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Príhovor
Koniec školského roka je tu! Je asi tou najťažšou
a zároveň najľahšou časťou roka. Je pravdou, že musíme písať
písomky, odpovedať a opravovať, čo sme pokazili, no tiež
chodíme na výlety a posledný týždeň v škole sa vôbec
neučíme.
Je nám úplne jasné, že sa už tešíte na exotickú dovolenku,
prázdniny u babky, návštevu kúpalísk, či len také polihovanie
doma. Bohužiaľ si na takéto “radovánky“ musíme ešte chvíľu
počkať. Pre mnohých to, ale nie je len taký obyčajný koniec
školského roka. Hovorím o našich deviatakoch, pre ktorých je
tento školský rok na našej škole posledný. Poslednýkrát budú
spolu ako trieda, poslednýkrát budú žiakmi našich učiteľov.
Spolu s našimi deviatakmi odchádzajú zo školy aj niektorí
učitelia, ktorým by sme sa takto chceli poďakovať za všetko,
čo pre nás urobili. No ťažšie to bude aj pre štvrtákov, idú na
druhý stupeň, kde ich čaká veľa zmien a my im želáme veľa
šťastia.
A na záver všetkým želáme, aby ste si cez prázdniny
neublížili, a aby ste si ich užili plnými dúškami.

Želáme Vám krásne
prázdniny!
Redakčná rada
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Moje mesto
Večer, keď sa prechádzam,
vždy náladu dobrú mám.
Po uličkách mestečka,
šťastná je moja dušička.
Milujem pohľad z Hájika,
keď sa mesto večer rozbliká.
Vidím aj Hliny, Vlčince,
až sa mi smiať pri tom chce.
Vidím Solinky, Dubeň, Martinské hole,
zajtra vám porozprávam o tom v škole.
Ale pozor, niečo sa deje pri Váhu!
Pltníci si robia v Budatínskej záhrade oslavu.
Zdá sa, že šuchot ide zozadu,
žeby si niekto požičal fašiangovú mátohu?
Ale kdeže, koniec snenia!
Sú to diviaky, bežím, dovidenia.
M. Hrebeňárová, 6. B

Moje mesto
Žilina moja rodná,
každý je rád, že ťa pozná.
Ty si mesto krásne,
musím o tebe písať básne.

Tristo rokov visí tam,
čo všetko si pamätá.
Krásne zvoní tento zvon,
hlasom tíši mestský zhon.

Na námestí Farské schody,
pod schodmi fontány plné vody.
Nad tým všetkým farský zvon,
vyzváňa on bim-bam-bom.

Na námestí krčma je
Každý sa tam zasmeje.
Haha, hihi, hoho, juch,
bežím domov ako duch.
T. Mišíková, 6.B
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Žilina
Kedysi dávno-pradávno žil na území nášho mesta kráľovský rod
Nelesovcov. Nelesovský rod bol veľmi známy v celej Európe. Nelesovská
princezná Žilina bola najkrajšia široko-ďaleko. Mala veľa nápadníkov a medzi
nich patril aj princ Bratislav. Mladý princ žiadal princeznú o ruku, ale ona vždy
odmietla, lebo milovala princa Nitrana. Napokon Bratislav stratil trpezlivosť
a pohrozil jej rodičom vyhlásením vojny ich kráľovstvu. Kráľovskí rodičia
napokon sľúbili Žilininu ruku Bratislavovi.
Žilina, nevediac nič o sľube rodičov, priviedla princa Nitrana predstaviť
rodičom. „Nemôžeš ho milovať,“ povedali rodičia, „musíš sa vydať za princa
Bratislava.“
„Nie, to nikdy neurobím, Nitrana sa nikdy nevzdám!“ zvolala Žilina.
Bratislav počujúc jej slová vyzval Nitrana na súboj na život a na smrť.
„Súboj sa uskutoční zajtra presne napoludnie,“ povedal.
Na druhý deň sa obaja sokovia statočne bili. Princ Bratislav mal ale viac
šťastia a podarilo sa mu niekoľkokrát udrieť Nitrana. Tri dni bojovali o ruku
princeznej Žiliny, až napokon Bratislav potajomky vytiahol z vrecka dýku a
bodol svojho protivníka do boku. Nitran po chvíli vydýchol naposledy.
Bratislav celý natešený z víťazstva si nevšimol, že Žilina sa vybrala do
temného lesa vyhľadať starú ježibabu Margitu. Povedala jej o svojom nešťastí.
Margita sľúbila, že jej pomôže, len ju musí v deň svadby dostať do zámku.
Princezná jej hlúpo verila, a keď povedala áno Bratislavovi, ježibaba ju
prekliala. Povedala magickú formulku:
„Sedison Edison Malanom Holap, nech je z princeznej mesto Žilina
a z princa Bratislava mesto Bratislava, ďaleko od Žiliny, najkrajšej dievčiny.“
Zo svadobných hostí sa stali dediny, ktoré strážia Žilinu pred Bratislavom. Zlá
ježibaba Margita na kliatbu tiež doplatila, lebo sama sa premenila na strmú
skalu.
K. Bistiaková, 6.D
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Prečo je Váh divá rieka
Keď Stvoriteľ vodstvu miesto rozdeľoval,
Váh dopočul sa, že cez Slovensko by tiecť mal.
I obzrieť si šiel miesto svojho toku,
no nepáčilo sa mu ani spredu, ani zboku.
Strmé bralá či hlboké doliny,
ani horské plesá, či tých Tatier výšiny.
Ba rozhodol sa, že on lepšie miesto nájde,
do každého kúta sveta pozrieť sa on zájde.
Nepozdávali sa mu však teplé krajiny,
chladné kraje či široké doliny.
Nakoniec si chybu priznal,
náš kraj za najkrajší uznal.
Keď vybral si svoj cieľ,
nebol tam už Stvoriteľ.
Orol tatranský bol pripravený mu riecť,
ktorým smerom má Váh tiecť.
Tak uháňal za ním Váh náš milý,
ledva mu na to stačili sily.
Dolinami rýchlo hučal,
od námahy len tak fučal.
Aká bola prvá cesta,
tak Váh tečie až do dneska.
V. Krnáčová, 6.D
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Žilina - môj rodný kraj
Zelený bol môj rodný kraj,

