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     Peter Kubica 
 

   * 08. 05. 1976  Čadca 

 

 

 

Vyštudoval filológiu so zameraním na nemecký jazyk na Filozofickej fakulte 

Prešovskej univerzity a pedagogiku na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity  

v Ružomberku. 

 

Dielo:                KYSUCKOVO 

Veršované povesti z kysuckých dolín 
 

Ťažký bol voľakedy život za Kysuckou bránou, nuž sa 

tamojší horali pretĺkali životom ako drotári, pltníci, roľníci, 

garbiari, šindliari... Zo Skalitskej, Bystrickej, Makovskej, 

Vadičovskej, Rudinskej doliny, z obcí Turzu a Čadka 

mnohí poodchádzali do sveta, ale vracali sa domov, aspoň 

srdcom, v ktorom si každý Kysučan nesie svoj rodný kút, 

krajinu detstva, priateľstiev a rodinných zväzkov, svoje 

Kysuckovo... Veľa sa o írečitom svete okolo rieky Kysuce 

dozviete v nevšednej knižočke veršovaných povestí a 

sviežich anekdot. Napríklad, prečo Ochodnicu každý volá 

Texas, prečo obyvateľov Krásna nad Kysucou nazývajú 

vrabčiari, Čadce gombičkári, Oščadnice vidličkári, Korne 

naftári, Poviny havkári... Nádherne ilustrovaná knižočka, 

ktorej autorom je skúsený kysucký literát, má všetky 

predpoklady zaujať, zabaviť i poučiť nielen Kysučanov. 

 /red., zdroj: internet/ 
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Kto by nechcel byť na chvíľu princeznou, kráľom či inou rozprávkovou 

bytosťou? Asi každý z nás! Veď uniknúť aspoň na chvíľu z reality a dostať sa do sveta 

rozprávok je také krásne.  

V takomto rozprávkovom svete sme sa v dňoch 27. – 28. marca 2015 ocitli aj my 

v našej základnej škole. Noc s Andersenom sme organizovali už po tretíkrát a medzi 

žiakmi si získala veľkú obľubu. Pripomíname si ňou výročie narodenia dánskeho 

rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Hlavnou koordinátorkou bola opäť pani 

učiteľka Mgr. Michaela Káčeriková a zapojili sa aj pani učiteľky Mgr. Božena 

Dupáková, Mgr. Mária Záteková a Mgr. Katarína Halúsková. Pán učiteľ Mgr. Gabriel 

Horos jej priebeh zachytil na fotografiách a pozrieť sa na nás prišiel aj pán riaditeľ 

PaedDr. Pavol Zátek. 

Novinkou bola návšteva Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste, ktorá nám 

ponúkla spoluprácu a my sme ju prijali. A tak sa prvá časť rozprávkovej noci konala 

práve v jej priestoroch. Pani knihovníčky pripravili pre deti rôzne aktivity, ktoré sa im 

veľmi páčili. Touto cestou sa im preto chceme v mene našej základnej školy 

poďakovať.  

Po aktivitách v knižnici sme sa presunuli do školy. Cestou sme vyhladli, tak sme sa po 

návrate do školy posilnili a doplnili potrebnú energiu. Veď náš program sa ešte ani 

zďaleka nekončil. Na žiakov čakali ďalšie zaujímavé úlohy a pri ich plnení využili 

nielen svoje vedomosti, ale aj fantáziu a kreativitu. Výsledkom ich snaženia boli veľmi 

pekné plagáty, ktoré počas nasledujúceho rána vystavili na chodbe našej školy. Okrem 

toho sme si ešte večer vypočuli krásne rozprávky v podaní žiakov. Bolo príjemné 

započúvať sa do príbehov, ktoré nám čítali. Potom sme sa už obliekli do pyžám, vhupli 

do spacákov a snívali rozprávkové sny. A keďže boli všetci žiaci veľmi šikovní, tak ich 

ráno pani učiteľky odmenili darčekom, ktorý im bude takto strávené chvíle pripomínať. 

