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 29. 1. 2016 sa rozdávali výpisy vysvedčení 

za 1. polrok. Tento deň sa už tradične spája na 

prvom stupni s karnevalom. Kreatívni boli 

učitelia, ale najmä ich žiaci. Mohli ste stretnúť 

princezné, víly, kovbojov, policajtov, zvieratká či 

strašidlá. Okrem voľby najkrajšej masky žiaci 

súťažili v ďalších zaujímavých súťažiach. V piatok 

bolo na Kežmarskej opäť raz skvelo vďaka 

žiakom a ich učiteľom.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
               So zimou sú spojené aj zimné radovánky, pre žiakov bolo počas mrazivých dní 

k dispozícii klzisko v átriu školy... 
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 Tak ako každý rok aj tento rok sa deti 1. stupňa 
zúčastnili na lyžiarskom výcviku. Dňa 25.1. si deti začali užívať 
lyžiarsky výcvik spolu s učiteľmi. Trval od 25.1. do 29.1. v 
lyžiarskom stredisku Kavečany. Počas dňa deti lyžovali a počas 
prestávky si užívali sneh. Všetkými prekážkami, pádmi, ale aj 
jazdou na pome alebo kotve ich sprevádzali skvelí učitelia našej 
školy. No a samozrejme nemohol chýbať na záver posledný deň 
lyžovania karneval, ktorý si všetci určite užili. Na svahu sa 
ocitlo veľa originálnych a zaujímavých masiek.  
Učitelia lyžiarskeho kurzu: Zuzana Šoltysová, Zlata Malešová, 
Marek Dufinec, Magdaléna Goleňová, Pavel Horňák 
Na pár otázok som sa spýtala aj druháčiek: 
1. Ako sa vám tento rok páčil lyžiarsky výcvik? 
Laura:  Mne sa páčilo veľmi. Bol to môj prvý lyžiarsky výcvik. Veľmi veľa nového som sa naučila a dostala som aj 
veľa dobrých rád, ktoré si určite zapamätám. 
Sofia: Páčil sa mi. Bola som prvýkrát a naučila som sa veľa vecí. 
2. Čo sa vám na lyžiarskom najviac páčilo a čo ste počas dňa robili? 
Laura:  Okrem lyžovania sme sa zábavali počas prestávky snehom a zahriali sa teplým čajom v bufete. Guľovali sme 
sa a zábavali sa aj s učiteľmi.  
Sofia: Najviac sa mi páčilo lyžovanie, ale aj guľovanie sa s kamarátmi. Spoznala som aj nových ľudí a skamarátili 
sme sa. Čo sa mi páčilo veľmi boli voľné jazdy na svahu. 
3. Chceli by ste si ho zopakovať aj nasledujúci rok? 
Laura:  Určite áno. 
Sofia: Rada by som, bolo mi tam úžasne. 
4. Čo nové ste sa naučili?  
Laura:  Naučila som sa lyžovať s palicami, a jazdiť na kotve, pretože som padala, ale už mi to ide. 
Sofia: Jazdiť s palicami a rôzne veci. Učili sme sa na svahu lietadielko, trpaslíka, zapichovať palice. 
5. Určite si pamätáte na karneval. Aká maska ste bola, ktorá maska pána učiteľa alebo pani učiteľky sa vám páčila 
najviac? 
Laura:  Ja som bola mačka. Najviac sa mi páčila maska pána riadeteľa, bol kovboj. 
Sofia: Bola som myška. Najviac sa mi páčila pani učiteľka Zuzka Šoltysová, ktorá bola panda. 
Dúfam, ze si lyžiarsky všetci užili a zúčastnia sa aj ďalší rok.  

   
 

 

 

Kristínka Korytková 
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 V piatok, 5. 2. 2016 sa konali krajské majstrovstvá v športovej streľbe, na pôde ZŠ Kluknava, ktorých sa 
zúčastnili naši mladší aj starší žiaci. Súťažilo sa v šiestich kategóriách – mladší žiaci, mladšie žiačky, starší žiaci, 
staršie žiačky, družstvo ml. žiaci a družstvo ml. žiačky. Rut Kerekešová vybojovala skvelé druhé miesto, Jozef Hudy 
skončil tretí, na štvrtom mieste sa umiestnili Emka Vargová a Oto Jirsák, na piatom mieste Zuzka Štiblárová a na 
šiestom mieste Laco Barbušin a Kristián Šafranko, každý vo svojej kategórii. V družstvách starších žiakov zvíťazili 
a postupujú na majstrovstvá SR K. Šafranko, J. Hudy a R. Kerekešová. Družstvo mladších žiakov v zložení Z. 
Štiblárová, E. Vargová a O. Jirsák skončilo na skvelom druhom mieste. Strelcom a ich trénerom – Danke Poliačikovej 
a Pavlovi Horňákovi patrí naša úprimná gratulácia, obdiv a poďakovanie za úspešnú reprezentáciu našej školy. 