Svet už nie je to čo býval,

každú jar sa tam zelenal háj,

vtedy sa nikto neukrýval.

rástla tam svieža tráva,

No teraz je už všetko inak,

v jazerách čistá voda stála.

príroda už nenesie ten kráľovský znak.
Na brehoch Kysuce i Váhu,

Čneli tam vysoké hory,

smeti samé sa tam hádžu,

rieky a mnoho polí,

a všetko len pre ľudský rozmach.

Váh sa striedal s Kysucou,
s krásnou vodou peniacou.

Kde sú teraz krásne hory,
zvieratá a ich nory?

Keď však prešlo rokov pár,

Kde dnes horské vrchy čnejú?

privalil sa veľký zmar,

Kedysi nezdolateľné hory sa už nesmejú.

lúky a všetky stromy,

Dnes je už všetko preč,

nahradili domy.

nikto nepozná prírody reč.

Hory vyrúbali pre drevo,

Len keby ľudia nezmýšľali len nad sebou,

prírody tam bolo zero.

prestal by ich svet nazývať verbou.

Kopce nahradili skládky,

Do lesov by sa vrátili stromy,

po zemi sa tam váľajú fľaše a zátky,

jedle i krásne duby,

z komínov sa stále dymí,

skládky by opäť nahradili háje,

už nebývajú dlhé zimy.

každú jar by sa tam stavali máje.

Zvieratá všetky stratili sa,

Keby len to bolo tak,

niekde do hlbín čierneho lesa.

dávno všetko mohlo byť inak.

Slnko už zrelo nesvieti,

A tak prosím celú ľudskú rasu,

dym nesie sa v povetrí,

nech dozrejú sťa zrnko klasu,

dýchať viac už nedá sa,

a začnú sa správať inak,

premnožila sa už ľudská rasa.

nech na celom svete neprestajne kvitne vlčí
mak.
K. Ondrúšková, 6.D
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Medzinárodný deň
detí
Čo to je ?
Medzinárodný deň detí (skr. MDD) je sviatok
detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách
sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale
nie všade) oslavuje každoročne 1. júna. Na
Slovensku sa slávi od roku 1952.
Prečo vlastne vznikol ?
Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho
detí

(World

Conference

for

the

Wellbeing

of

Children)

v

Ženeve,

vo Švajčiarsku 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 v
svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať
na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol
vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo
viac ako 21 krajinách.

