
 



 
              

                                                       

                                                

 JANUÁR:                                                             

- Nový rok                                                                  

     - Deň vzniku SR 

- Traja králi 

     - Polročné vysvedčenie 

                                                                                                                                

            

                                                                        FEBRUÁR: 

- Jarné prázdniny 

- Deň sv. Valentína 

 

 

                           

                            

       MAREC: 

- Mesiac knihy 

- Deň zápasu za ľudské práva 

- Deň učiteľov                                                                                                         

 



 

 
                                           

        

                                                            

                                                                      

      

Vianočné prázdniny rýchlo prešli,                                  

s radosťou sme v januári do školy prišli  

plní zážitkov a darčekov,  

možno aj naplnených snov. 

 

Sniežik sa pominul, ale zima nie,  

no nám už hudba polroku znie. 

Preto známky treba získať dobré, 

lebo naše hlávky máme múdre.  

Len ich zapojiť do učenia treba,  

aby sme si  vedeli zarobiť na chleba. 

 

Február ubehne, veď je krátky, 

jarné prázdniny budú pre nás ako sviatky. 

A už mesiac marec máme,                                                 

knihe pred počítačom prednosť dáme ?! 



 Šťastný Nový rok 2011, veľa lásky, zdravia, 
splnených snov  Vám zo srdca želá 
Spojovníček. 

 

 Nech sa starosť, všetko zruší 

 a nech 
vládne pokoj 
v duši. 

           Čo bolelo, 
nech sa zhojí.  

 Čo tešilo,  

  nech sa zdvojí ,  

   aby boli  

v novom roku  

 iba slzy šťastia 

 v oku. 

 

 

 

    

 Visia, visia na stene, čísla čierne červené,   

 od jedného do tridsiatky, povedia nám, či sú  

 sviatky, či je zima a či jar. 

 Čo je to? Nuž    k  .  .  .  .  .  .   r. 



 

                               

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            Na Vianoce si spomína i Magdalénka Hrebíková z 9. A triedy:            

                                                                 

  

 

 

 

 

 

 



 

     

                

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Naše šikovné ruky ...          

   

Tak ako milí žiaci, oddýchnutí po prázdninách? Vedomosti ostali v hlavičke alebo 

nie? No v každom prípade máme predsa ruky stále šikovné. Aj keď pani 

Zima je momentálne trocha skúpa na snehovú nádielku a nedá sa robiť 
to pravé zimné. Môžeme si však niečo vykúzliť sami doma.  

 

Ako iste všetci viete, onedlho tu máme aj sviatok zamilovaných -  svätý ♥ Valentin ♥ 
a patrí sa odarovať niekoho blízkeho. Najlepšie tým vlastnoručne vyrobeným darčekom.                                                        

No a do tretice -  JAR  nám pomaličky ale isto klope na 
dvere. Bude o chvíľu tu, takže nejaký ten nápad na 
privítanie pre ňu. Čo Vy na to?    

                                                                              
Tak pusťme sa spolu do toho. Tu je pár nápadov, ktoré určite zvládnete aj sami. Ak nie, tak 
starší súrodenci, či kamaráti Vám isto pomôžu.     

                                                                                                                                            

Na tieto farebné záložky do kníh a takú Fašiangovú čapicu toho veľa nepotrebujete. 
Iba výkres, farebné papiere, ceruzku, farbičky, nožnice, lepidlo, brmbolce, chuť do práce 
a trocha fantázie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

               Srdiečko sem, srdiečko tam, no darované s láskou je najdrahšie.  

Tu je pre Vás pár nápadov – prepletené, zatočené a zalepené. Pekné však???  

 

            

 

 

 

 

 

A pri krčení, lepení zostaneme. Čo potrebujeme: výkres, krepový papier, lep. 

 

                         Keď sa topia ľady, keď nás slnko hladí, už je Jar, už je Jar...     

                                 



  

Spojovníček sa spýtal našich žiakov, ako trávili vianočné sviatky, čo 

dostali pod stromček, čo robili na Silvestra a cez zimné prázdniny. 

Alex  3.A – tank, oblečenie, otahovku, vrtulnik a štvorku. 

Dávidko  2. A – dostal som, to čo som písal Ježiškovi. Cez prázdniny som bol u kamarátov 

a hral som počítač. Na Silvestra som bol vonku a púšťal ohňostroj a pirátov. Bol som do rána 

hore. 

