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                 ... a už sa tešíme 

                                   na letné prázdniny... 

 

 

Milí čitatelia! 

Čas naozaj rýchlo letí... 

Blížiaci sa čas prázdnin cítime nielen vo vzduchu, vidíme na oblečení ľudí okolo 

nás, ale žiaci a učitelia vedia, že je to čas, keď treba opraviť čo sa dá, stráviť 

chvíle v škole prírode, čo istotne utuží naše priateľské vzťahy v kolektíve. 

Onedlho sa všetci rozídeme na dvojmesačný čas plný oddychu  s výsledkom 

práce v našich rukách. Týmto posledným číslom  školského časopisu Vám 

chcem popriať krásne, slnečné a ničím nerušené leto. Leto plné oddychu 

a pohody! 

Dovidenia v septembri! 

 

 

Redakčná rada: 

Ali Niedelská, Dia Hozová, Domča Špaková, Zuzka Lazárová, S. Sepeši  M. Holinďáková 
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Zažili sme . . . 

Projekt Zelená škola 

V školskom roku 2013-2014 naša škola už druhý rok účinkuje v programe Zelená škola. Ide o 

najväčší eko-program pre školy u nás i vo svete. Pomáha učiteľom i žiakom nielen sa o 

prírode a o životnom prostredí učiť, ale aj prakticky konať. Bez aktívneho zapojenia žiakov 

nemôže byť žiadna škola "zelenou". 

Spomedzi šiestich tém sme si vybrali tému Zeleň a ochrana prírody. Súvisí to predovšetkým s 

tým, že sa môžeme hrdiť prekrásnou školskou záhradou a relaxačnými priestormi, ktoré treba 

len zveľaďovať a starať sa o ne. Zároveň záhrada poskytuje výborné výučbové možnosti pre 

našich žiakov priamo v teréne. 

V tomto školskom roku sme spoločne so žiakmi a poverenými pedagogickými pracovníkmi 

postupovali v jednotlivých krokoch Zelenej školy, ktorých je spolu sedem. Zostavili sme 

Kolégium ZŠ, zistili stav v škole - teda vykonali audit, vypracovali sme Environmentálny 

akčný plán ZŠ, zhodnotili akcie - monitoring a v budúcom školskom roku nás čakajú ešte tri 

kroky Zelenej školy, po zvládnutí ktorých sa budeme uchádzať o udelenie certifikácie Zelenej 

školy, čo je naším cieľom. Čaká nás pro-environmentálna výučba, zaktivizovanie okolia a na 

záver eko-kódex. 

Školská záhrada, to je večný kolotoč pravidelných prác ako kosenie, pletie buriny, 

urovnávanie terénu, strihanie živého plotu, čistenie jazierka, starostlivosť o bylinnú špirálu 

záhonov atď. 

Spolu s členmi Kolégia ZŠ, na čele ktorého je naša p. riaditeľka, sme sa v tomto roku 

venovali úpravám v školskej záhrade i relaxačnom priestore, výsadbe drevín i rastlín a kríkov, 

starostlivosti o prírodné jazierko, v zimných mesiacoch výrobe kŕmidiel a vtáčích búdok a 

našou najnovšou aktivitou sú turistické i náučné chodníky v celom priestore záhrady, vstupná 

brána i oddychový altánok s lavicami. Pri týchto aktivitách spolupracujeme s košickými 

firmami i Sadovníckym podnikom, ktorí taktiež prispievajú ku skrášleniu našej záhrady. 

V budúcom 

školskom roku 

chceme našu 

snahu ešte 

vystupňovať a 

viac zapojiť do 

aktivít žiakov 

našej školy i deti 

a dospelých z 

okolia, nakoľko 

ovplyvňovať 

životné 

prostredie možno 

každý deň a 

všade, len treba 

chcieť.                                                                              p.uč. J.Vrtiš, a p.uč, Z.Kočíková 
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Projekt Comenius 

Dňa 18.5. 2014 sme z Košíc odchádzali vlakom v skorých ranných hodinách do Bratislavy, 

odtiaľ do Viedne a tak do Fulda, konečná stanica bola v Melsangene v Nemecku. 

