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     Anton Habovštiak 
 

   * 22. 09. 1924  Krivá 

    14. 04. 2004  Bratislava 

 

- narodil sa v roľníckej rodine. Inšpirovaný prostredím, začal si zapisovať nárečové 

texty z oravskej oblasti, ktoré neskôr využil a uplatnil vo svojom bádateľskom a 

tvorivom živote. Svoju prvú štúdiu (Stredoslovenské ä, ä na rozhraní dolnej a strednej 

Oravy) venoval svojmu rodnému kraju. 

 

Dielo:        

           NAJKRAJŠIE  ORAVSKÉ  POVESTI    

  

Výber toho najkrajšieho z bohatej zbierky oravských 

povestí, ktorú nám zanechal výnimočný etnograf a 

spisovateľ Anton Habovštiak, je citlivo upravený a doplnený 

úryvkami originálnych zápiskov, ktoré zberateľ kedysi 

zaznamenal od starých Oravcov. Zájdite stáročiami až do 

čias, keď pohanskí žreci chodievali obetovať na vrch Žiar a 

z Ostražice strážil okolie pyšný hrad. Dozviete sa, odkiaľ má 

meno Orava a prečo tak veselo šumí, ako Valasi zakladali 

dediny, ako býk zachránil Leštinčanov a mačka zradila 

Medzibrodčanov, ako sa staval Oravský zámok, ako Turzo 

odtrhol v Krivej jablko a komu ho daroval a mnoho ďalších 

záhad z oravských lazov. 

 

 /red., zdroj: internet/ 
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 Mesiac január je už neodmysliteľne spätý so zápismi budúcich prváčikov. 

Nebolo tomu inak ani na našej „suľkovskej“ základnej škole. A tak nás v dňoch 15. – 

16. januára 2015 navštívili pre nás doposiaľ neznáme tváričky. A nebol to nik iný ako 

naši malí predškoláci. V sprievode svojich rodičov a s nesmelým pohľadom v očkách 

prekročili brány školy. Hneď po vstupe ich s úsmevom privítali anjeli a šašovia. Tí im 

namaľovali rúčku farbami a drobci ju odtlačili na papier. Bol to ich prvý podpis pred 

nástupom do veľkej školy. Následne ich odviedli k pani učiteľkám, ktoré na ne už 

netrpezlivo čakali v triedach. Medzitým ako im pani učiteľky dávali rôzne úlohy, tak sa 

ich rodičom venoval nielen náš pán riaditeľ PaedDr. Pavol Zátek, ale aj ostatné pani 

učiteľky z 1. stupňa. Tí im odpovedali na všetky otázky, ktoré ich zaujímali a poskytli aj 

potrebné informácie o ponukách školy. Deti boli za svoju prejavenú šikovnosť 

odmenené aj sladkým prekvapením a pamätným listom s ich fotografiou, ktorý im tento 

deň bude navždy pripomínať.  

A tak k 2. septembru 2015 do našej školy pribudne 44 nových prváčikov. 

Riaditeľstvo školy chce preto v mene všetkých zamestnancov vyjadriť rodičom 

poďakovanie za ich prejavenú dôveru. Budeme robiť všetko pre to, aby sa vaše deti 

u nás cítili dobre a aby si okrem dôležitých vedomostí osvojovali aj morálne hodnoty, 

ktoré sú pre život dôležité.  
 

PRVÁČIKOVIA, už teraz sa na vás všetkých veľmi tešíme a veríme, že sa vám bude na 

  našej základnej škole páčiť.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                  /Mgr. Katarína Halúsková/ 
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Aj tento rok sa žiaci 7.A a 7.B zúčastnili 

lyžiarskeho výcviku na Donovaloch pod vedením p. uč. 

Goljana, p. uč. Vlčka, p. uč. Ponechalovej a zdravotníčky p. 

uč. Mrňákovej. 

 

Lyžovali sme na svahu Záhradište i na náročnejšom 

svahu Nová Hoľa. Trénovali sme tvrdo a po dvoch dňoch sa 

to začalo prejavovať nielen na ubolených nohách, ale hlavne 

na našom lyžiarskom výkone. Lyžovačka  nebola  len o 

„trápení sa", ale spestrili sme si ju rôznymi zaujímavými súťažami a aktivitami. 

Najzábavnejšie popoludnie bolo vo štvrtok, keď bola vyhlásená súťaž na svahu „O 

najlepšiu FACE". Okrem lyží sme využili aj korčule a dve poobedia sme si išli  užiť 

zábavy na klzisko neďaleko nášho hotela 

Wessel. 