 

 

 

 

 

 

 
 5. 2. 2016 sa uskutočnil už 16. ročník Reprezentačného plesu v Gloria Palace, na ktorom našu školu 
reprezentovali profesionálnymi výkonmi žiaci  1. a 2. stupňa. Ako prví vystúpili mladší žiaci z tanečného 
krúžku, ktorí predviedli spoločenské tance – waltz a cha-cha. V priebehu večera vystúpili s hip-hopovým číslom 
Adrianka Hojsáková s Paulou Drábovou a piataci Terezka Hrabánková, Lucia Begániová a Matej Holeva. 
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Súťaž „Knihomoľ/ka K30 

Vyhlasujeme súťaž o najlepšieho čitateľa našej školy!  
 
KTO? 
Súťažia ročníky piaty, šiesty, siedmy 
(neodmietame ale ani súťažiacich z 
vyšších ročníkov). V 1. kategórii sú 
žiaci piateho ročníka, v 2. kategórii sú 
žiaci šiesteho, siedmeho a vyšších ročníkov. 
AKO? 
Hodnotí sa: 
1. Počet návštev v knižnici. 
2. Zoznam prečítaných diel - žiaci si vedú denník, v ktorom 
uvedú autora a názov prečítaného diela. Šiesti žiaci v 
každom ročníku s najvyšším počtom návštev a prečítaných 
kníh postúpia do triedneho kola. Víťazi triedneho kola 
postupujú do školského kola. 
KEDY? 
Súťaž trvá od novembra 2015 do marca 2016. 
TRIEDNE KOLO  
V triednom kole žiaci prezentujú knihu, ktorá sa im najviac 
páčila - predstavia kľúčovú postavu, prerozprávajú najlepšiu 
príhodu alebo najzábavnejšiu časť daného diela, zahrajú 
scénku, oblečú sa ako obľúbená postava, prečítajú časť 
knihy - forma prezentácie je ľubovoľná. Záleží na vašej 
fantázii! Triedne vystúpenie sa uskutoční v apríli 2016 a 
hodnotia ho aj žiaci danej triedy.  
ŠKOLSKÉ KOLO  
Víťazi triedneho kola postupujú do školského kola, kde 
budú vybranú knihu prezentovať rovnakým spôsobom. 
U KOHO SA DO SÚŤAŽE PRIHLÁSI Ť? 
Záujemcovia o súťaž sa hlásia u svojich učiteliek 
slovenského jazyka. Hľadáme tiež porotcov do školského 
kola. 
Okrem množstva skvelých dobrodružstiev, príbehov a 
zážitkov z kníh sa môžete tešiť na zaujímavé ceny! 

Vyrobte si krásne origami-srdiečka, ktorými vyzdobíte vaše 
triedy, okná či nástenky, môžete ich aj darovať. Veľkosť 

srdiečka závisí od veľkosti použitého papiera. Tu je návod, 
ako na to:  

 

 
 

     Určite ste rozmýšľali nad tým, prečo práve sv. Valentín je 

patrónom zaľúbených... 

     Svätý Valentín bol kňaz, lekár a neskorší svätec. Ide o 

jedného z najznámejších a najobľúbenejších svätcov. Skutky, 

vďaka ktorým si naň všetci zamilovaní na začiatku februára 

spomínajú, sa spájajú s vládou cisára Claudia II.   

     Claudius bol známy svojou záľubou vo vojnových 

výpravách a odporom k rodinným vzťahom svojich 

legionárov. Zastával názor, že ženatý vojak starostlivosťou o 

rodinu oslabuje svoju bojaschopnosť a obetavosť. Preto 

zakázal svojim vojakom uzatvárať manželstvá. Práve kňaz 

Valentín tento zákaz ignoroval a naďalej tajne sobášil 

zaľúbené páry. Tu možno hľadať pôvod sviatku 

zamilovaných, ktorý všetci zaľúbenci oslavujú na deň 

Valentínovej smrti - 14. februára. 

