deti ako v nákupnom centre  nakupovali syry, jedlá si dali zabaliť domov a 

rôzne suveníry. Čerstvý vzduch, krásna príroda – vydarený výlet. 



V Banskej Štiavnici ... 

     19.6.2019 žiaci 7.A a 7.C triedy boli na triednom výlete v Banskej Štiavnici. 

Navštívili Nový zámok a videli celú expozíciu. Z okien zámku bol krásny výhľad 

na celé mesto.  

Táto pozoruhodná 

stavba, dominanta 

Banskej Štiavnice je 

známa aj pod 

názvom Nový hrad, 

Panenský, alebo 

Dievčenský hrad, sa 

nachádza na 

Frauenbergskom 

kopci. Protiturecká 

renesančná pevnosť 

bola postavená v 

rokoch 1564-1571. 

Nový zámok 

zároveň plnil 

funkciu strážnej 

veže – vartovky. Bol 

súčasťou 

protitureckej 

vojenskej 

signalizačnej 

sústavy Jednoty 

stredoslovenských 

banských miest. 

Expozícia 

dokumentuje 

vojenskú situáciu, 

výzbroj 

protitureckých 

pevností, zbrane uhorského a tureckého vojska, maľované strelecké terče, ktorých 

pôvod siaha do obdobia tureckých výbojov, obrazy členov rodiny Koháryovcov, 

ktorá sa významne zapojila do bojov proti Turkom. 

Prechádzka historickým centrom a uličkou ruží sa tiež všetkým páčila. Žiaci tak 

zažili pekný deň, ktorý sme doplnili nákupmi v Banskej Bystrici cestou domov. 

 



Žiaci 8.A a 8.C 

navštívili hrad 

Šomošku 

Hrad Šomoška (Somoskői 

vár) je zrúcanina hradu v 

chotári obce Šiatorská 

Bukovinka v okrese Lučenec, 

v bezprostrednej 

blízkosti slovensko-

maďarskej štátnej hranice nad 

maďarskou 

obcou Somoskő (Šomoška). Hradný kopec tvorí národná prírodná rezervácia 

Šomoška. 

Žiaci sa dozvedeli aj o histórii hradu: 

Hrad založili koncom 13. alebo začiatkom 14. storočia Kačičovci. Bol stavaný 

z čadičových kvádrov, ktoré boli ťažené priamo v hradnom kopci. Pri stavbe bol 

odkrytý i známy „kamenný vodopád“. V roku 1310 sa stal majetkom Matúša 

Čáka. Po rozpade jeho dŕžav daroval Karol Róbert Šomošku Tomáš 

Szechenyi (Szécsényi). V roku 1461 ho kráľ daroval Országhovcom a 

Lošonczyovcom. Od roku 1554, po strate Fiľakova patril k prvej 

línií protitureckých hradov[1]. V roku 1573 hrad obsadili Osmanské vojská pod 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Hrad
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iatorsk%C3%A1_Bukovinka
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iatorsk%C3%A1_Bukovinka
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https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%A1_pr%C3%ADrodn%C3%A1_rezerv%C3%A1cia_%C5%A0omo%C5%A1ka
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%A1_pr%C3%ADrodn%C3%A1_rezerv%C3%A1cia_%C5%A0omo%C5%A1ka
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vedením 

fiľakovského 

bega Aliho. 

Turci hrad 

držali až do 

roku 1596, kedy 

pred jednotkami 

Valentína 

Prepoštváryho 

ustúpili[1]. Po 

smrti majiteľky 

hradu Anny 

Lošonczyovej 

sa stal 

majetkom Žigmunda Forgáča. V roku 1618 bol na príkaz krajinského snemu hrad 

opevnený, renovácia prebehla v rokoch 1547-1655[2]. Po porážke povstania 

Františka II. Rákocziho, ktorého vojská hrad v roku 1703 dobyli bol cisárskym 

vojskom zbúraný. Odvtedy sa nachádzal v ruinách. 
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Úspechy našich žiakov 

Školský rok bol pre nás veľmi úspešný, čoho dôkazom sú krásne umiestnenia 

našich žiakov na  olympiádach, vedomostných, prednesových, literárnych aj 

športových súťažiach v okresných, regionálnych, krajských, ba dokonca 

celoslovenských kolách.  