 

Ani večer sme nezaháľali a s chuťou 

sme sa púšťali nielen do chutného jedla, ktoré 

nám pripravovali pani kuchárky, ale i do 

večerného programu. Prebiehali súťaže ako: Izba 

baví izbu, Módna prehliadka a top večer bol 

štvrtok, keď sme náš kurz zavŕšili super 

diskotékou. Večerami sme sa nielen zabávali, ale 

dozvedeli sme sa aj veľa užitočných  informácií 

o lyžovaní, napr. čo je  BIELY KÓDEX. Pani učiteľky nám pripravili kvíz našej 

pozornosti, postrehu, geografických či jazykových znalostí. Víťazov bolo viac, takže sme 

veľmi šikovní, len keby nám to častejšie pripomínali aj pani učiteľky v škole...  

 

Na tento pestrý týždeň plný 

aktivít a rôznorodej činnosti určite 

nezabudneme a budeme ešte dlho 

spomínať ako SUPER nám bolo na LV 

na DONOVALOCH!  

Veríme, že na lyžovanie 

nezanevrieme a budeme naďalej na sebe 

pracovať  a zdokonaľovať sa. 

  

                                                                                                      

„Dozlyžovania..."  7.A, 7.B 
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FAŠIANGY NA SUĽKOVE 

Aké by to už len boli FAŠIANGY bez masiek 

a zábavy? No veru žiadne! A keďže tradície sa 

majú dodržiavať a my si ich v našej základnej 

škole ceníme, tak sme ešte pred jarnými 

prázdninami zorganizovali FAŠIANGOVÝ 

KARNEVAL.  

Bolo to veru smiechu a zábavy, keď sa v našej 

vyzdobenej telocvični zrazu objavili víly, 

princezné, šašovia, bojovníci či všelijaké iné 

rozprávkové postavičky. Fantázia našim 

žiakom a veru ani niektorým pani učiteľkám 

skutočne nechýbala. Ich masky boli rozmanité 

a originálne. Celým programom nás 

sprevádzala veselá hudba, ktorá nás strhávala 

do tanca a deti sa mohli skutočne poriadne 

vyblázniť.  

Samozrejme, nechýbala nám ani porota, ktorá mala veru opäť neľahkú úlohu. Veď 

vybrať tie najkrajšie masky je z roka na rok ťažšie a ťažšie. Medzitým ako sa jej 

členovia radili, deti sa mohli občerstviť čajíkom a pochutnať si aj na výborných šiškách. 

Po vyhlásení a ocenení víťazov v jednotlivých kategóriách sa síce karneval skončil, ale 

my sme odchádzali v dobrej nálade a s úsmevom na perách. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili a prispeli k usporiadaniu 

tohtoročného karnevalu. No a už teraz sa tešíme na budúci rok a na masky, ktorými nás 

opäť prekvapíte.   

 /Mgr. Katarína Halúsková/  
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V tomto čísle sme si zobrali na mušku rastlinku, ktorá sa volá Prvosienka lekárska. 

Takže teraz si môžete prečítať niečo o jej liečivých účinkoch.  

                  

                             
 

- je trváca rastlina s valcovitým hnedým podzemkom, z 

ktorého vyrastá ružica prízemných listov a asi 20 cm 

vysoký dutý stvol s koncovým súkvetím. Kvety v 

okolíkoch sú žlté, päťpočetné, pravidelné, ovisnuté a 

príjemne voňajú. Koruna kvetu je rúrkovitá s oranžovými 

škvrnami na vnútornej strane každého z piatich lupienkov.  

Zbiera sa kvet s kalichom. Zber sa robí v období plného 

vývoja rastliny (marec-apríl-máj). Kveta sa rýchlo sušia v 

jednej tenkej vrstve na miernom teple. 

Liečivé účinky: 

Koreň vplyvom vysokého obsahu saponínov rozpúšťa hlieny a uľahčuje vykašliavanie, 

preto sa používa pri liečbe dýchacích ciest. Pri zápale priedušiek (bronchitíde) sú 

bronchiálne steny trvalo zapálené a produkujú veľa hlienu, ktorý sa uvoľňuje 

bolestivým kašľom. Zápal priedušiek vzniká z rôznych príčin. Najčastejšie ide o 

sprievodný príznak alebo prechladnutie. Môže ísť aj o poškodenie priedušiek fajčením, 

chemickým podráždením alebo škodlivými látkami. Akútny zápal priedušiek trvajúci 

asi 7 až 10 dní sa prejavuje silným a bolestivým kašľom a vykašliavaním. Na začiatku 

býva sprievodným znakom aj zimnica, dýchacie ťažkosti a vysoká horúčka.  