     Sviatok svätého Valentína sa začal v katolíckej cirkvi 
oficiálne sláviť počas pontifikátu pápeža Gelasia I., 14. 

februára roku 496. Vo svojej podstate vlastne nahradil 
pohanské sviatky zvané luperkálie, ktoré sa od nepamäti 
v Ríme slávili 15. februára. Luperkáliami Rimania 

oslavovali známu rímsku vlčicu, ktorá odchovala 
legendárnych zakladateľov mesta Romuola a Rema. V 
tom čase sa slávili po celej krajine aj dni bohyne 

plodnosti Juno, ktoré boli spájané s rituálnymi očistami 
od zla a s oslavou ženskej plodnosti pred začiatkom 
nového roka, ktorý sa v Starovekom Ríme začínal 1. 

marca. Ženy a dievčatá boli pri tejto príležitosti 
obdarovávané kvetmi. Tieto oslavy často prerastali do 
bujarých a neviazaných, preto ich pápež Gelasius I. v 

roku 494 zakázal. Aby však cirkev obyvateľom 
"nahradila" ich obľúbený sviatok, presunula ho o jeden 
deň skôr a zasvätila ho svätému Valentínovi, ktorému 

zverila do opatery snúbencov a zamilovaných. 

Katka Tomanová 
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VEĽKÁ NOC V INÝCH KRAJINÁCH 
 Zaujímalo vás niekedy ako sa slávia sviatky v iných krajinách? Ak áno,  tak tento článok je práve pre vás. 

Teraz sa pozrieme aké tradície sa vo svete dodržujú na Veľkú Noc. Hoci naša polievačka a šibačka sa na zahraničných 

stránkach pravidelne umiestňuje na popredných miestach v rebríčkoch bizarných tradícií, nie sme sami. 

RUSKO „Поздравля́ю с Пáсхой!“/„Христос воскрес“ (Pazdravľáju s páschoj/Christos voskres) Veľká noc v 
Rusku sa slávi inokedy ako vo zvyšku Európy. Ruskí pravoslávni sa totiž naďalej držia starého juliánskeho kalendára. 
Veľkej noci predchádza štvordenný prísny pôst, ktorý začína, keď skončí veselie nazývané Maslenica, čiže jarné hody. 
Počas týchto dní sa smažia v domácnostiach lievance - bliny s kaviárom alebo s medom a hneď tie prvé sa rozdávajú 
chudobným. Medzi ruské tradície patrí predovšetkým farbenie a zdobenie vajíčok, chýba však klasická šibačka. 
Priatelia si vajíčka vzájomne darujú na dôkaz vzkriesenia. Potom si prajú veľa zdravia a trikrát sa pobozkajú na tvár. 

NEMECKO  „Frohe Ostern“ Deti v Nemecku sa počas veľkonočných sviatkov hrajú na čokoládový bozk. Ako taký bozk 

prebieha? Podstatné je prehltnúť čo najviac čokoládových cukríkov zo želatíny bez toho, aby ti ostatní kamaráti stihli 

rozmazať čokoládu po tvári. Vyhráva ten, kto zje najviac cukríkov a má najčistejšiu tvár. Nemecké veľkonočné zvyky 

sú však výnimočné aj niečím iným. Tak napríklad peknou tradíciou je veľkonočný oheň. Prebieha to tak, že na 

dohodnutom mieste sa uložia staré vianočné stromčeky a na začiatku Veľkej noci sa podpália. Symbolizuje to pálenie 

posledných zvyškov zimy. Nemci veľmi obľubujú pašiovú hru. Rodiny s malými deťmi zas na Veľkonočný pondelok 

radi ukrývajú maľované vajíčka medzi jarnými kvetmi a kríkmi, úlohou detí potom je nájsť ich. 

VEĽKÁ BRITÁNIA „Happy Easter“ Briti sú súťaživý národ. Aspoň podľa veľkonočných tradícií by sa tak dalo usudzovať. 

