
                                                      

 

                                    

                                              

       

 

 

 

 

 

           

 

 

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ZDRAVÁ   VÝŢIVA   (viac na str. 4)   

 

 

                            

                

 

Prázdninová škola.................................................str. 3 

 Texty piesní (SHAKIRA).....................................str. 6 

 Webové novinky....................................................str. 8 

           Znamenia vo zverokruhu.....................................str. 9 

TESTÍK ................................................................str. 12 

 a iné zaujímavé informácie ... 



2 | –––––––––––––––––––––––––––––––––––  In - Suľkováčik –– 

 
JAROSLAVA  BLAŽKOVÁ 

 

    

       

 

 

 

 

     Motto :   

         „V starobe človek potrebuje optimizmus, ak ju má prežiť.“ 

 

- je slovenská prozaička, publicistka a autorka kníh pre deti a mládeţ.  
 

Vzdelanie:  1945 – 48 Drtinovo gymnázium, Praha 

  1848 – 49 Dievčenské gymnázium, Bratislava 

  1950 Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava  

                                     (popri zamestnaní, štúdium nedokončila) 

 

Detstvo preţila striedavo v Čechách a na Slovensku, od roku 1948 však ţila v 

Bratislave. Uţ počas štúdia na gymnáziu začala pracovať v Československom rozhlase, 

neskôr pracovala v redakcii denníka Smena, odkiaľ bola v roku 1956 prepustená z 

politických dôvodov.  Potom pracovala ako robotníčka v záhradníctve, od roku 1959 sa 

venovala profesionálne literatúre. Od roku 1968 aţ doteraz ţije v Kanade, kam 

emigrovala so svojou rodinou. Vlastnej literárnej tvorbe sa venuje len sporadicky. 

Za tvorbu pre deti dostala cenu UNESCO H. Ch. Andersena. 

Tvorba: 

 Nylonový mesiac, Jahniatko a grandi, Môj skvelý brat Robinson,  

Ostrov kapitána Hašašara, Minka a pyţaminka ...    

   

 

 

/red./ 

 

 15. november 1933  

         Velké Meziříčí 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spisovate%C4%BE
http://sk.wikipedia.org/wiki/Publicista
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://sk.wikipedia.org/wiki/1948
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava
http://sk.wikipedia.org/wiki/Smena
http://sk.wikipedia.org/wiki/1956
http://sk.wikipedia.org/wiki/1959
http://sk.wikipedia.org/wiki/1968
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://sk.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen
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Uţ po siedmy rok základná škola Dolinský potok organizuje počas letných 

prázdnin akciu pod názvom Prázdninová škola. Radi by sme sa s vami podelili o tento 

krásny záţitok. Od 2.7.2010 do 9.7.2010 sme sa vyšantili, nadýchali čerstvého vzduchu, 

ale i poučili v chate Bajč v Bojniciach. Mali sme teda nádherný výhľad na Bojnický 

zámok. Takáto prázdninová škola je super tým, ţe je kaţdý rok úplne iná. Zaţili sme 

toho naozaj mnoho: posedenie pri ohníčku, súťaţe v rôznych disciplínach, napr. izba 

baví izby, deň krásnych bosoriek a čarodejníkov. Potešila nás kynologická ukáţka 

psíkov a navštívili sme aj termálne kúpalisko Čajka. No a kaţdý večer sa v zábave, 

samozrejme, pokračovalo. Nasledovala diskotéka alebo nejaký zábavný program. 

Avšak mali sme aj tresty, ktoré sa dostávali za zabudnuté veci. Ale nebojte sa. Boli skôr 

zábavné ako strašné. A to vďaka nášmu pánu riaditeľovi, ktorý ich vymýšľal. Toto je 

iba pár slov o tom, čo sme zaţili. Nemôţeme vám predsa prezradiť úplne všetko. Je to 

tajomstvo a vy ho môţete odhaliť uţ budúci rok počas letných prázdnin.   

Za všetkých ţiakov by sme sa ešte chceli poďakovať vyučujúcim, ktorí tam s nami boli. 