Rastlina má aj močopudný účinok a podáva sa aj proti 

reumatickým ťažkostiam. 

Pri nachladnutí alebo ako prevencia slúži 1 polievková 

lyžica vňate (listy a kvet) preliata šálkou vriacej vody. 

Všetko necháme 10 minút vylúhovať, precedíme a pijeme 

denne 3 šálky medzi jedlami. 

     /zdroj: internet, pripravila Dagmar Králiková,  8.A/
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                    ZÁZRAČNÁ PRÍRODA 

                            (Umelecký opis) 

Bolo skoré popoludnie a my sme stúpali na vrchol kopca 

Rozsutec. Cesta hore sa kľukatila ako zmija a pomedzi zelenkastú 

pažiť sa predierala ranná hmla, ktorú sama Príroda rozlievala 

medzi steblá zelene ako mlieko. Na vrchole mohutného brala sa týčila zelená 

kosodrevina. Rozsutcove vlasy kamenistej farby boli rozosiate po celom hrebeni, 

z ktorého sa nám naskytol výhľad na ľudské mravenisko. Vo vzduchu poletovali 

nádherné tóny štebotavých vtáčikov. Medzi trávou rástli kvety hádam všetkých 

dúhových farieb. Ozýval sa odtiaľ malý lesný orchester. Niekde v diaľke na čistinke 

bolo počuť, ako sa lámala voda pri stretnutí so skalami, ktoré nebezpečne vytŕčali nad 

hladinu prameňa.  

     V Prírode nám čas uletel skôr, než sme sa stihli spamätať, že už končí lesná divočina 

a začína tá hlučnejšia, nepríjemnejšia, ľudská. 

 

                                                         /Martin Kapusta, 7.B/ 

                                                              

 

                            
 

 
Koledníci dopovedia koledu a teta prinesie z domu misu vajíčok. 

„Chcete nejaké vajcia, chlapci?” 

„Určite, teta,“ naťahujú ruky koledníci. 
„Výborne! Takže to bude desať centov za jedno.”  

Na Veľkú noc:  

„Teta, tie vajíčka sa ti asi nejako zrazili, nie?” 

„Kdeže vajíčka, tie zdraželi,” vysvetľuje teta, „to sú zafarbené 

orechy …“ 

   

Viete, prečo si blondínka sype do postele cukor? 

Aby mala sladké sny.      

 

/red., zdroj: internet/ 
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Známy pedagóg J. A. Komenský povedal:  

 

„Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať 

múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“ 

 
Marec – MESIAC KNIHY bol prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený v roku 

1955 na počesť Mateja Hrebendu a ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu 

o knihy. 

 

Martin Hrebenda Hačavský (10. 3. 1796 - 16. 3. 

1880). Tento legendárny šíriteľ slovenskej a českej knihy a 

tým aj osvety a vzdelanosti sa narodil a aj zomrel v marci. 

Už od narodenia mal zrakovú chybu. Neskôr oslepol 

celkom. Žil v okolí Gemera a miloval knihy, avšak práve 

kvôli problémom so svojím zrakom nemohol čítať. Preto 

chodil od domu k domu a prosil ľudí, aby mu čítali. A hoci 

bol slepý, tak natoľko miloval knihy, že sa mu stali osudom. 

Putoval po Gemeri, Malohonte až do Viedne, zbieral staré 

tlače a rukopisy → zachraňoval ich.  

Dnes už úlohu Mateja Hrebendu - šírenie kníh a knižnej kultúry a podporu 

vzdelávania - plnia knižnice. Hoci sprístupňujú svoje knižné fondy čitateľom po celý 

rok, v marci zvlášť aktivizujú svoju činnosť. 
 

                           Vladimír Raisel: Knižka (báseň) 
  

Keď mám peknú knižku v ruke  
- hoci neveľkú - 

je to, akoby som stretla 

dobrú priateľku. 
  

Kadečo mi vyrozpráva, 

čo ja nepoznám, 

zavedie ma do ďaleka, 

hore ku hviezdam. 
 