Vo Veľkej Británii sa totiž obľube tešia palacinkové preteky. Pôvodne sa na nich zúčastňovali len ženy, ktoré počas 

behu držali panvicu s palacinkou. Okrem rýchlosti sa hodnotí aj štýl, počas behu by totiž súťažiaci mali palacinku aj 

niekoľkokrát vyhodiť a obrátiť. Najmä deti sa venujú trošku iným pretekom – súťažia v kotúľaní vajíčok pomocou 

lyžice alebo paličky. Briti okrem slepačích zdobia aj vajíčka morčacie, bažantie, pštrosie alebo vajíčka čajok. 

Najobľúbenejšie sú však čokoládové. 

V USA je Veľká noc prakticky už len nenáboženským sviatkom. Mnoho amerických rodín sa zúčastňuje iba na 

sviatočnom posedení a zdobení vajíčok. V niektorých častiach sa ujalo aj naháňanie vajíčok ako v Británii, prípadne 

iné zvyky podľa toho, akej národnosti boli predkovia tej - ktorej komunity. 

 
Vo ŠVÉDSKU k tradičnej veľkonočnej výzdobe patrí brezová metla s farebnými pierkami. Aj tu maľujú vajíčka. Tie 

potom roznášajú deti prezlečené za veľkonočné strigy s dlhými sukňami a červenými lícami a ako odmenu dostávajú 

sladkosti. Pripomínajú tak folklórnu tradíciu, podľa ktorej počas Påsku (Veľkej noci) odlietajú bosorky na vrch Blåkulla 

(Modrá hora), aby sa tam stretli s diablom. Typickým jedlom počas sviatkov je praženica, omelety, jahňacie mäso, 

losos a k tomu vaječný koňak. 

Vo FÍNSKU deti hľadajú vajíčka – či už natvrdo uvarené a zafarbené alebo čokoládové – ktoré predtým vonku alebo v 

dome skryli ich rodičia. Súčasťou veľkonočných osláv sú tiež príbehy a rozprávky o čarodejniciach. Na vidieku môžete 

stretnúť dievčatá a chlapcov preoblečených za čarodejníkov alebo žobrákov. Idú od dverí k dverám, spievajú koledy a 

roznášajú veľkonočné ozdoby a dekorácie, za ktoré dostanú sladkosti alebo drobné mince. 

Veľmi zaujímavej činnosti sa venujú počas sviatkov v NÓRSKU. Okrem maľovania vajíčok je tu tradíciou riešenie 

vrážd. Televízne stanice vysielajú detektívne filmy, noviny publikujú nedokončené kriminálne príbehy a čitatelia 

riešia, kto je páchateľom. Vydávajú sa špeciálne edície kníh, takzvané Påskekrimmen, teda veľkonočné detektívky a 

dokonca na škatuľkách mlieka bývajú „vražedné“ komiksy. 
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Vo ŠVAJČIARSKU sú hlavným objektom výzdoby fontány a studne. Tie sa počas veľkonočných sviatkov premenia na 

malé umelecké dielka - zdobia ich stužky, vence, kvety, dokonca celé zelené a kvetinové konštrukcie. Studne a 

fontány ako symboly vody sú pre mnohé suché alpské regióny nesmierne dôležité. 

V ŠPANIELSKU oslavujú Veľkú noc celý týždeň. Súčasťou osláv sú obrovské sprievody najmä vo väčších mestách. 

Procesie tvoria ľudia oblečení v dlhých habitoch a s končistými kapucňami na hlavách. 

V PORTUGALSKU, ale aj v niektorých častiach Španielska a v juhoamerických krajinách ako Mexiko či Salvador počas 

sviatkov upaľujú slamených alebo drevených panákov, ktorí znázorňujú Judáša. K šou patria dobroty ako pečené 

prasa, briošky, rôzne druhy koláčov, čokoládové vajíčka a mandle. 

V GRÉCKU majú veľkonočné oslavy dvojakú podobu – náboženskú a roztopašnú. K tej prvej patrí symbolické 

upaľovanie Judáša, k tej druhej zase múkové vojny. Počas nich sa predovšetkým mladí ľudia obhadzujú farebnou 

múkou, čo trochu pripomína tradičný indický sviatok Holí (ľudia sa obhadzujú a natierajú práškom v žiarivých 

farbách), ktorý je tiež oslavou jari. 