Veríme, že každému zostanú na tieto dni len príjemné spomienky a už teraz sa všetci 

veľmi tešíme na budúci rok. 

         

/Mgr. Katarína Halúsková/ 
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 Jazykovo – historická exkurzia Oxford – Stonehenge –  
Londýn (25.3. – 29.3.2015) 

V marci 2015  p. učiteľka Ponechalová spolu s 

dievčatami zo 7.B – Leilou, Peggou, Dominikou, 

Viki a Sarah a Emou zo 7.A navštívili hlavné mesto 

Anglicka, Londýn. Navštívili  nielen krásne 

historické miesta Anglicka, ale mali  možnosť 

nahliadnuť  do anglických rodín, v ktorých  boli dve 

noci ubytovaní, boli nútené konverzovať v 

angličtine, stretli nových kamarátov a vrátili sa plné dojmov a zážitkov z ciest. Program 

bol veľmi pestrý. Najnáročnejšia bola cesta autobusom, ktorá trvala dlhých 24 hodín, no 

na trajekte sa im páčilo a cestou späť si na palube i zatancovali. Prvý deň navštívili 

najstaršie univerzitné mesto Oxford, prezreli si univerzity, prešli centrom, vyšli na 

vyhliadkovú vežu a deň  úspešne zakončili nákupmi v Primemarku. Poriadne unavení sa 

rozpŕchli do svojich rodín, i keď s malou dušičkou, ako 

to tam „prežijú“ a hlavne, o čom budú „spíkovať“. No 

zvládli to všetci OK a 2. deň vysmiatí pokračovali v 

prehliadke najkrajšieho Bleinheim Palace – Churchilove 

sídlo. Krásna záhrada, nádherné izby, úžasné 

romantické miesto. Poobede sa vybrali smer 

Stonehenge – mystické miesto, doteraz nebolo úplne 

objasnené, kde sa vzali obrovské kamene uprostred 

ničoho...očarujúce.... No a posledný deň nás čakal 

Londýn so všetkými jeho krásami a zaujímavosťami. Najviac zábavy prinieslo voskové 

múzeum Madame Tussaud, potom sme si pozreli centrum – Big Ben, Westminster 

Abbey, Parlament, Buckingham Palace, Trafalgarske námestie, Picaddily Circus, 

previezli sme sa metrom, podporili pouličných umelcov a maliarov...a prehliadku sme 

ukončili nákupmi na obrovskej Oxford Street. Unavení, ale plní zážitkov, skvelých 

dojmov a nových skúseností sme sa vracali trajektom cez Lamanche prieplav domov na 

Slovensko. Exkurzia bola naozaj veľkým prínosom a obohatením vyučovacieho procesu 

žiakov. Boli donútení konverzovať v CJ, mali príležitosť vidieť zariadenie, domy a 

život v anglických rodinách, skúsiť ich jedlá, prišli do kontaktu s inými národnosťami, 

významné budovy videli naživo a nielen z obrázkov v učebniciach či z DVD. Verím, že 

Londýn ostane dlho v ich pamäti a dúfam, že v budúcnosti sa tejto skvelej alebo 

podobnej exkurzie zúčastnia viacerí žiaci našej školy.         

      /Mgr. Lenka Ponechalová/  
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V tomto čísle sme si zobrali na mušku rastlinku, ktorá sa volá Pľúcnik lekársky. Takže 

teraz si môžete prečítať niečo o jeho liečivých účinkoch.  

                  

                             
 

Je to 30 cm vysoká rastlinka s tenkou rozvetvenou byľou, z ktorej vyrastajú srstnaté 

kvetonosné byľky. Kvety majú spočiatku červenú, potom modrofialovú až modrú farbu. 

Plodom sú malé hnedé až červenkasté tvrdky. 

Výskyt 

Rastie v lesoch a húštinách na zatienených a vlhkých miestach. 

Obľubuje vápenitú pôdu.  
 