Niektorí z úspešných ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 



 

 

 

   

 

 

 

       

                                                                                               

  

 

 

Srdečne blahoželáme !!!                                                           

          



Vedomostné súťaže a olympiády:             

Biblická olympiáda – 1. miesto 

Matematická olympiáda – okresné kolo –   Soňa Štoberová 

 – 1. miesto 

Matematická pytagoriáda – okresné kolo – Soňa Štoberová – 1. miesto 

Dejepisná olympiáda – okresné kolo –         Matej Kerekeš –   2. miesto 

                                                                        Filip Krajňák -      3. miesto 

 

Literárne a prednesové súťaže: 

 

Šaliansky Maťko –      Gréta Krokavcová – 2. miesto 

                                                                           Dominik Kišš –        2. miesto 

Hviezdoslavov Kubín  - okresné kolo -           Samuel Kurák –       1. miesto 

                                                                           Gréta Krokavcavá – 1. miesto 

                                                                           Jozef Haninčík –       2. miesto 

Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo –      Gréta Krokavcavá –   1. miesto 

                                                                           Samuel Kurák –        1. miesto 

                                                                           Jozef Haninčík –       1. miesto 

Literárna súťaž na počesť Ivana Kraska –   Jozef Haninčík –       1. miesto 

Sládkovičoa Radvaň – krajské kolo:               Gréta Krokavcová –  2. miesto 

                                                                           Samuel Kurák –        2. miesto 

                                                                           Jozef Haninčík –       3. miesto 

Deň štúrovskej poézie – okresné kolo -           Natália Gažiová -      2. miesto  

Dobšinského rozprávkový svet – Cena poroty – Nathan Žiška 



Výtvarné súťaže:                  

 

Deti v doprave –výtvarná súťaž - 1. miesto – E. 

Horváthová 

Fašiangy na Gemeri a Malohonte  2019 – 3. miesto – 

Tomáš Bubelíny 

 

           Športové súťaže: 

Miniflorbalová liga starších žiakov – 3. miesto 

Malý futbal starších žiakov – regionálne kolo – 3. 

miesto 

Malý futbal starších žiačok – okresné kolo – 1. 

miesto 

Malý futbal starších žiačok – regionálne kolo – 1. miesto 

Mimiflorbalová liga mladších žiačok – 2. a 3. miesto 

Na bicykli bezpečne – 1. miesto – okresné kolo 

Malý futbal mladších žiačok – regionálne kolo – 2. miesto 

Malý futbal mladších žiakov – regionálne kolo – 1. miesto 

Stolnotenisový turnaj jednotlivcov – Monika Bosnyková – 1. miesto 

                                                                 Vojech Bosnyák – 2. miesto 

Malý futbal starších žiačok – okresné kolo - 1. miesto 

Malý futbal mladších žiačok – okresné kolo – 1. miesto 

Gymnastický štvorboj žiačok – Ela Valachová – 1. miesto 

Futsal – regionálne kolo – 3. miesto 

Florbal žiakov – okresné kolo – 2. miesto                                           

 



Krásy Slovenska alebo miesta, ktoré sa oplatí 

navštíviť 

Betliar 

Kaštieľ v Betliari je ajnavštevovanejším kaštieľom juhovýchodného Slovenska. 

Nachádza sa v obci Betliar, 3 km severne od okresného mesta Rožňava. 

 

 

 

 

Bojnice 

Bojnický zámok patrí medzi 

top slovenské lokality. Skús sa tu však vybrať v noci, keď je ešte tma a počkaj si 

na východ slnka. Má to viacero výhod. Na 99,9% tam budeš sám. Teda ak 

odmyslím nejaké malé, zatúlané zvery, ktoré ťa prídu postrašiť  Tou 

najväčšou výhodou však je to, že ranné svetlo nad zámkom je perfektné a tvoje 

fotky budú vyzerať celkom inak, ako tie denné.  

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1tie%C4%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Betliar_(obec)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BE%C5%88ava


Čičmany 

Ďalšia z najznámejších, 

tradičných dedín na 

Slovensku. Tá proste 

v tomto zozname nesmie 

chýbať. Čičmany sú krásne 

kedykoľvek. Je úplne jedno, 

či je leto alebo meter snehu. 