Naša kontaktná škola v Spagenbergu nás privítala veľmi pekne a milo. V náš prvý deň sme 

hrali rôzne hry, aby sme sa bližšie spoznali. Prezentovali sme projekty o našich krajinách. 

Projekt Moderné a staré zamestnanie nám zadal názov zamestnania, ktorému sa mali venovať. 

Bolo to kováčstvo. Mali sme možnosť stráviť čas s kováčom, ktorý nám ukázal postupy jeho 

práce a neskôr sme si mohli vyrobiť aj vlastný náhrdelník. Výsledkom náško snaženia bol 

projekt. 

 V polovici nášho pobytu sme išli do Kletterparks /lezecký park/, kde nás ale museli 

zachraňovať, čo bolo veľmi zábavné. Neskôr sme sa presunuli do meste Kassel, kde sme mali 

možnosť si pozrieť sochu Herkula a zaujímavú fontánu. Nakúpili sme suveníry a vrátili sa do 

hosťovských rodín. Fotky si čitatelia Angelinovín môžu pozrieť na Facebooku školskej 

stránky. 

Moderným zamestnaním o ktorom sme sa dozvedeli bol závod na výrobu píl. Znova sme 

robili projekt o zamestnaní. Večer sme všetci výmenní študenti mali spoločnú girlovačku – to 

bola zábava  

Posledný deň som strávila s rodinou v lese na zážitkovom chodníku. Boli tam domčeky 

naplnené kukuricou, senom, pilinami, v okolí bola potrava pre lesnú zver a tak ďalej. Bolo to 

proste super, lebo niečo také moje oči ešte nevideli. 

Skamarátili sme sa a keď nastal čas lúčenia bolo to pre mňa veľmi dojímavé. Toto bol jeden 

z najlepších týždňov v mojom doterajšom živote. 

Ďakujem, že projekt COMENIUS mi dal šancu spoznať Nemecko, ďakujem pani učiteľkám, 

že nám sprostredkovali taký projekt. Škoda že už končí, ale možno príde niečo nové 

a rovnako zaujímavé. 

Ali Niedelská, VIII.B 
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28. marec  -     Deň učiteľov 

Amosov deň 

Tento významný deň už niekoľko rokov 

naša škola oslavuje tak, že učitelia poveria 

vyučovaním niekoľko vybraných žiakov 

z každej patronátnej triedy. Tí majú 

možnosť si vyskúšať byť na jeden deň 

učiteľom  učiteľkou   

Vo všeobecnosti si túto aktivitu žiaci veľmi pochvaľujú, páči sa im to. My sme sa ale pre 

zmenu opýtali našich učiteľov čo si o tom myslia. 

„Vidím v tom veľký prínos pre deti, ktoré si skúsia byť učiteľmi. Ich skúsenosť viesť hodinu 

celých 45 minút, byť neustále v pohotovosti, byť stále aktívnym učiteľom je nová  Pre deti 

na opačnej strane, tie ktoré prijímajú, je to zábavnejšie učenie.“ 

„Je to praktická skúsenosť ako upútať samých seba ako deti. Vyvoláva to v žiakoch väčšiu 

aktivitu, ktorá je veľmi podstatná pri vyučovaní.“ 

„Deti si vyskúšajú ako je to byť učiteľom so všetkým čo k tomu patrí, aj s prípravou na 

samotnú hodinu. Toto je občas novým objavom pre žiakov – učiteľov, ktorí zistia, že učiteľ sa 

musí pripravovať na každú jednu vyučovaciu hodinu“  

„Hodnotím Amosov deň veľmi kladne. Moje deti, ktoré sú veľmi aktívne to využijú, pripravia 

a odučia hodiny. Väčšina príde s tým, že to bolo super, veľká zábava, ale napriek tomu 

povedia, že nechcú byť učiteľmi  nie je to také ľahké ako si mnohí myslia.“ 

 

Naša tvorba 

Ráno ideš do školy, vôbec nič ťa nebolí.  