Časti, ktoré sa zbierajú 

Zbiera sa vňať v čase kvitnutia a po odkvitnutí. Mladé, zdravé a 

najmä prízemné listy. Sušia sa rýchlo na tienistom 

prevzdušnenom mieste alebo  

v umelých podmienkach pri 

teplote do 40 °C. Pri zbere 

vňate sa odstraňujú hrubšie 

stonky. 

  

Liečivé účinky 

Vnútorne sa užíva ako prostriedok proti kašľu, pri 

katare bronchov, pľúcnych chorobách, žalúdočnom krvácaní, hemoroidoch a pri 

hnačke. Pôsobí protizápalovo. Zvonka sa odporúča vo forme obkladov.  

Odvar môžeme zvonku použiť pri omývaní rezných a tržných rán a pri hemoroidoch. 

Pľúcnik môžeme užívať na liečenie aj v čerstvom stave. Jednu až dve lyžice nakrájanej 

vňate pridáme na 1 liter vody. Necháme krátko povariť a 5 minút odstáť. Osladíme 

cukrom alebo medom a užívame celú dávku po častiach počas dňa a hlavne pri ochorení 

dýchacích ciest. 

 

        /zdroj: internet, pripravila Dagmar Králiková,  8.A/  
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                    Voda 

Kvapká voda kvapká,  

povolená matka. 

Zatiahnem ju trošička, 

       nech nekvapká vodička. 

 

S vodou žije celý svet, 

rozkvitne z nej veľký kvet. 

Na tom kvete zlatý prach, 

opelí mi všetok hrach.  

 

Vodu treba veľmi chrániť, 

pred baktériami ju chrániť. 

Pomôžte nám detičky 

pri záchrane vodičky. 

 

                                                             /Denis Zivák, 5.A/ 

                                                              

                           

 
      - Mamííí?- 
      - Prosím.- 

      - Opuchol mi prst!-  Janko prvýkrát vidí páva a zakričí: 

      - Ako si na to prišiel?-  „Jéj, tá sliepka práve kvitne!“ 

      - Nevmestí sa mi do nosa!- 

 

 

Rozprávajú sa dvaja novorodenci v pôrodnici. Chlapec sa pozrie na dievčatko a hrdo 

prehlási: „Ja som chlapec!“  

 „Ako to vieš?“ opýta sa dievčatko a chlapec odpovedá: „Počkáme, kým odíde sestrička 

a ukážem ti.“ Keď sestrička odíde, chlapec odhrnie deku, vystrčí nohy a povie: „Pozri, 

MODRÉ ponožky!“ 

      /red., zdroj: internet/ 
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 Materinská láska je večný plameň rodiny ... 
 

 

 

Tento rok si DEŇ MATIEK pripomíname 10. mája (nedeľa). Byť mamou je 

najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň. 

Je to špeciálny čas, kedy môžeme povedať našim mamám, že ich máme radi, že pre nás 

veľa  znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili! 

Ďakujeme všetkým mamám za ich lásku a 

obetavosť a želáme im, aby boli vždy naplnené 

dobrom, radosťou, nádejou a aby vždy prinášali 

život, život fyzický aj duchovný! 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

     
 
 

     Láska        Láska 

               verná, milá             vrúcna, jemná 

chráni nás, miluje nás, hladí nás     obetuje sa, miluje, chápe 

            vždy pri nás stojí                         vždy tam niekde je 

    MAMA      MAMA 

          Lucka Koptáková              Boris Jedinák 
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   Láska      Láska 

          citlivá, nežná             dobrá, verná 

    chráni, pomáha, chápe              milujúca, utešujúca, obetavá 

        vždy pri mne stojí           vždy mi pomôže 

   MAMA           MOJA RODINA 

  Radoslav Gazdík             Dávid Janiš 

 

               Láska                          Láska 

        jemná, obetavá                     dobrá, verná 

    miluje, chápe, chráni            chráni, miluje, podporuje 

môžem sa na ňu spoľahnúť             veľa pre mňa znamená 

               MAMA             MAMA 

  Lukáš Plevko      Barborka Ďurinová 

  

                                                                  
  

     
Po minuloročnom úspešnom nultom ročníku sa 30. apríla 2015 opäť konala v Mestskej 

knižnici v KNM recitačná súťaž v anglickom jazyku pod názvom: 

„Shakespear verse“. Súťaže sa zúčastnilo 6 škôl a spolu 23 žiakov. 