 
Veľmi pekný zvyk vládne počas Veľkej noci na BERMUDÁCH. Nielen deti vypúšťajú pestrofarebných šarkanov na znak 

Kristovho zmŕtvychvstania. Okrem vajíčok a koláčikov s krížom na vrchu (tzv. hot cross) je tradičným jedlom v tomto 

období aj rybí koláč. 

Taly 
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Streľba 
Veľmi zaujímavo to veru na strelniciach nevyzerá. Inak to nie je ani u nás - nižšia miestnosť s malými oknami, žiaci 
ležia v ťažkom ochrannom oblečení na žinenkách, každý sa snaží maximálne sústrediť a je so svojím terčom sám. Čo 
fascinuje žiakov na streľbe? Opýtali sme sa siedmaka 
Marcela: 
 
Ako si sa dozvedel o streľbe? 
Od môjho brata, hovoril mi, aká je streľba super. 
Kedy si prvý krát začal so streľbou a koľko si mal 
rokov? 
Začal som ako piatak, mal som asi 10 rokov. 
Čo si sa ako prvé učil? 
Učil som sa mieriť do terča až potom som začal strieľať. 
Baví Ťa streľba? 
Streľba má baví veľmi. Streľbu odporúčam všetkým, 
ktorí chcú plnohodnotne využiť čas. :-) 
Koľkých súťaží si sa zúčastnil? 
Zúčastnil som sa asi 8 - zatiaľ. 
Ktorá súťaž bola pre Teba najlepšia a prečo? 
Myslím, že prvá, lebo som vyhral prvý krát medailu spolu s mojím družstvom. 
Na čo sa v streľbe tento školský rok tešíš? 
Na veľa medailí, pohárov, diplomov a radosti. 
  
Výhody streľby: 

1. Obzvlášť mladým ľuďom ponúka streľba zmysluplné využitie voľného času.  
2. Streľba kladie vysoké mentálne nároky na žiakov, čo sa pozitíne odzrkadľuje aj v iných životných situáciách. 
3. Cielene sa rozvíja schopnosť koncentrácie. 
4. Zlepšuje reakcie. 
5. Obzvlášť mladí ľudia zvýšia pomocou streľby svoje výkony, čo sa pozitívne odzrkadľuje aj na ich výkonoch v 

škole a v súkromnom živote. 
6. Strelci majú vysokú mieru zodpovednosti a disciplíny. 
7. Športová streľba pozitívne ovplyvňuje pochopenie matematických a technických súvislostí. 
8. Športová streľba zlepšuje koordináciu horných končatín a zraku. 
9. Strelci majú snahu sa vždy zlepšovať. 
10. Streľba je jednoducho zábavná. 

 
Vedeli ste, že... 

• športová streľba je olympijská disciplína? 
• na našej škole je streľba v ponuke záujmových krúžkov pre žiakov 2. až 9. ročníka? 
• dokonca sa streľba vyučuje v piatom ročníku v predmete presné očko? 
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Tvorivé písanie 

Žiaci predstavujú svoj krúžok v tomto akrostichone: 

  
TENTO KRÚŽOK, TO JE SUPER 
VEĽA SA NA ŇOM NASMEJEM 
OVEĽA LEPŠIE NEŽ MATIKA 
RÝCHLO ZBEHNE HODINKA 
I  PÍŠEME, I KRESLÍME 
VEĽA SA TU NAUČÍME 
ÉÉÉJ, TO JE PARÁDA 
  
PANI UČITEĽKA JE RADA 
Í ÍÍHA, TO JE SUPER 
SLNKO VONKU SVIETI 
A NEMUSÍME MAŤ KABÁTY 
NAŠA SUPER PANI UČITEĽKA 
IDE NÁM HNEĎ PORADIŤ 
EŠTE NÁS AJ ZABAVIŤ 

 
Florbal 

Florbal (Floorball) je kolektívny halový šport podobný pozemnému hokeju. Cieľom hry je dostať loptičku do 
nepriaťeľovej brány za pomoci hokejky. 

Florbal sa pôvodne vyvinul v USA, kde sa začal hrať v polovici 50. rokov. Neskôr ho preniesli švédski študenti do 
vlastnej krajiny. Ďalšou krajinou, kde sa florbal rozšíril bolo Fínsko a následne Švajčiarsko. Oficiálne pravidlá boli 
kodifikované v septembri 1983. 