Boli to pani učiteľky Mgr. Slávka Malíková, Mgr. Daniela Podoláková, Mgr. Mária 

Záteková, Margita Ilovská a aj náš pán riaditeľ PaedDr. Pavol Zátek. Ďakujeme vám za 

trpezlivosť, ktorú ste s nami mali. A hlavne dobrú náladu, s ktorou ste nás kaţdý deň 

zobúdzali. Za spríjemnenie pobytu ďakujeme aj majiteľom tohto rekreačného zariadenia 

Oľge a Pavlovi Kopanickým. 

    
   /Elenka Dadajová a Simonka Halúsková,7.A a 7.B/  
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Zdravá výţiva a správne stravovanie by malo byť súčasťou ţivota kaţdého z nás. A 

preto sme sa rozhodli, ţe našim ţiakom pri príleţitosti Svetového dňa zdravej výţivy 

pripomenieme, aké je dôleţité zaradiť do ich jedálnička zeleninu, ovocie a ďalšie zdravé 

dobroty. Počas celého týţdňa od 11. – 15. októbra sme do vyučovacieho procesu 

zaradili témy venované zdravej výţive a vyvrcholením bola príprava zdravého pokrmu. 

Celú organizáciu mala na starosti hlavne p. učiteľka Mgr. Mária Birošíková a pomáhali 

jej pri tom aj ţiaci. Uţ v pondelok sme si mohli vypočuť rozhlasovú reláciu, ktorá nás 

naštartovala, aby sme sa zamysleli nad tým, čo vlastne jeme. Následne sme si v kaţdej 

triede pripili „Na zdravie“ zeleným čajom. Okrem toho sme aj súťaţili, pretoţe kaţdá 

trieda v ďalších dňoch dostala test o zdravej výţive a pyramídu zdravej výţivy, ktorú 

museli správne doplniť obrázkami alebo kresbami. A niektorým zo ţiakov to dalo veru 

aj poriadne zabrať.  V piatok si ţiaci I. aj II. stupňa priniesli z domu rôzne druhy 

ovocia a zeleniny a počas štvrtej hodiny pracovali spolu so svojimi triednymi učiteľmi 

na príprave zdravého pokrmu. Na šiestej hodine sme sa všetci presunuli do telocvične 

a skôr ako sme si vypočuli výsledky súťaţe, tak nám ţiaci 6. B triedy pod vedením p. 

učiteľky Birošíkovej predviedli pekné divadielko – O maškrtnej princeznej Laktárii. 

Potom sme uţ všetci netrpezlivo čakali na výsledky súťaţe. Tí najlepší dostali „zdravé 

ceny“ – koše naplnené ovocím a zeleninou. Nakoniec sme si ešte poprezerali pokrmy, 

ktoré pripravili všetci ţiaci a kaţdá trieda si pochutnala na tom svojom. Veríme, ţe táto 

akcia nepriniesla len pobavenie, ale aj dôleţité informácie z oblasti zdravej výţivy.   

  

                     Mgr. Katarína Halúsková 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Aspoň malá ukáţka z našich zdravých dobrôt... 
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Dňa 21. 9. 2010 sa ţiaci 8.A a 8.B zúčastnili exkurzie v Banskej Štiavnici. Pozor na 

nich dávali pani učiteľka Daniela Podoláková a pani zástupkyňa Jarmila Falátová. 

Najskôr navštívili Mineralogickú expozíciu,  kde si mohli pozrieť nádhernú zbierku 

nerastov(viac ako 400 druhov) z mnohých krajín.  

Zaujala ich aj Expozícia protitureckých bojov na Slovensku, vďaka ktorej  sa dozvedeli 

nové poznatky o Turkoch, ktorí sa pokúšali dobyť Slovensko. Na ceste domov sa 

zastavili aj v Kremnici, kde si prezreli jej zaujímavé námestie.  

Najviac niektorých zúčastnených asi zaujala aj návšteva nákupného centra v Martine 

a potešilo ich, ţe sa v ten deň nemuseli učiť.   

                         /Júlia Krupová, 8.A/ 

 
                                                      
 

  

   Burza stredných škôl 
 

 

 

 

Dňa 20. 10. 2010 sa ôsmaci a deviataci našej školy zúčastnili 

podujatia pod názvom Burza stredných škôl v Dome kultúry 

v Kysuckom Novom Meste. Na začiatku mal príhovor náš pán riaditeľ 

PaedDr. Pavol Zátek a primátor KNM pán Ing. Ján Hartel. Potom 

nasledovala prehliadka škôl. Boli tam školy z Kysuckého Nového  

Mesta, zo Ţiliny, Bytče, Piešťan...  