Súťažilo sa v 3 kategóriách – poézia, próza a 

interpretácia neznámeho textu. Našu školu 

reprezentovali 4 žiačky – Natália Hušťavová 

a Romanka Poprocká z 9.B, Simonka Jantošíková  

z 9.A a Ivanka Gazdíková z 5.A. Všetky sa pri 

prednese veľmi snažili a naozaj nebolo jednoduché 

zvládnuť text v cudzom jazyku. Ich snaha nevyšla 

nazmar a Natália Hušťavová obsadila krásne 1. miesto 

v interpretácii neznámeho textu a Romanka Poprocká 

obsadila 3. miesto v poézii.   

Ivanke Gazdíkovej sa aspoň podarilo vyhrať zaujímavú 

tombolu.  

 

Dievčatám   

srdečne 

gratulujeme!!!! 

    

                                     /Mgr. Lenka Ponechalová/ 
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Francúzski legionári 
 

Pri našich rozprávaniach o čs. legionároch sa opäť vraciame do Francúzska. Naposledy 

sme tu boli, keď sme sa rozprávali o ROTE NAZDAR, ktorá bola z dôvodu vysokých 

strát rozpustená.  

Od leta 1917 sa vo Francúzsku začali zhromažďovať Čechoslováci z najrôznejších 

kútov zeme, aby sa zúčastnili na vytváraní samostatnej čs. armády vo Francúzsku. 

Dobrovoľníci prichádzali z Ruska: časť boli veteráni zo srbskej vojny, časť tvorili 

zajatci z talianskeho frontu či Rumunska. Cez more zasa prichádzali dobrovoľníci 

z USA či Austrálie. Do jednotky sa dokonca prihlasovali aj bývalí členovia roty nazdar. 

Do začiatku roka 1918 sa zhromaždilo už toľko dobrovoľníkov, že vznikli 2 strelecké 

pluky s číslami 21 a 22. A stali sa súčasťou francúzskej 53. armády. Bojové nasadenie 

našich jednotiek prišlo až v polovici októbra 1918. Celá divízia vrátane našich dvoch 

plukov bola zaradená do Argon 

v oblasti Vouziers. 1. útok bol 

neúspešný, pretože Nemci boli 

skúsení bojovníci s výborným 

opevnením. Čechoslováci sa tohto 

útoku nezúčastnili, strážili len most 

cez rieku Aisne. Neskôr boli naše 

jednotky presunuté, aby vystriedali 

francúzske jednotky v dobytej 

dedine Terron. Akcia sa najprv 

zdala ľahká. Naši obsadili domy 

a čakali, ale na druhý deň Nemci 

spustili silnú delostreleckú paľbu 

a naše jednotky sa kvôli presile nepriateľa museli stiahnuť. Naše jednotky však vyrazili 

do protiútoku a po krvavej bitke dobyli Terron naspäť a podarilo sa im ho udržať  

aj napriek tomu, že Nemci na mesto neustále útočili a dokonca použili aj bojové plyny. 

V oblastiach, kde sa zatiaľ nebojovalo, naši stavali mosty cez rieku na pripravovanú 

ofenzívu. 29. októbra k našim jednotkám došla radostná správa, pretože deň predtým 

bola vyhlásená samostatná Československá republika. 31. októbra boli naše jednotky 

stiahnuté z predných línií a vystriedané. 11. novembra sa skončila 1. sv. vojna, ale pre 

legionárov to ešte nebol koniec boja. Čakali ich ešte boje o hraničné územia 

Československa s Maďarskom a Poľskom. To je ale už iný príbeh. V čs. légiách vo 

Francúzsku bojovalo 9 376 vojakov, z ktorých 560 položilo svoj život. 
 