Tím pozostáva z 5 hráčov a 1 brankára. Hráči majú na sebe dres, krátke nohavice, štulpne (dlhé ponožky), vhodnú 
obuv a v ruke florbalovú hokejku. Brankári majú helmu, dres a chrániče. 

Ihrisko má rozmery 40 m x 20 m, je ohraničené mantinelmi s výškou 50 cm so zaoblenými rohmi. 

Florbal sa hrá v troch tretinách po 20 (poprípade 15) minút hracieho času. Hrací čas sa prerušuje v prípade ak: 

• sa lopta dostane mimo hracej plochy, 
• nejaký hráč poruší pravidlá hry, 
• počas trestného strieľania, 
• v mimoriadnych situáciách. 

Základné pravidlá: 

• Hráči nesmú násilne udierať "sekať" do iných hráčov alebo ich hokejok. 
• Hráči nemôžu skákať. 
• Vo florbale je povolený fyzický kontakt len telom - bez rúk a hokejky. 
• Gól platí keď sa loptička dostane za čiaru brány iba za pomoci hokejky. 

Na našej škole je florbalový krúžok každý piatok od 14.05 do 15.30 hodiny vo veľkej telocvični. 

Matúš Gindl 
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Nuda počas prázdnin 
Asi to pozná každý. Dlho si čakal vytúžené prázdniny, ale po 2 dňoch prichádza nuda a ty rozmýšľaš, čo budeš robiť. 
Väčšinou je to počítač alebo televízia, ale čo tak skúsiť niečo iné, niečo, čo ťa posunie ďalej? Tu je 10 tipov, čo robiť 
cez prázdniny: 
 
1. Pusti si obľúbenú hudbu a zatancuj si 
Prečo nie? Zatvor dvere tvojej izby a vyblázni sa pri obľúbenej hudbe. 
 
2. Kresli si 
Kresliť môžeš, aj keď si myslíš, že nemáš talent. Kreslenie rozvíja tvoju kreativitu, zvyšuje sebavedomie a pomáha 
zlepšiť sústredenie. Kresliť môžeš hocičo - postavičky, interiér domu, výhľad z okna, kvetiny, či zvieratá. 
 
3. Pozri si dokumentárny film 
Je to skvelá možnosť, ako sa vzdelávať príjemnou formou. Vyber si podľa toho, čo máš rád, či už to bude film o 
prírode, geografii, pre technicky nadaných sú určené filmy o svetových stavbách, či divoch sveta a ak máš rád 
históriu, tak si pozri biografiu tvojej obľúbenej postavy svetových dejín. 
 
4. Prečítaj si novú knihu 
Možno si dostal novú knihu. Teraz je ten pravý čas, aby si ju prečítal. Čítaním rozvíjaš pamäť, slovnú zásobu, 
sústredenie ale aj analytické myslenie. Zároveň je to pre teba prínos v súťaži "Knihomoľ/ka K30", o ktorej si môžeš 
prečítať v našom článku. Máš malé vreckové a knihy sú pridrahé? Využi ponuku knižníc alebo e-Kníh, ktoré si vieš 
stiahnuť zadarmo, napríklad na stránke "1000knih" alebo ak máš rád angličtinu na stránke "free-ebooks". 
 
5. Znova si prečítaj obľúbenú knižku 
Kto by nečítal príbeh malého princa? Kniha, ktorú môžeš čítať znova a znova a vždy v nej objaviť niečo nové. Vedci 
zistili, že ak si prečítaš svoju obľúbenú knihu druhý krát, prežiješ jej príbeh intenzívnejšie. 
 
6. Napíš báseň, krátky príbeh alebo knihu 
Si kreatívny, máš veľkú fantáziu a rád píšeš? Začni písať básne alebo príbehy. Radi ich uverejníme v našich novinách. 
Môžeš napísať aj vlastnú knihu a "1000knih" ti ju vydá zadarmo a môžeš si tak vylepšiť vreckové. 
 
7. Upeč koláčiky 
Potrebujeme: 
250 g hladkej múky 
1,5 balíčka kypriaceho prášku 
250 g tvarohu 
125 g masla 
soľ 
Postup: 
Všetky suroviny zmiešame a vypracujeme z nich hladké cesto, ktoré rozvaľkáme na pomúčenej doske. Vykrajujeme 
rozmanité tvary podľa vlastnej fantázie. Povykrajované cesto dáme na vymastený plech a potrieme vajíčkom, 
posypeme soľou a sezamovými semienkami alebo celou rascou. Pečieme do zlatista.  Dobrú chuť! 
 