Sadneš si do lavice, a už robíš kolmice. 

Slovenčina nie je ľahká, samé i a sama skratka. 

Angličtina ďalšia reč, ťažko sa ti láme jazýček. 

Zemepis je naša zem, teším sa na ňu každý deň. 

Biológia je plná živočíchov a rastlín, skoro už na nej zaspím. 

Previerku píšeme každý deň, jednotku, dvojku z nej dostanem.                  Zdroj: Internet 

                                                           Horváthová, V.C 
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Rubikova kocka oslavuje 40. výročie 

svojho vzniku 

▪ Celosvetovo najpredávanejší hlavolam oslavuje 40. 

výročie svojho vzniku. Vynašiel ju v roku 1974 maďarský 

architekt a vynálezca Ernő Rubik. Zaujímavé na tom je 

to, že v čase zrodu myšlienky jej autorovi ani vo sne nenapadlo, že jeho Rubikovu 

kocku budú pokúšať zložiť deti v toľkých krajinách sveta. 

 

Guinnessové rekordy:  

▪ 40. narodeniny RK sa oslavujú po celom svete a o tom svedčí aj to, že RK figuruje v 35 

Guinnessových rekordoch, napr. v roku 2013 Toronto postavilo 66 m dlhý a 4 m 

vysoký múr z RK (použil 85 794 ks a stavali ho dobrovoľníci 3 mesiace).  

        Majstrovstvá sveta: 

▪ Majster sveta (Michal Pleskowicz - Poliak) v skladaní Rubikovej kocky stačí na zloženie 

tohto hlavolamu iba 7,36 sek. Na Majstrovstvách sveta vyhral s priemerným časom 

8,65 sek., druhý skončil Američan s časom 9.56 sek. a na treťom Austrálčan s časom 

9,58 sek. 

 

▪ Odkaz- Návod ako poskladať rubikovú kocku : 

Https://www.youtube.com/watch?v=79RIhnwiFFw  

▪ Dia Hozová, VI.B 

Aj naše deti podľahli skladaniu RK počas prestávok  

 

VIII.B 

 

https://www.youtube.com/watch?v=79RIhnwiFFw
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Abu Dhabi 
Abu Dhabi je hlavné mesto Arabských emirátov. Veľmi zaujímavé je na ňom to, 

že nemá žiadnu históriu, pretože začiatkom 20. storočia bolo mesto Abu Dhabi 

iba menším prístavným mestom s počtom obyvateľov okolo 6 000. Mesto sa 

rozrástlo a zbohatlo až okolo 60. rokov a to vďaka ťažbe ropy.  

 

 

 

 

 

 

Abu Dhabi je jedno z najbezpečnejších miest, a to vďaka tomu, že tam platia 

veľmi prísne zákony a pravidlá. Za krádež tam hrozí odseknutie ruky, a za násilný 

čin dokonca až trest smrti. No Arabi sú prísni nielen vo svojich zákonoch, ale aj 

v náboženských tradíciách. Ženy tam musia chodiť zahalené, a to do tej miery 

akej im určí ich manžel, po prípade otec. Muži môžu mať niekoľko žien. Uznávajú 

tam dokonca aj starodávny zvyk vydávať dievčatá vo veľmi mladom veku (9-18), 

a to aj v prípade, keď je vybraný ženích oveľa starší...  

V Abu Dhabi sa mi veľmi páčilo . Stihli sme navštíviť najväčšiu mešitu, okruh F1 

Yas Marina, mesto Dubai, a videli sme taktiež najluxusnejší hotel Emirates 

Palace. Bývali sme v hotely so súkromnou plážou na okraji mesta, takže sme 

museli do centra mesta cestovať taxíkom asi 10-15  minút, ale bolo to naozaj 

v pohode, pretože, taxikári boli často veľmi milí a o meste nám toho veľa 

povedali. Obsluha v hotely bola tiež milá, len často nevedeli až tak dobre po 

anglicky a tak sem-tam niečo splietli . Pláž a more boli tiež veľmi pekné 

a upravené, more bolo príjemne teplé. Každopádne by som sa ešte chcela aspoň 

raz do Abu Dhabi vrátiť . 