Marek  4. A – bol som s mamou a babkou. Na Vianoce som dostal kabelu s farbičkami, 

ešte som dostal veci. Stromček ozdobovala babka. Dostal som ponošky a gate. Na Vianoce 

sme mali šalát z ribou. Dostal som podušku. Sme mali zapálené sviečky a dostal som pucle. Ja 

som sa mal dobre na Silvestra, som vipuštal prskavky, som pozeral televízor a pozeral 

ohňostroj. 

Helenka 3. A – ja som dostala plejak a nojbuk. 

Gabika 2. A – na Vianoce sme boli doma. Dostala som parazólik, lak a od tatka retiazku, od 

sestry čelenku. Na Silvestra sme boli na zábave u uja Kamila a dal mi psíka. 

Dávid 4. A – mne sa lubil stromcek. Dostal som auto na ovládanie, hru. Jedol som ribu, 

šalat a bar jake sladkosti. Vianoce sa mi lubili, došla našteva. Mal som pekne Vianoce. Sami 

pačil sevester, bol som vonku a pušťal so Klaudiju a kamaratom piratov. Som bol na balkone 

a kukalso ono stroj. Som pil decke šapanske a jedol tortu.  

Tamarka 3. A – pero, farbički, ceruski, supravu, tričko, hračku, penjaze 3 trievra, naramek. 

Vaneska 2. A – dostala som dotykový telefón, retiazku, náušnice a tieto rifle. Som pozerala 

rozprávky. Cez Silvestra sme púšťali piráta – skoro mi vybuchol v ruke. 

Dominik 4. A – bol som s babkou a dedkom, z rodinou. Bol som na namesti. Z tatom, 

z mamou, zo setrami ozdoboval som stromček. Dostal som auto a perašnik a autobus. 

Spievali sme koledy, potom sme išli do kostola. Pomahal som mame variť. Boli sme 

fratulovať a na nanašve u kresneho. 

Dávid 3. A – ja som dostal letisko a besbalku a ešte pošitačnu hru. 



Kevin 2. A – som dostal notebook, motorku s takým motorkárom. Som sa hral s hračkami, 

som si písal s kamarátmi. N a Silvestra som púšťal rakety a včeličky. 

Jurko 4. A – mali sme živý stromček. Na Vianoce sa teším na darčeky, dostal som telefón, 

počítač, oblecenie. 

Samko 3. A – mobil, ficki, vymalovanka. 

Kristián 2. A – ja som robil na Vianoce, som mal také autíčko, perá. Hral som sa všeličo, 

bláznil som sa. N a Silvestra som púšťal takýchto malých pirátov. 

Simonka 4. A – som strávila Vianoce s rodinou.. Ozdobovali sme stromček, bol umelý. Jedli 

sme rybu a šalát, pomodlili sme sa. Dostala som farbičky a ponožky. Silvester bol dobrý, išla 

som spať o pol dnanástej. 

Edko 2. A – autíčko na ovládanie, perá a fixky. Kukal som rozprávky: Čert a žabiak. 

Marek 2. A – ja som dostal auto a kamión. Na Silvestra kukal som telku.  



 

 

Január 

           Vianočné sviatky máme úspešne za sebou a snáď sme všetci vykročili tou správnou 
nohou do nového roku. Ľudia verili, že tak ako na Nový rok(1.januára), tak po celý rok. Ak 

niekto zaspal, po celý rok sa vraj s dôležitými 
prácami omeškával. Každý si dával pozor, aby sa 
nehádal a neplakal, lebo zlá nálada by ho sprevádzala 
po celý rok. Dúfame, že tých „spáčov“ bolo čo 
najmenej. 

Vinšujem Vám Nový rok, aby ste mali šťastný krok. 
Doma lásku, svornosť, všetkého hojnosť. 

 

Náš macko 

Medveď hnedý je naša najväčšia šelma. Cez leto sa potuluje po lese a hľadá si potravu. 
V zime sa utiahne do svojho brloha pod vyvrátený strom alebo do skalnej pukliny a spí. 
Počas svojho spánku vyjde z brloha, napije sa vody, vysnorí čosi pod zub a vráti sa späť. 
Medvedica dokonca v zime privedie na svet mláďatá a až do jari sa o ne stará v brlohu. 
Medvieďatá sa rodia malé ako veveričky, sú slepé, nepočujú, nemajú vyvinutý čuch. Rastú 
pomaly. Z brloha vychádzajú až v marci či apríli. 
Starý medveď je veľký samotár. Váži aj vyše 300 kíl, a keď sa postaví na zadné, meria vyše 
dvoch metrov. Odváži sa prísť aj k ľudským obydliam, horským chatám či kontajnerom 
s odpadkami. 
 