8. Urob si poriadok a nepotrebné veci zrecykluj alebo odnes na charitu 
Ak máš doma hračky alebo oblečenie, ktoré nenosíš, odnes ho do najbližšieho detského domova, deti sa určite potešia. 
Staré vetrovky, plachty alebo deky môžeš odniesť do psieho útulku. V zime na nich budú psíky spávať aby im bolo 
teplejšie. Staré debničky, fľaše alebo iné nepotrebné predmety môžeš pretvoriť rôznymi technikami na zaujímavé 
umelecké diela. 
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9. Cvič 
Cvičenie má blahodarné účinky na zdravie, ale aj na funkciu mozgu. Každý deň by si mal venovať cvičeniu aspoň 10 
minút. 
 
10. Navštív múzeum, galériu, koncert, kino či výstavu 

Výlet na Rankovské skaly 
 

     

 

 

  Môj najlepší zážitok bol, keď sme s rodičmi išli na Rankovské skaly. Týčia sa nad malou dedinkou Rankovce 
na východnom Slovensku. 

      Všade samé stromy, lúky a iné veci, ktoré v meste len ťažko nájdeme. Veľa ľudí si tú krásu už ani nevie 
predstaviť. Bola to namáhavá cesta vyliezť až tam hore, ale ten výhľad stál za to. Neviem ho ani opísať. Ja osobne do 
lesa často nechodím, ale keď som už tam, snažím sa užiť si ten pocit čo najviac. Lebo podľa mňa je to presne o tom. 
Prísť sem, vychutnať si každý jeden krok, i keď možno len preto, aby ste na chvíľu zamenili mestské prostredie za 
prírodné. Keď máte niekedy toľko šťastia a zazriete jeleňa, ako sa ladným skokom pohybuje po okolitej krajine, 
doslova vám to vyrazí dych. Na miestach, ktoré sú na to určené, si môžete rozložiť oheň a opiecť si nejaké tie 
špekáčiky. Môžete pozorovať prírodu, hľadať huby alebo sa len tak bosí prejsť po lúke. 

      Keď sa nad tým zamyslíme, je veľa možností, čo v prírode robiť. Napríklad si rozložiť na lúke deku, 
odpočívať na čerstvom vzduchu, počúvať spev vtákov alebo zvuk vetra. Les je jednoducho miestom pokoja, krás a 
odpočinku. Je jedným z najväčších bohatstiev, ktoré nám naše krásne Slovensko môže ponúknuť. 

 Norman Agyagos, 7. ročník 

Samotári 
 Myslíte si, že samotárska povaha je zlá? Dovoľte, aby sme vás presvedčili o opaku. 

 My samotári (všeobecne) máme veľkú výhodu oproti ostatným a tou je, že keď sa premôžeme, tak je s nami 
celkom super reč. Vieme dobre poradiť... Síce sa o nás šíria všelijaké fámy, ale nás to netrápi, prečo by aj malo? 
Vieme, že to nie je pravda. Našou chybou je ale uzavretá povaha a častokrát neuveriteľná svojhlavosť a tvrdohlavosť. 
Keď nás, ale skutočne niekto spozná, zistí, že patríme medzi tie najlepšie povahy. Dobrosrdečnosť, úprimnosť a 
odvaha - to sú naše prednosti. Taktiež sa, ale dokážeme na nepriateľov dlho hnevať a naše pomsty fakt stoja za to! Ale 
to neznamená, že nedokážeme odpúšťať... Priateľov si síce získavame ťažko, ale keď nejakého nájdeme, je to 
skutočne priateľstvo na život a na smrť! V láske... Síce to niekedy vyzerá bledo, skutočnosť je iná! Či už chalani 
samotári, alebo dievčatá samotárky platí, že v láske máme šťastie a pravú lásku vždy nájdeme... Okolie nás považuje 
za záhadných a tajomných a nám to celkom vyhovuje. Keď si niečo vezmeme do hlavy, ťažko sa tej myšlienky 
zbavíme, preto sa nám mnoho krát plány podaria, občas je to, ale veľké mínus. 