Fotky (mnou fotené ) 

Domča Špaková, VI.B 

 



Angelinoviny 3                                                                                                                                       2013/2014 

8  

 

 

 

 

 

  



Angelinoviny 3                                                                                                                                       2013/2014 

9  

 

 

Ján Babárik 

Mobil 

(Transformácia poviedky na rozprávku) 

  Za piatimi dedinami a troma mestami žil siedmak Matej. Obyčajný chlapec zo štvorčlennej rodiny.  

  Rád chodieval k magickému jazeru so svojím priateľom Samom. Vravelo sa, že v ňom žije veľká 

obluda, ktorá má po celom tele zelené, slizké šupiny.  

  Chlapci však neverili a ako obvykle si hádzali žabky. Samov kamienok, však dopadol priamo na jej 

hlavu a slizká, nechutná potvora sa blížila k nim. Stáli tam ako prikovaní, nevydali ani hláska. Netvor 

prišiel k nim, bol však menší ako oni. Samovi začalo byť do smiechu. Dokonca hovorila aj piskľavým 

hlasom: ,, Ako si ma dovoľujete prebudiť zo spánku? Teraz budem musieť splniť tri želania.“ Matej sa 

odvážil niečo povedať: ,, Čo, aké tri želania, veď ty nie si zlatá rybička?“ ,, Veď práve to so zlatou 

rybičkou je povera! Želania tu plním ja, už si niečo želajte chcem si ešte zdriemnuť!“ mrzuto frflala 

zaspatá príšera. Chlapci sa na seba pozerali ako by im jazyky odkráčali. ,, No dobre a musí to byť hneď 

teraz? Kokso, akože čo si mám želať?!“ zmätene rozmýšľal Samo. ,, Želania si môžete odložiť, keď 

znova hodíte žabku, tak vyjdem  z bažiny a splním ich,“ povedala a rýchlo zmizla pod vodu.  

  Kamaráti sa teda vydali domov. Cestou domov Matej zakopol o nejakú čudnú, veľkú vec a spadol na 

zadok. Samo sa zasmial a zodvihol tú vec. Zistil, že je to mobil, ktorý možno používali aj neandertálci. 

Prehovoril do mobilu: ,,Haló, polícia?“ Po chvíli mobil pustil a ten rachol na zem. ,,Čo je?“ prekvapene 

sa ho spýtal Matej. ,,Ono sa v ňom normálne ozval nejaký poliš,“ vysvetľoval s údivom Samo. Matej 

schmatol mobil a povedal: ,,Riaditeľ školy!“ ,,Prosím riaditeľňa,“ ozvalo sa z mobilu. , Vidíš, bez toho 

aby si vytočil číslo, ten krám je asi fakt čarovný,“ rozhadzoval  rukami Samo. Samo mu vytrhol mobil 

z ruky a zakričal doň: ,,Matejova mama!“ Potom ho rýchlo dal Matejovi: ,,Áno, mami?“ ticho do 

telefónu prehovoril Maťo. ,,Zlatko, teraz ma počúvaj, postaraj sa o sestričku a pomáhaj ockovi, všetko 

bude v poriadku,“ povedala mu mama a mobil stratil svoje kúzlo.  

  Maťo utekal domov, kde zistil, že mama mala autonehodu. Teraz leží v nemocnici. Matejovi hneď 

napadla príšera a tri želania, rozbehol sa teda k jazeru.  

  Hodil žabkou a príšera sa objavila. Podišla k nemu a spýtala sa: ,,Tak teda, zostalo ti už len jedno 

želanie. Samo si už niečo prial. Čo si želáš ty?“ Matej úplne kašľal na to, že Samo bez opýtania minul 

dve želania a prial si: ,,Želám si nech je moja mama zdravá a šťastná a nech sa vráti domov.“ Príšera 

trocha začarovala rukami a niečo zamrmlala. Potom záhadne zmizla a už jej nebolo.  