          Kaţdá škola nám priniesla zaujímavé informácie o štúdiu a rôznych aktivitách,  

          do ktorých sa zapája. 

 

          

          

                                      

 

/Ivetka Sedláčková, 8.A/  
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             Texty piesní         

Shakira - Waka Waka 

 

Ahojteee!!! V tomto školskom roku tu bude trochu zmena. 

Predstavím vám texty a preklady určite známych pesničiek a vţdy 

„prihodím´“ aj nejaký ten obrázok. V prvom čísle je to Shakira a 

jej Waka Waka... 

 
You're a good soldier   Si dobrý vojak,    
   
Choosing your battles   sám si volíš bitky. 
Pick yourself up    Zdvihni sa hore,  

And dust yourself off   nepadaj dole,  
Get back in the saddle   vyskoč znova do sedla. 
 

You're on the front line   Si v prvej línii, 
Everyone's watching   každý ťa sleduje. 
You know it's serious   Vieš, že to je vážne, 
We are getting closer   blížime sa, 
This isn't over    ešte nie je koniec. 
 
The pressure is on   Tlak je tu, 
You feel it    cítiš ho, 
But you got it all    ale máš všetko vo svojich rukách, 
Believe it    ver tomu! 
 
When you fall get up, oh oh  Ak spadneš vstávaj, 
If you fall get up, eh eh   keď spadneš vstávaj.    
Tsamina mina zangalewa   Poď dokážeš to, 
Cuz this is Africa    pretože toto je Afrika. 
Tsamina mina, eh eh   Poď dokážeš to. 
 
Waka waka, eh eh   Waka waka, eh eh. 
Tsamina mina zangalewa   Sám si sem chcel prísť, 
This time for Africa   teraz (si tu) pre Afriku… 
 
Listen to your God   Počúvaj svojho Boha, 
This is our motto    to je naše motto. 
Your time to shine   Tvoj čas zažiariť, 
Don't wait in line    nečakaj v rade. 
Y vamos por todo    Poďme všetci spolu. 
 
People are raising   Ľudia zvyšujú 
Their expectations   svoje očakávania. 
Go on and feed them   Choď a naplň ich, 
This is your moment   toto je tvoja chvíľa, 
No hesitations    neváhaj. 
 
 
 

http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_UccjbehEXcU/StoBJ0KVgtI/AAAAAAAAAb0/h1r4hAsYxtg/s400/shakira-01.jpg&imgrefurl=http://daddyisanidiot.blogspot.com/2009/10/shakira-califragilisticexpialidocious.html&usg=__y36CJuGRBBRAvfwL05zymkIpaUQ=&h=400&w=290&sz=17&hl=cs&start=136&zoom=1&tbnid=bFELpzlO5we4vM:&tbnh=124&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3Dshakira%26start%3D120%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_UccjbehEXcU/StoBJ0KVgtI/AAAAAAAAAb0/h1r4hAsYxtg/s400/shakira-01.jpg&imgrefurl=http://daddyisanidiot.blogspot.com/2009/10/shakira-califragilisticexpialidocious.html&usg=__y36CJuGRBBRAvfwL05zymkIpaUQ=&h=400&w=290&sz=17&hl=cs&start=136&zoom=1&tbnid=bFELpzlO5we4vM:&tbnh=124&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3Dshakira%26start%3D120%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1


––– In - Suľkováčik ––––––––––––––––––––––––––––––––– | 7 
 
Today's your day    Dnes je tvoj deň, 
I feel it     cítim to. 
You paved the way   Staviaš si cestu, 
Believe it    ver tomu. 

 
If you get down get up, oh oh  Ak spadneš vstávaj, 
When you get down get up, eh  keď spadneš vstávaj. 
Tsamina mina zangalewa   Sám si sem chcel prísť, 
This time for Africa   teraz (si tu) pre Afriku… 
Tsamina mina, eh eh   Poď dokážeš to, 
Waka waka, eh eh   pretože toto je Afrika. 

 
Tsamina mina zangalewa   Sám si sem chcel prísť, 
Anawa a a    je to na tebe. 
Tsamina mina, eh eh   Poď dokážeš to, 
Waka waka, eh eh   pretože toto je Afrika. 