 Dúfame, že sme vám, všetkým samotárom a samotarkám zdvihli aspoň trošku náladu ;) a tiež dúfame, že sme 
všetkým ostatným ukázali, akí skutočne sme :). 

Sweety 
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Hrnčekový koláč 
Tento recept je veľmi jednoduchý a príprava netrvá viac ako 5 minút. Je chutný a zvládne ho pripraviť úplne každý. 

Budeme potrebovať: 

• 1 hrnček       
• Vajíčko     
• Cukor  
• Hrubú múku  
• Granko alebo kakao 
• Mlieko  
• Olej 

                                                                                                
 
Postup: Do hrnčeka rozbijeme jedno vajíčko a rozšľaháme vidličkou. Pridáme dve polievkové lyžice hrubej múky a 
poriadne zamiešame. Miešať budeme po pridaní KAŽDEJ ingrediencie. Ďalej pridáme jednu polievkovú lyžicu cukru. 
Zamiešame. Jednu polievkovú lyžicu granka alebo kakaa. Zamiešame. Jednu polievkovú lyžicu mlieka. Zamiešame. 
Jednu polievkovú lyžicu oleja. Zamiešame. Dáme do mikrovlnky na 2 minúty a 30 sekúnd. Koláčik vyberieme z 
mikrovlnky a opatrne hrnček preklopíme. A máme hotovo!  

Betka Janíčková 
 

 

 
1.     Brat má 4 roky, sestra je o polovicu mladšia. 
Brat mal už 100 rokov. 
Koľko rokov má sestra? 

2.  Čo sa nachádza v každej minúte, dvakrát v každom momente, ale ani raz v roku? 

3. Na ostrove žije presne 100 ľudí, z ktorých časť hovorí pravdu a druhá časť klame. Na ostrov príde vedec, 
ktorý chce zistiť, koľko ľudí hovorí pravdu. Prvý človek mu povie: „ Tu na ostrove je minimálne jeden 
klamár“, druhý vraví: „ Tu na ostrove sú presne dvaja klamári“, a tak to ide ďalej, až kým mu posledný 
nepovie: „Je tu 100 klamárov.“ Koľko klamárov žije na ostrove? 

4. Nachádzaš sa v miestnosti s 3 vypínačmi. Vo vedľajšej miestnosti sú 3 vypnuté klasické žiarovky v stolných 
lampách, každý vypínač patrí k nejakej žiarovke. Z jednej miestnosti do druhej nevidno. Ako zistíš, ktorý 

vypínač patrí ku ktorej žiarovke, ak do miestnosti so žiarovkami smieš vstúpiť iba raz? 
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Riešenie logických úloh: 

1. Fakt, že brat má 4 roky a sestra je o polovicu mladšia znamená, že sestra má v tom čase 2 roky. Preto keď má brat 
100 rokov, sestra je od neho o 2 roky mladšia, čiže má 98 rokov. 
 
2. Hádajte na http://k30.skolskenoviny.sk/ a získajte skvelé ceny!!! 
 
3. Na ostrove žije presne 50 klamárov. Nech je N počet klamárov na ostrove. Viet je 100-N (počet nepravdivých viet) 
= N (povedaných klamármi) a preto je na ostrove 50 klamárov.

4. Stačí stlačiť jeden vypínač a nechať ho zapnutý pár minút. Potom ho zase vypneme, zapneme druhý vypínač a 
vojdeme do miestnosti. Žiarovka, ktorá svieti patrí samozrejme k zapnutému vypínaču. Žiarovka, ktorá je teplá patrí k 
vypínaču, ktorý sme ako prvý na pár minút zapli (aby sa žiarovka zohriala). 
 
Koľko rozdielov nájdeš? 
 

 
 

TAJNIČKA 
 

    
1.      

    

   

1. Čo rozkvitne na jar? 

   
2.          

  

2. Jarný kvietok. 

     
3.    

      

3. Čo sa roztápa na jar? 

        
       

4. Mláďa sliepky. 

 
5.       

       

5. Čo má mať každý chlapec na Veľkú Noc? 

6.          
     

6. Na čo sa tešia školáci? 

  
7.      

       

7. Keď je teplo, oblieka sa, keď je zima, vyzlieka sa. 

  
8.      

       

8. Čo maľujeme na Veľkú Noc? 

 
 

Autor: Matúš Gindl 