  Matej sa rozutekal domov. Mama sa už hrala so Zuzankou a otec pracoval. Bol nesmierne šťastný, že 

je živá a zdravá a dúfal, že sa už takéto niečo nikdy nestane.    

 Zuzana Lazárová, VII. A 
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Naša   trieda  IV.M 

   Naša trieda ako kvet 

   motýľov ma dvadsaťpäť. 

   Futbalisti, baletky, 

   Umelci aj modelky. 

   Všetci dobre vychádzame, 

   niekedy sa pohádame. 

 

   Naša trieda skvelá banda, 

   kde prídeme tam je sranda. 

   Zážitkov my máme veľa,       

   krieda letí ako z dela. 

   

 

 

 Naše hlasy ako zvon 

prekričia aj amplión.  

Pomôcky si zabúdame, 

cez prestávku vystrájame. 

To je naša skvelá trieda, 

zabudnúť sa na ňu nedá.  

  

 

 

 

Dalibor tu surfuje,                                    

všetkých nás valcuje,                                             

v počítačoch vyzná sa, 

mnohé hry už ovláda. 

  

Ninka to je hviezda 

plávania sa nevzdá. 

 

Peťa tá má dobrý hlas, 

pobaví nás zas a zas. 

 

Adam koše dáva, 

nad všetkými vyhráva. 

 

Viky rada maľuje, 

pekne ticho pracuje. 

 

Damián náš spievať vie, 

s atletikou bojuje. 

 

Monika má farby rada, 

a je vtipná, múdra, zlatá. 
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Kika pekne tancuje, 

kamarátka dobrá je. 

 

Šimon, ten má futbal rád 

a je Kubov kamarát. 

 

Nezabudneme na jednu vec, 

je to slovo šťavec. 

Vymyslel ho triedny samec 

Samo Křenek  pásavec.  

 

Denis, ten je kamarát, 

požičia vždy veľmi rád. 

 

Stelka naša osobnosť, 

odvahy má viac než dosť. 

 

Lydka hrá aj maľuje, 

ku každému dobrá je. 

 

Dorotka má peknú hračku, 

koho? Predsa svoju mačku. 

 

Peťo ten hrá tenis rád,   

veselý je kamarát . 

 

Bianka a Dianka, 

to sú naše dvojičky, 

majú rady mačičky . 

 

Papuče nám lietajú ,                                                                                      

nad telkou sa motajú, 

Kubo ich tam vyhodil,                                       

na stene odtlačku urobil. 

 

Zuzka to je tenistka , 

nie je žiadna trémistka . 

 

Valentínka usilovná,                                 

gitaru aj tanec pozná .  

  

Luko, ten sa zapája, 

cez hodiny rád sa hrá, 

cez prestávky vystrája. 

 

Timka to je komentátor, 

bude asi moderátor . 

 

Samo veľký zápasník  

nezbije ho skoro nik. 

 

Paťo gymnasta je veľký, 

občas pozrie aj do telky. 
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PORADIE TRIED 1.STUPŇA 

1 4.L   -   1 332 KG 

 

2 1.L   -    815 KG 

 

 

3 4.M   -   791 KG 

 

 

 

SPOLU 

1. - 4. roč. 7 150 KG 

 

 

5. – 9. roč. 5 579 KG 

 

 

SPOLU ZŠ 12 729 KG 

 

 

 

 

PORADIE TRIED 2.STUPŇA 

1 6.C   -   1043 KG 

 

2 5.A   -   884 KG 

 

 

3 5.C   -   768 KG 

 

Gratulujeme  
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ŠPORT 

   V mesiacoch marec až máj sa uskutočnila Liga majstrov vo futbale.  

Medzi žiakmi 5.- 6.ročník zvíťazili žiaci 6.B, na ďalších miestach sú 6.A a 5.C.  