 

 

/pripravil Milan Janík, 8.A/ 
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                  Sigils of Elohim (Android aj PC) 
 

Je to primitívna hra. Na začiatku máte niekoľko nepravidelných útvarov a tie  

musíte poskladať tak, aby z toho vznikol štvorec alebo obdĺžnik. 

Má okolo 300 úrovní s rôznou obtiažnosťou. Odporúčam... 

                                       

                                              

 

 

 

                                                               

/Michal Galvánek, 8.A/ 

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

              
 
 

Rastliny verzus Zombies je 2009 Tower Defense videohra, ktorú  pôvodne  

publikoval PopCap Games pre Microsoft Windows a OS X. 

Majiteľ domu pomocou vysádzania rôznych rastlín bráni dom pred armádou  

krvilačných zombies. 

  /Denis Mäkký, 8.A/ 
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Naše úspechy     
 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – školské kolo 
 

Poézia 
 

I. kategória  1. miesto Marián Sládek (1.B)  

                                                                       – postup do okresného kola 

   2. miesto Laura Mestická (2.B) 

   3. miesto Zuzana Stoláriková (2.A) 

 

II. kategória  1. miesto  Silvia Klučková (4.B)  

                                                                       – postup do okresného kola 

   2. miesto Kristína Kureková (6.A) 

   3. miesto Ivana Gazdíková (5.A) 

 

III. kategória  1. miesto Romana Poprocká (9.B) 

                                                                       – postup do okresného kola 

Marianna Plošticová (9.A) – priamy postup do krajského 

kola (účasť na nesúťažnej celoslovenskej prehliadke) 

   2. miesto Radka Kandriková (7.B) 

   3. miesto Kristína Gazdíková (8.B) 

Próza 
 

I. kategória  1. miesto  Ján Dadaj (2.A) 

                                                                       – postup do okresného kola 

   2. miesto Sarah Mrňáková (1.B) 

   3. miesto Tatiana Halúsková (2.B) 

 

II. kategória  1. miesto  neudelené 

   2. miesto Rebeka Školníková (5.B) 

   3. miesto Michal Kapusta (5.A) 

 

III. kategória  1. miesto Martin Kapusta (7.B)  

                                                                       – postup do okresného kola 

     Sofia Dupkalová (9.A)  

– priamy postup do okresného kola                      

(umiestnenie v krajskom kole) 

   2. miesto Natália Hušťavová (9.B) 

   3. miesto Viktória Chupáčová (8.B) 

 

 

Gratulujeme   
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           HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – okresné kolo 
Poézia  
 

I. kategória  Marián Sládek   2. miesto 

II. kategória  Silvia Klučková  3. miesto 

III. kategória  Romana Poprocká 3. miesto 
 

Marianna Plošticová (9. A) – priamy postup do krajského kola (účasť na nesúťažnej 

celoslovenskej prehliadke) 
 

Próza  
 

III. kategória Sofia Dupkalová  1. miesto – postup do krajského kola 

  Martin Kapusta 3. miesto 

 

Dňa 27. apríla sa uskutočnilo KRAJSKÉ kolo 

v Martine. Marianna Plošticová obsadila krásne 

1. miesto a postúpila tak na celoslovenskú 

prehliadku. Sofia Dupkalová získala diplom za 

účasť. Dievčatám gratulujeme   

       

                                   
 

Dňa 13. marca 2015 sa uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády  

v Centre sv. Jakuba v KNM.  

Išlo o súťaž skupín a našu školu reprezentovali: Alžbeta Jancová (9.A), Zuzana Sedláčková 

(9.A), Matúš Gavlák (8.A). Umiestnili sa na krásnom 2. mieste.  

 

Dňa 16. marca 2015 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády pre 3. – 5. ročník.  

Úspešní riešitelia:        3. ročník     Jozef Šilhár     3.B         2. miesto 

    Lea Vojteková         3.A     4. miesto 

    Lukáš Melišík          3.B    4. miesto 

        5. ročník Ivana Gazdíková      5.A  4. miesto   

 

17. marca 2015 sa uskutočnilo OK Pytagoriády pre 6. – 8. ročník.  