 
Tsamina mina zangalewa   Sám si sem chcel prísť, 
This time for Africa   teraz (si tu) pre Afriku… 
Django eh eh     užívaj si to, 
Tsamina mina zangalewa   sám si sem chcel prísť, 
Anawa a a    je to na tebe... 
This time for Africa   Tentokrát si tu pre Afriku.  

  
We're all Africa     (Všetci sme Afrika). 

 
             /Barborka Kapitulčinová, 6.A/ 
  

 
Strenú sa blondínka a brunetka.    V parku na lavičke: 

Brunetka sa pýta:     „Ľúbim ťa!“ 

„Ahoj, máš pekné topánky, sú    „Aj ja!“ 

značkové?“     „Chcem byť stále s tebou!“ 

Blondínka: „Áno.“    „Aj ja!“ 

Brunetka: „Aká je to značka?“    „Volám sa Joţko.“ 

Blondínka: „Made in China.“   „Aj ja.“ 

 

 

 

 

 

Viete prečo ma vrtuľník vrtuľu?     Stretnú sa dve ţeny na chodníku: 

Aby sa pilot nepotil.     „Ahoj, odkiaľ ideš?“ pýta sa jedna. 

                                  „Zo salónu krásy,“ odpovedá druhá. 

                                  „A čo, bolo zavreté?“ 

      

                             /pripravila Lucka Knihová, 6.B/ 



8 | –––––––––––––––––––––––––––––––––––  In - Suľkováčik –– 

                       Webové novinky 

 

Google neustále zjednodušuje svoje sluţby. Nieţeby ubúdalo funkcií. Práve naopak! 

Pribúda mnoţstvo nových a spríjemňuje sa aj uţívateľské prostredie. Jednou z noviniek 

je dynamické vyhľadávanie (daný výraz vyhľadáva uţ počas jeho písania). Novinkou je 

aj Prioritná pošta v e-mailovom klientovi Gmail – rozdeľuje prijatú poštu na niečo ako 

dôleţité a nepodstatné. Do uţívateľského rozhrania zavítalo aj nové menu: Pošta-

Kontakty-Úlohy.  

Google chce svoje sluţby ponúkať čo najširšej verejnosti, 

a to aj po jazykovej stránke. Nielenţe sa po slovensky 

naučil video-portál YouTube, ale aj svoj Prekladač, ktorý 

slovenský text aj „prehovorí“. 

 

Facebook má uţ milióny uţívateľov po celom svete a 

toto číslo stále narastá. S obľubou túto sociálnu sieť začínajú vyuţívať aj spoločnosti 

a firmy, televízie, rádiá... Pre niektorých ľudí  sa Facebook stal 

závislosťou, iných prestáva baviť kvôli stereotypnosti. Bez 

aplikácií tretích strán by tento projekt dlho nevydrţal. Tieto hry 

aj aplikácie však budú spoplatnené. Analytici uţ teraz 

predpokladajú skorý zánik tejto „social network“. FB - tím však 

aj napriek tomu stále vymýšľa novinky v uţívateľskom 

prostredí. Najnovšie pridal „Skupiny“. Máte tam len svojich 

priateľov, ktorých v tej skupine chcete mať. Ďalej je tam 

skupinový chat, skupinová mailová adresa... 

               
 /Tibor Škvrnda, 8.A/ 

   
                             
 
 
Čo vidíte na prvý pohľad? Je to anglický klamár alebo "anglicky 

klamár"? 
 
 
 
 
           Vidíte ţenu alebo 

saxofonistu? 
 

 
 

 /red./    
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 Ahojte !!! V tomto šk. roku sa budete stretávať s novou rubrikou, ktorá sa 

bude venovať charakteristike  jednotlivých znamení a zaujímavostiam o nich... 
 

Baran  21.3. – 20.4. 
Patrí medzi tzv. ohnivé  znamenie a je plne pod vplyvom 

mocného Marsu. Je  ľahké ho rozhnevať, ale rovnako rýchlo sa 

zase upokojí. Barani sú známi svojím umením hovoriť pravú 

vec v pravú chvíľu. Ľahko sa učia a majú výbornú pamäť. 