Medzi staršími žiakmi zvíťazili  9.A, druhí sú žiaci 9.B, tretí  7.C. 

Počas Atletickej olympiády 21.5.2014 žiaci súťažili v behu na 60 m, 300 m, v hode 

medicimbalom (2 kg), žiaci sa do súťaže prihlasovali podľa záujmu o jednotlivé disciplíny. 

Celkom sa súťaže zúčastnilo 218 žiakov. 

Výsledky : 

Beh na 60 m :  1.Senčár 5.C  2.Krajčír 5.A  3.Beler 6.C 

                      1.Harčárová, Szénayová 6.C  2.Ontková 6.C  3.Čačková 5.B 

                      1.Zummer 8.A  2.Popovič 9.A  3.Tokár 8.A 

                             1.Petríková P. 9.B   2.Horváthová 7.B, Červáková 7.D   3.Petríková V. 

8.C 

Beh na 300 m:  1.Košík 6.A   2.Beler 6.C, Krajčír 5.A   3.Vaco 6.A 

                                   1.Harčárová 6.C  2.Azariová 5.B  3.Čačková 5.B 

                                   1.Zummer 8.A  2.Popovič 9.A   3.Masaryk 9.A, Jestrebi 9.A 

                                   1.Bohušová 7.A  2.Petríková 8.C  3.Horváthová 7.B 

Hod medicinbalom:  1.Horna 6.C  2.Váňa 5.A  3.Choreň 6.A 

                                       1.Štefanovičová 6.B  2.Ontková 6.C  3.Fečíková 6.B 

                                       1.Lech 8.C  2.Bernát 8.B  3.Tóth 7.C 

                                       1.Bohušová 7.A  2.Horváthová 7.B  3.Vargová L. 8.C 

Hodnotenie na základe získaných bodov v jednotlivých disciplínach 

Najvšestrannejší atlét (bodový zisk v 2- 3 disciplínach) - 

                                  1.Horna 6.C  28 bodov   2.Vaco 6.A  26 b.   3.Košík 6.A  25 b. 

                                   1.Čačková 5.B  31 b.   2.Harčarová 6.C  30 b.   3.Ontková 6.C  26 b. 

                                   1.Zummer 8.A  30 b.   2.Bernát 8.B  27 b.   3.Popovič 9.A  26 b. 

                                   1.Bohušová 7.A  40 b. 2.Horváthová 7.B  37 b. 3.Petríková V. 8.C  32 b. 
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Najlepšie triedy po súčte získaných spolu chlapci + dievčatá 

                                             - 5.- 6.ročník -  1. 5.B  121 b.   2. 6.A  110 b.   3. 6.C  108 b. 

                                             - 7.- 9.ročník -  1. 8.C   87 b.   2. 7.A   86 b.   3. 8.A   56 b. 

 

Chlapčenský štvorboj : 

Skok z miesta  1. Senčár Daniel 5.C,  2. Móder Lukas 6.B,   3. 

Kelij Marko 6.B 

   1.Masaryk Leo 9.B, 2. Lech Adam 8.C,    3. Popovič Ladislav 9.A 

 

Člnkový beh  1. Varga Maroš 6.C,  2. Košík Richard 6.A,   3. Ružička Maroš 

5.C 

1.Masaryk Leo 9.A,  2. Popovič Ladislav 9.A,  3. Tokár Kristián 8.A 

 

Sed – ľah 1. Krajčír Stanislav 5.A,  2. Ružička Maroš 5.C Vaco Maximilián 6.A,   

 3. Škvarla Ondrej 5.B, Repický Martin5.C Benninghaus Michal 6.B 

1. Lacko Martin7.B  2. Šolc Daniel 7.A,  Poliakov Igor 7.C,  Geňo Michal 

9.A,  Weiss Rudolf 9.B,   3. Mock Timotej, Ondočko Maroš, 

Štefanovič Juraj všetci 7.C 

 