Zaujímavosti
V tento deň je zvykom, že sa na školách neskúša.
Prvý jún sa uchytil obzvlášť v komunistických krajinách, kvôli tomu vznikla mylná
domnienka, že MDD bol komunistický vynález. Avšak Deň detí sa napríklad v USA
oslavoval prvýkrát už v roku 1925, a to v San Franciscu.
Tento rok budeme aj my na našej škole oslavovať MDD 30.5.2014.
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Deň otcov
Tento sviatok vznikol pred 104 rokmi.
Vymyslela ho Sonora z Washingtonu v USA pre
svojho otca, ktorý sa o ňu a o jej 5
súrodencov(spolu 6 detí!) staral po smrti jej mamy úplne
sám. Sonora prvýkrát oslávila Deň otcov 19.júna 1910
presne v deň narodením jej otca. Bola to len malá oslava,
no o 56 rokov prezident L. Johnson vyhlásil tento sviatok
oficiálne. Odvtedy sa 3. júnová nedeľa zapisuje do
kalendára a oslavuje ako Deň otcov.
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12. júna vo štvrtok prežili viaceré deti z našej školy v Bojniciach. Boli to
žiaci, ktorí reprezentovali školu v rôznych športových disciplínach alebo vo
vedomostných súťažiach či olympiádach.
Už od rána sa črtalo pekné počasie a po príchode do Bojníc nás po celý deň
šteklilo po tvárach. Navštívili sme Bojnický hrad, kde akurát prebiehala akcia s
názvom Rozprávkový zámok .
Toto podujatie v sebe spájalo rozprávkové preddispozície romantickej
kultúrnej pamiatky s čarom rozprávok. V tomto roku si realizátori zaspomínali
na jedného z najväčších rozprávkarov sveta – Hansa Christiana Andresena.
Pre podujatie Rozprávkový zámok si z jeho tvorby vybrali štyri rozprávky,
kde dobro víťazí nad zlom, láska nad nenávisťou. Návštevníkom Rozprávkového
zámku ponúkli rozprávkové príbehy Palculienka, Princezná na hrášku, Cisárove
nové šaty a Škaredé káčatko. Ak detskí návštevníci pomohli rozprávkovým
postavičkám správne sa rozhodnúť, získali symboly veľkého rozprávkara
Andersena (Kvietok symbolizujúci lásku, Hrášok symbolizujúci všetkých malých,
Ihlu symbolizujúcu usilovnosť a Pierko symbolizujúce písanie) a stanú sa Veľkými
majstrami rozprávok.
Potom sme pokračovali prehliadkou zoologickej záhrady, kde sme sa mohli
nerušene poprechádzať a pozrieť si množstvo rozmanitých zvierat a aj sa niečo
zaujímavé o nich dozvedieť. Unavení, ale spokojní sme sa vracali poobede naspäť
domov.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pripravili túto milú akciu a ďakujeme aj pani
učiteľkám, ktoré sa rozhodli s nami stráviť tento deň.

Simona, Adam, Sebo, Tomáš, Samo 6.D

... a ešte foto
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Vieš, že...
...mačka, ktorá by vypadla zo 7. poschodia by mala až
o 30% menšiu šancu, že prežije, ako mačka, ktorá by
vypadla z 20. poschodia? Mačka vraj potrebuje istý čas,
aby si uvedomila, čo sa stalo a aby sa obrátila.
...keby sme zobrali jedného mravca
a odniesli by ste ho hoci aj na druhú
pologuľu do iného mraveniska, tak by sa pridal do práce,
ako by bol doma?

...hady istým spôsobom počujú jazykom? Had síce
nemá uši, ale keď pohybuje jazykom dokáž
zachytiť zvukové vibrácie.
...jed z vretenice, vďaka ktorému
môže zomrieť aj človek ježkovi
nič neurobí? Teda ak sa vyhne
jeho pichliačom.

... žirafa má rovnaký počet krčných stavcov(kostí v
krku) ako myš?

Barbora
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Slovenský pokoj a český klid
Slovo kľud je nepotrebná výpožička z češtiny. Ide o hláskový prepis českého
slova klid. V slovenčine, a nielen v spisovnej, máme pokoj, pokojný, pokojne.
A preto správne po slovensky je pokoj ľuďom dobrej vôle; vegetačný pokoj;
pokoj v rodine; pokojné prežitie vianočných sviatkov; pokojný deň; pokojný
človek; rieka tiekla pokojne; dieťa spí pokojne; pokojne hovoriť; mať dušu,
srdce na pokoji; dať niekomu svätý pokoj; odobrať sa na večný pokoj;
odpočívať v pokoji.
Nie viď, ale pozri
Najmä v odborných textoch niekedy potrebujeme odkázať na stranu, kapitolu,
prameň či na literatúru, kde sa o veci už písalo. V takom prípade pri odkazovaní
vždy používame len slovko pozri (pozri na strane 3, pozri v 1. kapitole, pozri
v Slovenskom biografickom slovníku, pozri v zákone, pozri tabuľku). Používanie
slovka viď v tejto súvislosti je nesprávne, nenáležité.
Suma alebo čiastka?
Slovo čiastka má v spisovnej slovenčine význam časť z celku (čiastka domu,
čiastka roka, zriecť sa svojej čiastky). Nemali by sme ho však používať vo
význame isté množstvo peňazí, zvyčajne vyjadrené číselne. V tomto význame
používame slovo suma (zaplatiť požadovanú sumu, vyhrať veľkú sumu peňazí,
sumu tritisíc korún mu vyplatili v hotovosti). Niekedy môžeme použiť aj slovné
spojenie finančné prostriedky (na stavbu divadla treba nemalé finančné
prostriedky).