Dokáţu to vyuţiť vo svoj prospech. Radi sa bavia a majú cit pre hudbu. V 

spoločnosti sú teda obľúbení, občas to ale zaškrípe práve vďaka ich vlastnosti 

povedať kaţdému, čo si myslia. V podnikaní sa hodia najmä pre obchod s 

nehnuteľnosťami a v oblasti financií. Barani bývajú schopnými výtvarníkmi, 

umelcami, zdatnými právnikmi a mávajú aj literárne nadanie (ale skôr výnimočne). 

Harmóniu a súlad nachádzajú v manţelstve s partnermi narodenými v znamení 

Strelca, Leva alebo v ich vlastnom znamení. Ich temperamentu svedčia aj 

partnerstvá s Váhou či Blíţencom. 

Vládca znamenia: Mars  Farba: červená, rubín 

Ţivel znamenia: oheň  Rastliny: tulipán, karafiát, ţihľava 

Kov: ţelezo   Priaznivé dni : utorok, sobota, nedeľa  

Povaha: cholerická   

 

Strelec   23.11. - 21.12. 
Ak je v ceste nejaký problém, tak oni zdvojnásobia svoj 

výkon a dokáţu všetko doviesť k správnemu koncu. 

Strelcova viera a chuť je aţ neuveriteľná. Neraz sa dokáţu 

doslova nadchnúť a strhnúť na svoju stranu okolie. Mávajú 

potom celé zástupy prívrţencov. Avšak pozor! Často 

prehliadajú potenciálne nebezpečenstvo a problémy práve 

vďaka svojmu entuziazmu. Bohuţiaľ, veci niekedy 

privádzajú do extrému. Z neúspechu obviňujú okolie, hoci si 

za všetko môţu sami. Vďaka poriadkumilovnosti, systematickému prístupu a 

schopnosti myslieť progresívne si vedú v zamestnaní skvele. Uplatňujú sa v oblasti 

cestovania, import - export, plánovanie. Majú cit aj vo finančných sférach - bankári, 

manaţéri. Ako „ryba vo vode“ sa cítia v mechanických a vedeckých odboroch. 

Strelci majú radi neviazanosť, idú za slobodou a celkom si vystačia sami so sebou. 

Ale ak dôjde k sobášu, bývajú z nich pozorní partneri. Vhodné partnerstvá: Strelec s 

iným Strelcom, s Blíţencom. Výhodné je aj spojenie s Levom, Baranom, Váhou. 

Vládca znamenia: Jupiter                   Farba: azúrová, fialová 

Ţivel znamenia: oheň                      Magické číslo : 6                                             

Kov :cín           Šťastné čísla: 4, 5, 9, 14, 16, 34, 37, 136  

Rastliny : dub, buk, jaseň, nevädza, vavrín, lipa 

    

                                                           /pripravila Petra Macurová, 6.A/ 
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Dňa 24. 9. 2010 sa niektorí ţiaci zúčastnili športovej súťaţe v druţobnej obci 

Lodygowice v Poľsku. Súťaţ sa uskutočnila v rámci projektu Poliaci a Slováci – Spoločne 

cez šport k zdraviu. Niektorí naši ţiaci obsadili aj krásne miesta a všetci získali medaily za 

účasť. A tu sú mená ţiakov,  ktorí sa zúčastnili:  

S. Maráčková (3.B), S. Nemcová (3.A), D. Ploštica (5.A), P. Čičala (5.A), F. Rapčan 

(5.A), K. Kloták (6.A), T. Svrčková (5.B), N. Jurkyová (5.B), A. Halúska (5.B), N. 

Húšťavová (5.B), R. Poprocká (5.B), P. Macurová (6.A), M. Škorik (6.A), N. Randová 

(6.A), E. Škvrndová (6.A), S. Vlček (6.A), Š. Gazdík (6.B), F. Fábik (6.B), G. Ondrušková 

(6.B), P. Škorvánková (6.B), A. Staňo (6.B), S. Pilát (6.B), N. Gašíncová (6.B), M. 

Ploštica (6.B), K. Gazdíková (7.A), J. Ondrušek (7.A), D. Jurky (7.A), J. Kučera (7.B), M. 

Jarošová (7.B), D. Griecsová (7.B) 

                                                        
                               

  
Dňa 8. 10. 2010 sa uskutočnil IV. ročník národného kola vedomostnej súťaţe 

Mladý záhradkár v Piešťanoch. Súťaţe sa zúčastnili aj naše dve ţiačky: Elena Dadajová 

a Katarína Gazdíková zo 7.A. Na súťaţ  ich pripravovala pani uč. Mgr. Daniela 

Podoláková. A ako obstáli??  
Katka Gazdíková obsadila krásne 1. miesto a Elenka Dadajová skončila na 2. mieste.  