Oplatí sa tu ísť za každých 

podmienok a okolností.  

 

Vlkolínec 

Jedna z najznámejších dedín 

na celom Slovensku je určite 

táto liptovská. Farebné 

domčeky každoročne 

priťahujú zvedavcov z celého 

Slovenska, ale nie je nič 

ojedinelé, počuť pomedzi ne 

aj zahraničnú vravu. 

Niekomu sa tu páči viac, 

inému menej. Každý po 

svojom. 

 

Topoľčianky 

 

Kaštieľ v Topoľčiankach.  

Dokonalé miesto na výlety. 

  

 



Červený Kláštor 

Tu by sa mohla nachádzať povestná tabuľa, kde by bolo napísané „koniec sveta“. 

Je tam však len tá, ktorá oznamuje koniec Slovenska a začiatok novej krajiny. 

Červený Kláštor je naozaj na konci Slovenska a za ním je už Poľsko.  

 

 

 

 

 

 

 

Bardejov 

Ďalšie z miest, ktoré sú pre mňa z tých čo mám najradšej. Najmä námestie 

a výhľad z veže kostola sú unikátom, ktorým sa toto mesto môže pýšiť. Čo ma 

však vždy celkom mrzí, je to, že o týchto skvelých miestach veľa ľudí nevie. 

Teraz mám na mysli cudzincov, ktorí moc informácií o našej krajine nenájdu. 

Cestovanie po 

Slovensku určite 

patrí, k 

obľúbeným 

aktivitám, počas 

celého roka, pre 

mnohých z nás.  

 



Módne trendy na leto 

 

Táto sezóna bude 

módna, ako už 

stanovené trendy, ako aj 

absolútne novinky. 

Všetky však spĺňajú 

rovnaké kritérium - je 

praktické a pohodlné na 

nosenie. 

 Viacvrstvové. Tento 

trend sa z roka na rok 

potuluje nielen v 

dospelosti, ale aj v 

dospievajúcej móde. Okrem toho, že takýto obraz ako celok je celkom 

pohodlný, vyzerá tiež veľmi pôsobivo. Je len potrebné starostlivo premýšľať o 

luku a správne kombinovať všetky jeho prvky. 

  

Denim Things. Ide o plnohodnotnú klasiku, ktorá nemusí byť prítomná len vo 

forme zvyčajných pre všetky džínsy, ale aj vesty, saká, šaty a sukne. Takéto 

oblečenie je zároveň vhodné pre veľmi mladé módne ženy a dievčatá vo veku od 

14 do 15 rokov. 

Môžete však nosiť denimové 

výrobky v dnešnom modernom 

úplnom luku alebo ich kombinovať s 

inými vecami, ako sú svetre, kabáty 

alebo mikiny. Neexistujú tiež žiadne 

špeciálne požiadavky na obuv. Môže 

to byť športová alebo klasická verzia 

vo forme topánok alebo močiarov. 

 



Klobúky. Napriek tomu, že tento 

trend sa nezohľadnil v ženskej 

móde, už dlho sa fixoval ako 

teenager. Klobúky môžu byť malé 

aj široké. Hlavná vec je tu dizajn, 

ktorý musí byť minimalistický. 

 

 

 

 

 

 

 Tenisky + šaty.V tejto 

sezóne v segmente 

dospievajúcej módy sa 

stylisti rozhodli opustiť 

obvyklé päty v prospech športovej obuvi, najmä obuvi a tenisiek. 

  

Nosia sa 
nielen džínsy, 
ale aj svetlými 
šifónovými 
alebo 
hodvábnymi 
šatami. 
Samotné 
oblečenie sa 
dá udržať v 
každodennom 
i klasickom 
štýle. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zábava     
 

,,Myslíš, že som zlá mamička, Anka?" ,,Mami, 

volám sa Janka!" 

 

 Pod veľkým kopcom hovorí dcéra otcovi: - Tvrdil si, že naša zem sa točí, takže 

keď si počkáme, nemuseli by sme šliapať do kopca. 

 

 

 - Mamička, nesiem ti prekvapenie! - Aké, synček 

môj? - Kúpil som cukríky, lebo chlieb vypredali! 

 

 

 

 Syn sa poháda s mamou. Ide dole schodmi a stretne sa s otcom. "Čo ti je, synku?" 

pýta sa otec. "Ale, pohádal som sa s tvojou ženou." 