Spracované podľa webovej stránky Ministerstva kultúry a cestovného
ruchu SR
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Poznáš prezidentov Slovenska ?
1. Vieš, kto je súčasným prezidentom ?
a) Gašparovič
b) Kiska
c) Fico
d) Radičová
2. Na fotografii je bývalý prezident ČSR. Kto to je ?

a) Beneš
b) Hácha
c) Svoboda
d) Husák
3. Kto bol v rokoch 1957-1968 prezidentom ČSR ?
a) Radičová
b) Husák
c) Zápotocký
d) Novotný
4. Prvý rezident ČSR bol ?
a) Kováč
b) Masaryk
c) Tiso
d) Havel

14

5. Na ktorej z fotografií je prezident Ludvík Svoboda ?

a)

c)

b)

d)

6. 21. júl 1940 - 2. apríl 1945 bol jeden prezident v exile, ktorý to bol ?
a) Syrový
b) Beneš
c) Hácha
d) Lenárt
7. Po roku 1992 vznikla samostatná SR a ČR, ktorí dvaja prezidenti boli hlavami týchto
štátov ?
a) Havel a Kováč
b) Havel a Novotný
c) Kováč a Novotný
d) Novotný a Husák
8. Jeden prezident emigroval do Veľkej Británie, ktorý to bol ?
a) Gottwald
b) Husák
c) Beneš
d) Kováč

Správne odpovede: 1.B, 2.A, 3.D, 4.B, 5.C, 6.C, 7.A, 8.C
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Zasmejme sa
Prečo spadne stena, keď sa k nej postaví blondínka?
-Múdrejší ustúpi!
-James!
- Áno, pane!
- Tu v novinách sa píše, že 80% Slovákov sú alkoholici. A tých 20% Slovákov sú čo?
- Prosím pane, tých 20% sú deti do 3 rokov.
Ráno zazvoní telefón. Pán ho zodvihne a pýta sa:
- Kto je tam?
- Tu je budenie telefónom. Vy ste sa dali zobudiť ráno o siedmej?
- Áno, dal.
- Tak šup šup hore, vy spachtoško, už je desať.
Na E- shope: Predám odistený granát. P.S: Rýchlo!
Číňania robia prieskum. Zisťujú, za koľko sa dokážu študenti naučiť čínštinu. Pýtajú
sa študenta na Oxforde, za koľko to zvládne. Študent odpovie:
- Za dva roky. Študenta z Harwardu sa tiež pýtajú.
- Za rok sa to dá. Prídu na Žilinskú univerzitu, spýtajú sa študenta.
Študent vytiahne slúchadlá z uší:
- A sú skriptá?
- Sú.
- Tak ma zapíšte na piatok na skúšku.
Príde čas žatvy, Jano zoberie kombajn, vyjde do poľa, pozerá, pozerá, zrazu sa
buchne po čele a hovorí:
- Preboha! Veď ja som zabudol zasiať!
Traja horolezci lezú na K2 a jeden z nich nešťastnou náhodou skĺzne a padne do
trhliny. Ostatní kričia:
- Si v poriadku? Nohy a ruky máš celé?
- Áno.
- Tak vylez hore.
- Ja ešte letím.
Doma pri večeri:
- Počúvaj Klaus, ráno sa mi susedka chválila, že jej manžel má pod sebou 3 000
ľudí. Môže to byť pravda?
- Môže, on totiž kosí trávu na cintoríne.
V obchode:

- Prosím si jedno CD Jadranky.
- Zabaliť?
- Nie, rozbijem ho už tu.
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Jazykolamy
Blíži sa leto a vy neviete čo robiť ? Máme pre vás riešenie – polámte si
svoje jazýčky. Tu je zopár jazykolamov:
Dolár – Libra – Rubeľ.
Kláľová hrala na klavíri
Kvapka kvapla, klapka klapla
Levy sa váľali dolu lávou do válova.
Najneobhospodarovateľnejšími.
Pes spí, psy spia. Pes spí, psy spia. Pes spí, psy spia.
šašo vešia osušku
Taktika tatka praktika.
Všetky húsky sa poprekoprcovali po priekope.
Víly z vily vence vili a psy na ne vyli z vily
Železo, železo, oželezilo si sa? Koleso, koleso, okolesilo si sa?
Vyskočil vyskočil, Vyskočilku preskočil, Vyskočilka vyskočila, Vyskočila
preskočila.
Tristotridsaťtri strieborných striekačiek striekalo na tristotridsaťtri
strieborných striech
Rozprostovlasatela sa dcéra kráľa Nabuchodonozora, alebo
nerozprostovlasatela sa dcéra kráľa Nabuchodonozora?
Pán Holý sa holí holý na Kráľovej holi.
Priemerný Premiér prišiel na priemernú premiéru priemerného filmu o
priemernom priemysle.
Keď nenaolejujeme linoleum, tak naolejujeme lampu. Keď nenaolejujeme
lampu, tak naolejujeme linoleum
Juro neruj Jura! Juro neruj Jura!
Išiel pštros s pštrosicou a pštrosíčatkami Pštrosou ulicou.
Išli krty na maškrty, prvý, druhý, tretí, štvrtý. Piaty robil nanič vrty,
nevzali ho na maškrty.
Ešte sa tie makovičky nepovymakovičkovali
Hlavnú rolu Lorda Rolfa hral Vladimír Leraus.
A v tej peci myši pištia, v našej peci psík spí
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Letné dekorácie
Keďže je leto už tu, rozhodli sme sa Vám ukázať niekoľko
nápadov, ako si “letne“ ozdobiť izbu alebo dom.
Vonku je plno rozkvitnutých kvetov, tak
prečo si zopár nenatrhať? Potom ich stačí
iba navliecť na nitku a svieža dekorácia do
okna, nad stolík či na dvere je hotová.
Ak budete mať
oslavu a budete
chcieť stôl trochu oživiť, stačí si
vystrihnúť takýchto motýlikov
a navliecť ich na slamky.

Ďalší nápad sa Vám bude tiež hodiť na oslavu
vonku. Aby ste dostali takúto krásnu dekoráciu, len
vystrihnete motýlikov a prilepíte ich na lampióny.

A opäť tu máme motýliky, no Vy si môžete
vystrihnúť hocičo iné, čo sa Vám bude páčiť.
Následne si tieto ozdoby poprilepujeme na
veniec a zavesíme na dvere.
Dúfame, že sa Vám tieto dekorácie páčia, a že si
ich spravíte.

Barbora
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Osemsmerovka
V osemsmerovke nájdeš citát Michala Kolára.
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Hľadaj tieto slová:
Bikiny, cvrčky, čaj, dážď, deň, deti, dom, dovolenka, dúha, chrobáky,
horúčavy, hory, hudba, hviezdy, jazero, kôň, krajina, kúpalisko,
kvety, láska, les, leto, lúče, ľad, med, mesiac, moc, more, motýle,
nebo, nektár, noc, obloha, oddych, oheň, osa, párty, piknik, pláž,
pokoj, radosť, rieka, rosa, slnko, smiech, sny, spevy, spomienky,
svet, svit, ticho, tieň, tráva, úľ, zábava, zážitky, zem, zmrzlina

Citát znie : ___________________________________________________________
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Testík pre najmenších
1. Zvieratko, ktoré papá mrkvu.
a) Pes
b) Korytnačka
c) Zajac
d) Klokan

5. Ako dlho trvajú letné prázdniny ?
a) týždeň
b) mesiac
c) celý rok
d) 2 mesiace

2. Najobľúbenejšia studená a sladká
dobrota.
a) koláč
b) zmrzlina
c) puding
d) hranolky

6. Čo nebýva cez leto ?
a) zmrzlina
b) bazény
c) sneh
d) nanuky
7. Kam nechodíme radi cez leto ?
a) na kúpalisko
b) do hôr
c) lyžovať
d) na pláž

3. Obľúbená príchuť čokolády.
a) jahody
b) citrón
c) punč
d) čokoláda

8. Čo je dlhšie v lete ?
a) deň
b) noc
c) deň aj noc rovnako
d) nič

4. Betónová jama plná vody ?
a) bazén
b) more
c) jazero
d) rieka

Správne odpovede: 1.C, 2.B, 3.D, 4.A, 5.D, 6.C, 7.C, 8.A
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Sudoku
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