Keď mi večer začne sníček 

lietať po líci, 

ja zaspávam v postieľočke, 

knižka v knižnici. 

         /red., zdroj: internet/ 
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               Deň učiteľov  
 

„Omnia sponte fluant, absit violeta rebus.“ 

Všetko nech plynie voľne, nech je veciam vzdialené násilie. 
                                                                    J. A. Komenský 

 

Svetový deň učiteľov je sviatok, ktorý si pripomínajú učitelia po celom svete 5. októbra.  

Na Slovensku sa slávi 28. marca ako spomienka na narodenie Jana Amosa 

Komenského.  

Jan Amos Komenský bol jeden z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdelania ľudom 

bez rozdielu rasy, pohlavia alebo sociálneho postavenia. Narodil sa 28. marca 1592 a 

tento deň je preto dňom oslavy nielen Komenského - nazývaného aj učiteľom národov - 

ale aj všetkých učiteľov a pedagogických pracovníkov. 

Svetový deň učiteľov bol vyhlásený organizáciou 

UNESCO v roku 1994. 

 

 

                

                Pani učiteľke 

                         Pred tabuľou stála, 

         na nás pozerala. 

        Čítala nám básničky, 

        učila nás pesničky. 

        Násobenie, čítanie, 

        to nám navždy ostane. 

        Aj keď sme jej dali vrásky, 

        učila nás stále z lásky. 

        Vďační sme jej všetci za to,  

         je to poklad - naše zlato . 

 

                  Ďakujeme!!! 

   

 
                      /zdroj: internet, pripravila Mária Pagáčová, 8.A/ 
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                         TALIANSKE  LÉGIE  

Československé légie v Taliansku sú témou tohto čísla časopisu. 

Taliansko vstúpilo do vojny v máji 1915 a svojich zajatcov vrátane 

Čechoslovákov zvážali na taliansky ostrov Sardínia. Zo zajatých Čechoslovákov 

vznikla početná skupina, ktorá ponúkla svoju pomoc talianskej armáde. Napísali list 

Tomášovi G. Masarykovi, ktorý im spoločne s M. R. Štefánikom pomáhali 

diplomatickou cestou. Talianska vláda spočiatku pomoc odmietala z dvoch dôvodov:  

1. Čechoslováci boli občanmi nepriateľského štátu. 

2. Akýkoľvek národnostný boj, ktorý by viedol k rozpadu Rakúsko-Uhorska (R.U.) by 

sa im nehodil.  

Vo vojne sa totiž Taliani chystali obsadiť územia Istrie a Dalmácie. Keby sa však R.U. 

rozpadlo, na toto územie by si kládli nároky Chorváti. Napriek tomu boli vytvorené 

malé výzvedné oddiely, ktoré v R.U. uniformách posielali do R.U. línií, aby získavali 

informácie a mali presvedčovať čs. vojakov, aby sa vzdali. Postoj k čs. vojakom 

zmenila talianska vláda v jeseni 1917, keď prišla o veľké územie v severovýchodnom 

Taliansku.  

V marci 1918 odchádzali zo 

zajateckých táborov čs. dobrovoľné 

oddiely budovať obranné línie. O 

mesiac neskôr dostal M. R.  

Štefánik povolenie na založenie čs. 

autonómnej vlády v Taliansku. 

V máji už bola založená divízia o 

sile 18 000 mužov, ktorá po 

prevzatí bojového práporu vyrazila 

na front v Piave. Divízia dorazila 

na front 17. júna presne počas 

nemeckého útoku, ktorý bol 

odrazený a Taliani prešli do protiútoku. Pre čs. légie to bol krst ohňom, ale po ňom ich 

talianska tlač pochválila za príkladné hrdinské správanie. Najslávnejšia bitka čs. légií 

prišla 21. septembra 1918. Mali obraňovať skalný masív, ktorý sa nazýval kóta 703 pri 

Doss Alto. Po masívnej delostreleckej príprave sa naši vojaci ocitli sami proti obrovskej 

presile. Rozpútala sa zúrivá bitka, pri ktorej boli Čechoslováci zahnaní do tunela, kde sa 

opevnili a bojovali o holé životy až do príchodu talianskych posíl, ktoré im pomohli 

kótu obrániť. Koncom októbra zahájili talianske vojská na Piave hromadnú 

protiofenzívu. Za pár dní sa podarilo front preraziť a už 3. novembra bolo podpísané 

prímerie a v Taliansku sa vojna skončila. V talianskych légiách bojovalo 20 000 

Čechoslovákov. 350 zahynulo v boji a asi 50 zajatcov popravili v zajatí. Účasť čs. 

legionárov na talianskom fronte bola síce relatívne krátka, ale pre medzinárodné 

uznanie Československa mala veľký význam. 