 
Február 
 
 

„Naša praska mala svi trinky. Prišiel chmat a uvlčil 
jedno.“  

Keď povieme o niekom, že je špinavý, hneď sa nám tlačí na 
jazyk – ako prasa! Zato diviak, to znie hrdo. Diviaka lovili 
len silní a odvážni muži. Dokonca niektoré šľachtické 
rodiny si ho dali do svojho erbu. Z diviaka sa zdomácnením 
stalo – obyčajné prasa. Ale chutné ! Diviak zdomácnel už 
takmer pred tromi tisícročiami. Na domácom prasiatku si 

pochutnávali aj v starom Egypte. Ale veľmi si ho nevážili. Verili, že sa doň prevteľujú duše 
zlých ľudí. Naši predkovia chovali prasiatko od dávnych dôb. Darilo sa mu na lúkach poliach 



aj v lesoch, kde si pochutnávali na žaluďoch a bukviciach. Neskôr, keď začali pestovať obilie, 
neskôr aj kukuricu a zemiaky, prasiatka zatvorili do chlievov. V špinavom chlieviku je aj 
prasiatko špinavé. 
 
Oriešok, ktorý nie je na zjedenie 

Je hnedastý s tmavšími prúžkami, svetlejším bruškom a stále vztýčeným chvostíkom. Je to 
oriešok hnedý a patrí medzi naše najmenšie vtáky. Ukrýva sa v malinčí, černičí alebo v spleti 
konárov pri potoku, kde sa v lete rád kúpe. Chutí mu hmyz, pavúky, červy, ale aj lesné 
bobule. V zime sa sťahuje bližšie k ľudským obydliam. Jeho hlas je veľmi silný. Pesnička, 
ktorú spieva trvá iba sedem minút, ale je veľmi bohatá na tóny. Keby sme ju chceli zachytiť 
na notový papier, museli by sme napísať 130 nôt ! Je to majster spevák. 

 

Marec 

Keď v marci kukučka kuká a bocian zobákom klepoce, dočkáme sa teplého leta. 

 

Majú čmeliaky šťastie ? 

Len čo na jar zakvitnú prvé kvety, objavia sa čmeliaky. Opeľujú 
veľa rastlín. Svojím dlhým ciciakom sa dostanú aj do takých 
kvetov, kde včely nemôžu. Sú mohutnejšie ako ony a lietajú aj 
vo vetre a za chladného počasia. Majú silné hrudné svaly 
a mávajú krídlami tak rýchlo, že sa im teplota tela zvýši až o 20 
°C. Sú najlepšími opeľovačmi ďateliny. Iste častejšie objavia 
štvorlístky ako my. Ale zato veľa šťastia nemajú. Škodia im 
chemické postreky lúk a polí. Z roka na rok ich ubúda aj 

zásluhou ľudí, ktorí na jar vypaľujú trávu. 

 

Vŕba, vŕba, daj mi vlasy na tri pásy 

Ktovie, pod ktorou vŕbou sedávali dievčence na Zelený štvrtok, keď 
si pri pesničke sušili a prečesávali vlasy, pretože v našich lesoch, na 
rúbaniskách aj na vlhkých lúkach rastie niekoľko druhov vŕb. 
Najznámejšia je vŕba biela. Volajú ju aj smutnou vŕbou, možno preto, 
že jej konáre ovísajú až po zem. V marci sa na holých konároch vŕby 
rakyty objavujú plstnaté kvety, bahniatka. Kvitnú skôr, ako sa jej 
zazelenajú lístky. Kvety vŕby sú prvou pastvou pre včely. 
Vŕba košikárska má dlhé ohybné konáre, z ktorých sa pletú 
veľkonočné korbáče, ale aj koše, košíky, a dokonca nábytok. Najlepšie konáre rastú na 
vrchole stromu. Orezávaním vrchol hrubne, čím vznikne známa hlavatá vŕba. 



 
 

 

          

                              

 

                                    

 

 

 

 

 

             

             

 

 

   

 Magdaléna Hrebíková, 9. A  

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

                                                                                              

 Henrich Bežúch, C1 - variant  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

                                                                                                     

                                                                                                                   

 

     

      

     

 

   Branislav Benčúrik, 6. A                                         Tomáš Karvai, 7. A                            



 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viete, že... 
 