Ťahanie lana 1. Semeši Jakub 5.C  2. Kelij Marko 6.B   3. Čižmárik Juraj 6.A 

 

1.Hricko Tomáš 8.B  2. Petro Daniel 7.D   3. Masaryk Leo 9.A 

  

Stolný tenis  1. Fröhlich Simon 6.B  2. Senčár Daniel 5.C  3. Lambert Peter 

5.B 

   1. Kováčik Róbert 7.D 2. Petro Matúš  9.A 3. Turek Viktor 8.C 

 

 

 Výsledky dievčenského štvorboja: 

1.člnkový beh - 5x10m 1. Červáková Rachel 7.D 2. Ontková Nina 6.C  3. Geňová 

Ivana  8.C 

2.ľah - sed za 30s  1. Dominika Kastelová 8.B 2. Dominika Tíziková 9.B, Štefánia 

Hajsáková 9.B 

3. Júlia Viteková 9.A, Charlotte Wagenhofferová 9.A, Timea 

Tandlichová 9.B, Sofia Hlebašková 6.B,  Nina Sninská 6.B 
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3.skok z miesta   1. Annamária Horváthová 7.B,  2. Ivana Staňová 8.B,

 3. Zuzana Lazarová  7.A 

4.výdrž v zhybe  1.Mikulská Lenka 7.A  2. Lukášová Zdislava 7.C 3. 

Petríková Petra  9.B 

Z atletiky: 

1.hod kriketovou loptičkou 1. Hlebašková Sofia 6.B  2. Ontková Nina 6.C 3. Fečíková 

Patrícia 6.B 

   1. Timová Jana 7.D 2.  Ivanisková Natália7.B 3. Červáková 

Rachel 7.D 

 

2. beh na 60m   1.Hozová Diana 6.B  2. Špaková Dominika 6.B  3. Bohušová 

Michaela 5.C 

1.Červáková Rachel 7.D 2. Horváthová Annamária 7.B 3. 

Sarnovská Viera 7.D 

3. beh na 300m 

Stolný tenis 

Víťazky triednych kôl: 

Hnathová Petra 5.A, Tandlichová Viktória 5.B, Buchalová Michaela 5.C     

Velgosová Michaela 6.A, Štefaniová Tamara 6.B, Harčarová Veronika 6.C 

Zamborová Viktória 7.A, Horváthová Annamária 7.B, Dobrovičová Martina 7.C, Červáková 

Ráchel 7.D 

Tomašovičová Alexandra 8.A, Niedelská Alica 8.B, Szénayová Petra 8.C 

Fusseková Daniela 9.A, Vraštiaková Alexandra 9.B                                                                 
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Uhádneš?  

Ako volajú na Kube astronauta?  

Čo je totálny nezáujem?  

 Čo robia ľudožrúti na loďke?  

 Ako hovoríme vtákom, ktoré odlietajú na jeseň?  

Čo je pravý opak oka?  

Čo je maximálna smola?  

 Kam chodia Slováci na dovolenku?  

 Čo vznikne skrížením kravy a korytnačky? 

Čo vznikne skrížením ovce a žirafy?  

 Čo vznikne skrížením klokana a norky?  

 Čo robia ryby v slovenských riekach?  

 Kedy je totálny lejak?  

 Čo je najväčší hluk?  

 Načo je husľový kľúč?  

 Aké poučenie plynie z rozprávky o Červenej čiapočke?  

 

Riešenie úloh: Zábavný kútik Uhádneš?  

Castronaut. / Keď sa už nestaráš ani do svojich vecí. /Idú si dať utopenca. /Dovidenia.  

Ako. / Keď má včeľa alergiu na peľ. / Kam ich vietor zaveje. /Teľa s prilbou. / 

Rolák./ Kožuch s vreckami. /Študujú chémiu. /Keď majú dážďovky okolo pása plávajúce  

koleso. /Keď sa učí kombajn skákať na švihadle. /Otvárajú sa ním husle. /Dobre si zapamätaj,  

ako vyzerá tvoja stará mama.                                                                Simon, VI.C 