Súťaţe sa zúčastnilo spolu 78 detí a úspech našich ţiačok je o to krajší!!!     

      

 
 
 
 
 
 
 

 
GRATULUJEME !!! 

                /red./ 
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SEPTEMBER a OKTÓBER 

 

2. 9.  Prvý školský deň   

21. 9. Banská Štiavnica – exkurzia (8. ročníky) 

23. 9. Plenárne ZRPŠ   

24. 9.  1. účelové cvičenie pre II. stupeň  

Športovo-branné popoludnie pre I. stupeň  

12. 10.  Fyzikálna exkurzia Mochovce a Ţiar nad Hronom - planetárium (9. ročník) 

16. 10.  Svetový deň výţivy  

20. 10.  Burza stredných škôl   

24. 10.  Medzinárodný deň školských kniţníc 

29. 10 – 2. 11. Jesenné prázdniny 

 

 

               

 
NOVEMBER a DECEMBER 

       
1. 11.  Sviatok všetkých svätých   

9. 11.  Komparo (9. ročník) 

8. – 12. 11.  Plavecký výcvik ţiakov 3. ročníka   

16. 11.  Medzinárodný deň tolerancie a Pasovanie prvákov  

21. 11.  Svetový deň pozdravov (v tento deň by kaţdý mal pozdraviť aspoň 10 ľudí 

        a uvedomiť si tak potrebu osobného kontaktu) 

24. 11. – 1. 12. Kampaň Červená stuţka  

1. 12.  Svetový deň boja proti AIDS – rozhlasová relácia a kaţdý z nás bude mať  

    v ten deň pripnutú červenú stuţku 

24. 12. Štedrý deň    

25. 12. 1. sviatok vianočný 

26. 12. 2. sviatok vianočný   

31. 12. Silvester  2010 

Pedagogická rada – vyhodnotenie našich výsledkov za 1. štvrťrok; Vianočný zvonček – 

školské kolo ţiakov 2. – 9. roč.; Súťaţ o najkrajší adventný veniec a rôzne ďalšie akcie 

našej školy...(nechajte sa prekvapiť) 
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    TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK  
 
Aj v tomto školskom roku sme si pre vás pripravili okrem ŢOLÍKA aj súťaţný TESTÍK. 

Keď ho vyplníte, tak odstrihnite súťaţnú časť a vhoďte ju do „krabice“ na prízemí školy 

(pri automate). Tešíme sa na vaše odpovede a traja z vás sa môţu tešiť na zaujímavé ceny. 

Ich mená budú uverejnené v ďalšom čísle. 

   
                                                          
 

Meno a priezvisko: ..............................................................................................................  

Trieda: ..................................................................................................................... ............  
1.  Ako sa volá americký prezident?........................................................................... ........ 

2.  Ako sa volá najvyšší vrch na svete?........................................................................ ....... 

3.  Ako sa volá premiér/-ka Slovenskej republiky?............................................................. 

4.  Aká je najdlhšia rieka na svete?..................................................................................... 

5.  Tajnička:......................................................................................................................... 

  
                                                         

  Vyplň!!! 

 

 

 

 

1.  Je to dopravný prostriedok na ţeleznici. 

2.  Ako sa volá vtáčik s vidlicovitým chvostom? (je sťahovavý vták) 

3.  V čom sa doma kúpeme? 

4.  Ako sa volá hračka na šnúrke? (druhé písmenko je „o“) 

5.  Ako sa volá zviera, ktoré robí „mú“? 

6.  Čo má včela na zadočku?    /Ema Škvrndová, 6.A/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Redakčná rada: Mgr. Katarína Halúsková – koordinátorka činnosti, Petra Macurová 

(6.A) - šéfredaktor, Ema Škvrndová (6.A) - predseda, Tibor Škvrnda (8.A) – grafický 

dizajnér, ďalší členovia redakčnej rady Lucka, Vaneska, Barborka, Júlia a 

prispievatelia, ktorým ďakujeme... 

                 

                       

                 

                    

                     

                    