Úspešní riešitelia:  6. ročník Lukáš Kubala 6.B 4. miesto 

   8. ročník Boris Jedinák 8.A 6. miesto 

 

Dňa 18. marca 2015 sa uskutočnilo krajské kolo Matematickej olympiády 9. ročníkov. 

Postúpili 3 žiaci, ale pre chorobu sa zúčastnila iba 1 žiačka z 9.A triedy. Bola to Zuzka 

Sedláčková a stala sa úspešnou riešiteľkou.  

Dňa 8. apríla 2015 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády pre 6. – 7. – 8. 

ročník.  

6. ročník: postúpilo 5 žiakov, ale medzi úspešných riešiteľov sa nezaradil nikto. 

7. ročník: postúpilo 9 žiakov. Medzi úspešnými žiakmi bol Jakub Ďurina zo 7. B  

(2. miesto).  

8. ročník: postúpilo 5 žiakov, ale medzi úspešných riešiteľov sa nezaradil nikto.  
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                        (čo nás čaká a neminieeeee)  

 

5. máj   Svetový deň hygieny rúk 
 

- presadzuje ho Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá posilňuje 

výzvu na zlepšenie hygieny. Dôležité je správne a hlavne pravidelné 

umývanie rúk mydlom.  

 

 

10. máj  Deň MATIEK (viď. str. 8) 

 

15. máj Svetový deň rodiny 

 

- World Family Day - bol vyhlásený Organizáciou spojených národov 

(OSN) v roku 1993. Význam dňa rodiny spočíva v pripomenutí 

dôležitosti rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti.  

 

19. máj  Medzinárodný deň mlieka  
 - oslavuje sa od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej 

federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu  

z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej 

výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný 

obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby 

mlieko zaradili do každodennej súčasti života. 

 

31. máj  Deň otvárania studničiek 
- je prastarý slovanský zvyk, ktorý sa pripomína v období Turíc, sviatku 

vstupu do letného obdobia a v kresťanskej tradícii sviatku zoslania 

Ducha Svätého na apoštolov zhromaždených v Jeruzaleme. Počas tohto 

dňa ľudia vyčistením otvárajú studničky v chotári. Ak by tak nevykonali, 

podľa povier by boli postihnuté nedostatkom vlahy. Ľudia tiež veria, že 

kto otvorí aspoň jednu studničku, bude počas nasledujúceho roka zdravý. 

 

1. jún   Medzinárodný deň detí  

   
- je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Tak tomu 

bude aj v našej škole .   

                                    
                                              /red., zdroj: internet/ 



––– In - Suľkováčik ––––––––––––––––––––––––––––––––– | 15  
 

 

 

                                                                     6.       7.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

1. Obydlie 

2. Meniny má 5. mája 

3. Sviatok 21. júna 

4. Meniny má 12. septembra 

5. Domáce zviera  
6. Cudzí jazyk 

7. Inotaj inak ..... 

8. Had po anglicky 

9. Horná končatina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 2. 

 

 

 

  

 

 

 

 3. 
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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 3. čísla:  1. miesto: Zdenko Jorík  4.A  

   2. miesto: Amália Dadajová 4.A 

   3. miesto: Anička Ďurinová 5.A 

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

 
                                                          
 

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

Trieda: ..................................................................................................................... ................  
1. V škole je 356 žiakov. Koľko je chlapcov, ak je 106 dievčat? ................................. 

2. Doplň i/í alebo y/ý : 

 r _ ba, _ melo, r _ bár, báb _ ka, p _ cha, p _ chá, kr _ k, Gab _ ka 

3. Koľko štvorcov je na obrázku?  

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Prepíš správne:  

    Pišná bábyka bola pry ribňýku a ribár jej podal rybyčku. Potom odyšla na bycikly. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

5. Tajnička zo strany 15: 10. mája je →................................................................. 
 

                                                                  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 ... 

  

    

    

    

    