 

/pripravil Milan Janík, 8.A/ 
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                  Veľká noc 
 

- je najstarším, najvýznamnejším kresťanským 

sviatkom, počas ktorého si kresťania pripomínajú 

umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista.    

Veľkonočné symboly: 

baránok — symbol baránka sa nachádza už  

v predkresťanských tradíciách. V židovskej tradícii sa 

používal ako obetné zviera za hriechy. 

kríž — kríž je dnes najdôležitejším z kresťanských 

symbolov. 

oheň — veľkonočná bohoslužba sa začína zapálením veľkonočného ohňa, ktorý 

symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista nad temnotou a smrťou. 

sviečka — sviečka je v mnohých kultúrach chápaná ako znamenie života. Veľkonočná 

sviečka symbolizuje vzkrieseného Krista. 

vajíčko — vajíčko obsahuje zárodok života, bolo  

v mnohých kultúrach symbolom plodnosti, života a 

vzkriesenia.  

zajačik —zajačik má pravdepodobne pôvod  

v pohanských rituáloch oslavujúcich príchod jari. 

korbáč— tento v niektorých regiónoch Slovenska 

dôverne známy symbol Veľkej noci má tiež pôvod 

v starých pohanských zvykoch. 

 

A kedy presne nás veľkonočné obdobie čaká tento rok? 

 
 2. 4. – Zelený štvrtok 

 3. 4. – Veľký piatok 

 4. 4. – Biela sobota 

 5. 4. – Veľkonočná nedeľa 

 6. 4. – Veľkonočný pondelok 
 

 

 
 
                 

2. 4. – 7. 4. Veľkonočné prááázdniny  

                                          
 

 /zdroj: internet, pripravila Miška Vlčková, 8.A/ 
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The Dead Trigger 2 

Dead trigger 2 je single player zombie apokalypsa. Plníte tam hlavné misie, šampionáty, 

ale aj bezcieľne misie bez pointy. Skrátka je to dobrá hra na zabitie času, odporúčam. 

                                   

                                             /Michal Galvánek, 8.A/ 

 ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫    
 

Serious Sam II 

 

Serious Sam 2 je strieľačka, v ktorej je hlavný hrdina Sam. 

Hra bola neskôr k dispozícii na Steame od 31. januára 2012. 

Aj keď bola hra pôvodne vydaná iba na windows a Xbox, tak je celkom dobrá, ale nedá 

sa posúdiť so Serious sam 3. Graficky je lepšia Serious sam 3. 

Pre mladších hráčov odporúčam Serious sam 2. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  /Denis Mäkký, 8.A/ 
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     Naše úspechy     
 

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského - okresné kolo 

 

Dňa 20. januára 2015 sa dve žiačky našej ZŠ zúčastnili 22. ročníka súťaže v prednese 

slovenskej povesti. Dievčatám sa darilo a obsadili pekné miesta, ku ktorým im 

gratulujeme.  

 

Amália Dadajová      4.A        

1. miesto     -  postup do krajského kola 

 

Zuzka Medzihorská  6.B          

3. miesto 

 

        

                                                                              
 

Olympiáda zo SJL – krajské kolo: 

 

Sofia Dupkalová  9.A 5. miesto       

 

Olympiáda v anglickom jazyku – obvodové kolo: 

 

Kategória A  Leila Uhríková  7.B 4. miesto 

Kategória B Romana Poprocká 9.B 4. miesto  

 

Gratulujeme  

                                              
 

   

 

 

 

1. Najmenší cicavec na svete, netopier thajský, váži iba 2 gramy. Je 

teda ľahší ako euro 

cent. 

2. Ďateľ udrie do stromu 20 - krát za sekundu. 

3. Pri spánku každú hodinu schudneš 42 gramov. 

4. S otvorenými očami nedokážeš kýchnuť. To dokáže len Chuck Noriss. 

5. Z kameňov Veľkej pyramídy v Egypte by sa dal postaviť múr okolo celého  

    Francúzska, ktorý by bol vysoký 1 meter. 