 

 

 Jožko príde za mamkou a hovorí: - Mamka, prečo ma tak bolí bruško? 

Mamka odpovie: - Lebo v ňom nič nemáš. O niekoľko hodín mamku začne 

bolieť hlava a pýta sa manžela: - Prečo ma tak bolí hlava? Jožko vykríkne: - 

Lebo v nej nič nemáš. 

 

 

 Pani učiteľka ukáže na obrázku zebru. Pýta sa detí, aké 

je to zvieratko. Nikto nevie a preto napovedá: - Z... 

Nikto nevie. - Ze... Stále sa nikto nehlási. - Zeb... 

Prihlási sa malý Móricko a hovorí: - Zeby to bol tiger?  

 

Exkluzívny tajný recept na čisté jednotky alebo ako sa zo školy  



Exkluzívny tajný recept na čisté 

jednotky alebo ako sa zo školy 

nezblázniť 

V bežnom živote platí, že za málo peňazí málo muziky. Napriek tomu sa žiaci 

odpradávna snažia vynájsť kúzelný recept, ako sa nič neučiť, prísť do školy a 

vedieť ideálne... všetko. Asi to nie je celkom reálne, tak vám aspoň píšem tipy na 

núdzovú situáciu, keď je aj stena zaujímavejšia.  

1. „Separuj „odpad“ Podľa mňa jeden z najpodstatnejších bodov. Aby vám zo 

školy úplne nešiblo, trieďte informácie na dôležité a menej dôležité. 

 2. Rob si prestávky. Tlieskam všetkým ľuďom, ktorí sa dokážu sústredene učiť 

aspoň hodinu! Sama to nepraktizujem, pokiaľ mi celkom nehorí pod zadkom. 

Fajn, pouč sa 10 minút, zahraj si trošku na gitare, choď pohladkať Dunča alebo sa 

aspoň napiť vody. TIP: ideálny je šport. 

 3. Spánok je dôležitý. Prišiel si zo školy úplne zmordovaný a skúšaš sa učiť? 

Viečka ti oťažievajú... Máš ťažkú pravú ruku, teraz už aj ľavú... Zatvor knihu, 

hodinku si pospi a skús sa učiť potom. Budeš oveľa viac svieži a fakt to pôjde 

ľahšie. ZÁVAŽNÁ KOMPLIKÁCIA!! Nespočetne veľakrát sa mi stalo, že som 

sa zobudila až ráno.  

4. Nepredstieraj učenie! Čistý blud. Budeš akurát vyčerpaný z tej pretvárky. 

Nenaučíš sa nič a pokazíš si oddych. Venuj plné sústredenie – ako učivu, tak 

relaxu. 

 5. Uč druhých. Máš mladšiu sestru? Brata? Vysvetľuj im používanie časov v 

angličtine. Malo by ti to pomôcť. ALTERNATÍVA!! Môže poslúžiť pes, mačka 

alebo iná obeť. 

6. Nerob si z toho ťažkú hlavu. V prvom rade sa sám seba opýtaj, či si naozaj 

urobil svoje maximum. Ak áno, ale nevyšlo to, nezúfaj. Einstein tiež prepadol z 

matiky. Pokiaľ nejde o život, ide o ..... hmm... nič.  

7. Choď to aspoň skúsiť. Už ťa vyvolali a hneď vieš, že to bude na „plný počet“. 

Aj čistým jednotkárom sa stane, že občas nevedia ani názov látky, z ktorej majú 

odpovedať. Veď sme ľudia. Hlavne sa nevzdaj bez boja. Päťku dostaneš tak či 

tak, horšie to už nebude. A ktohovie, keď sa šťastie unaví, sadne aj na vola. Keď 

to nepomôže, už viem odporučiť len sekundové lepidlo a Sensory Deprivator 5000 

(alebo teda Zbavovač zmyslov 5000). Sekundové lepidlo by malo prilepiť tvoj 

zadok dostatočne pevne k stoličke a Sensory Deprivator 5000 šikovne odstráni 

rušivé vplyvy potlačeným tvojho vnímania okolitého sveta. :D Prajem príjemné 

(m)učenie ! S pozdravom anonymný šprt! 