6. Na stredovekých súdoch súdili aj zvieratá. Raz usvedčili roj koníkov sťahovavých za 

    protizákonné zožratie úrody.                                                    /red., zdroj: internet/ 
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                              (čo nás čaká a neminieeeee)  

 

21. marec  Medzinárodný deň lesov 
- vznikol a bol iniciovaný od roku 1971. Tento deň sa slávi pri 

príležitosti jesennej rovnodennosti na južnej pologuli a jarnej 

rovnodennosti na severnej pologuli. Cieľom je vytvorenie 

povedomia o význame, prínose a hodnotách lesov. Lesy tvoria 

elementárnu úlohu pre životné prostredie na Zemi. Sú 

nenahraditeľné, a preto si ich musíme chrániť! 

 

22. marec  Svetový deň vody 
 

Bez vody sa nedá žiť, bez vody by nebol život na Zemi. Voda je 

dôležitejšia ako jedlo. Väčšina ľudí môže prežiť 50 - 60 dní bez 

jedla, ale len 5 - 10 dní bez vody. 

 

 

28. marec  Deň učiteľov (viď. str. 9) 

7. apríl  Svetový deň zdravia 

  - bol vyhlásený v roku 1950. Téma Svetového dňa zdravia sa  

  každoročne mení a sústreďuje sa na témy, ktoré upozorňujú na určité 

  aspekty zdravia, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť. 

 

11. apríl  Deň narcisov – deň boja proti rakovine 
       - cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine ako  

       aj pravdu o súčasnom postavení chorých na Slovensku bližšie  

       k ľuďom - do ulíc, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí 

       spája. 

 

22. apríl  Deň ZEME  
 - jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch 

 poskytovaných 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. 

 

29. apríl  Medzinárodný deň tanca  
                                 /red., zdroj: internet/ 
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1. Meno prvej ženy 

2. Svetová strana 

3. Živí sa vláknami kabátov 

4. Hazardná hra 

5. Meniny má 12. septembra 

6. Dolná končatina 

7. Plavidlo 

8. ..... nám spadla, ...... nám spadla, 

 ktože nám ju opraví?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 1. 

 

 

 

 

 

 

 2. 

 

 

          

 

 3.      4.      

 

 

 

 

 

 

 

 

          6. 

    

  

 
 

 

 

 

7. 

 8. 

   

 5. 
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        TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK  
  
A sme tu opäť!!! 
Aj v tomto školskom roku sme si pre vás pripravili okrem ŽOLÍKA aj súťažný TESTÍK. 

Keď ho vyplníte, tak odstrihnite súťažnú časť a vhoďte ju do „krabice“ na  1. poschodí 

našej školy. Tešíme sa na vaše odpovede a traja z vás sa môžu tešiť na zaujímavé ceny. Ich 

mená budú uverejnené v ďalšom čísle. 

Výhercovia z 2. čísla:  1. miesto: Peter Súkeník  5.A 

   2. miesto: Janka Uličná   5.A 

   3. miesto: Barborka Gucká 7.A 

Ceny si môžete vyzdvihnúť u pani učiteľky Mgr. Kataríny Halúskovej.  

 
                                                          
 

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

Trieda: ..................................................................................................................... ................  
1.  Koľko dní trvá pôstne obdobie?   a) 30     b) 40      c) 50 

2.  V triede je 20 detí a z toho je 9 chlapcov. Koľko je dievčat? ................................. 

3.  Chlapcovi spadla do úzkej rúry malá loptička. Rúra bola len o niečo širšia ako  

     loptička, rukou ju vytiahnuť nemohol. Čo by ste mu poradili, aby dostal túto 

     loptičku von? ……………………………………………………………................... 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

4. Zakrúžkuj vybrané slová:  

    rybárik sa živí rybami, korytnačka sa skryla pod koryto, pýriť sa od pýchy, pýtať si     

   pilník, žiť v prepychu, mysliaci tvor, hmyz pod mikroskopom 

5. Tajnička zo strany 15: ................................................................................................ 
 

                                                       

             

Všetkým žiakom a pedagógom  
            želáme veselú  
                     Veľkú noc !!! 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Redakčná rada: Mgr. Katarína Halúsková – koordinátorka činnosti, Mária Pagáčová (8.A) - 

šéfredaktor, Katarína Račáková (6.A) – predseda a ďalší členovia redakčnej rady Michal, 

Denis, Milan, Dáška, Miška, Samko, Lukáš a ďalší prispievatelia, ktorým ďakujeme ...  