...pokiaľ nie, dozviete sa súčtom  
nasledovných čísel v riadkoch a v stĺpcoch: 
 
 

 d e f 
a 598 518 787 
b 569 625 576 
c 325 768 429 

 
 
Súčet  

 a = rok, kedy vzlietlo prvé lietadlo 
 

  b = rok, kedy bola objavená Austrália 
 

  c = rok, kedy prvýkrát oboplávali loďou Zem 
 

  d = rok, kedy Kolumbus objavil Ameriku 
 

  e = rok, kedy ľudia dosiahli Južný pól 
 

  f = rok, kedy bol vynájdený svietiplyn 
 

Matematické  
okienko 



Maľované vajíčko 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gúľalo sa gúľalo 
veľkonočné vajíčko, 

až sa ono zgúľalo 

ku sliepočkám ľahúčko. 
 

Čuduje sa sliepka zronená, 
čo to všetko znamená, 

prečo sa to čudné zviera 
po ich dvore poneviera? 

 
Zavolala kohúta, 

ten snáď niečo vyhúta. 
Čo tá čudná návšteva 
na ich dvore znamená. 

 
Čuduje sa mačka, psisko, 
aké zaujať stanovisko? 
Čo to aká potvora, 

vbehla im dnes do dvora. 
 

Nevyhútal veru nik, 
aký je to návštevník. 

Až zajko prišiel na pomoc, 
zvolal: "Veď sa blíži Veľká noc!“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ak sa chceš zapojiť do súťaže o najkrajšie maľované vajíčko, ľubovoľnou technikou ozdob 
„výduško“ a odovzdaj ho p. učiteľke Horňákovej do 15. apríla 2011. 



Z našej kuchyne... 

 
Máme tu fašiangové obdobie. Určite si radi pochutnáte na ŠIŠKÁCH , ktoré nemusíte 
vysmážať.  
Potrebujeme na to: 
Kvások: 2,5 dl mlieka, 40 g kryštál. cukru, 1 kocku kvasníc, 
200 g hladkej múky, 300 g polohrubej múky, 1 vajce, vanilku a citrónovú kôru. 
Cesto dobre vypracujeme a rozvaľkáme. Vykrajujeme kolieska a do stredu urobíme dierku. 
Dáme na plech a necháme asi 30 minút kysnúť. Pečieme asi 13 až 18 minút pri 180°C . 
Po vybratí z rúry ihneď potrieme rozpusteným maslom /asi 50 g/ a rumom /1-3PL/ 
a posypeme cukrom. 
 

                                            
 
 
ŠTAFETKY 
Potrebujeme: 9-10 bielkov, 250 g kryštálového cukru, 100 g hladkej múky, 100 g orechov, 
  čokoládu na namáčanie. 
 
Krém:  3 dl mlieka, 200 g kryšt. cukru, 1 Zlatý klas, trochu kávy, 1 maslo alebo margarín 
 
Postup: Bielky vyšľaháme s cukrom na tuhý sneh, pridáme múku s orechmi a masu 
rozdelíme na 2 plechy pokryté papierom na pečenie. V dobre vyhriatej rúre upečieme, ale 
dávame pozor, lebo sú upečené rýchlo. 
Urobíme si krém: povaríme mlieko s cukrom, Zlatým klasom a kávou. Po vychladnutí 
primiešame maslo.  
Pláty  po dĺžke rozkrojíme na 3 časti, potrieme krémom, zrolujeme a pokrájame na valčeky. 
Oba konce po naplnení namáčame do čokolády. 
 
                           
 
 
 
 

 

  



                                

Trieda 6. A 

Ako nás vidí naša triedna učiteľka: 

Sme živá, neposedná trieda. Radi sa zabávame, hráme a  pracujeme. Samozrejme, že 

nezabúdame na učenie. Iba občas sa nám nedarí... 

Sme dobá parta – štyria chlapci a tri dievčatá. Spolu si vychádzame. 

                                                                       

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako my vidíme našu triednu učiteľku: 

Pani učiteľka je fantastická. Má zmysel pre humor. Veľmi dobre nás učí. Keď nám nadáva, tak 

to myslí v dobrom a nie v zlom. (Braňo Benčúrik) 

 Ako vidíme sami seba:   

Bývam v Báhoni. Mám postavu malú, som pekný, mám 13 rokov. Niekedy som zlý, ale aj 

dobrý. Rád sa podelím s kamarátmi. Som športovec, hrám futbal. Pozerám na televízor, 

opravujem počítače. Som robotný chlapec, keď niekto potrebuje, tak pomôžem. (Adam 

Stolárik) 



        

 

             pre mladších žiakov 

 

            

      

 

     



 

 

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

- Janko, čo to tam gumuješ?                                                                            

- Ale, pán učiteľ mi povedal, aby som si opravil tú päľku. 

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

Učiteľka sa pýta Martina:                                    

- Kde leží Afrika?                                                      

- Na mape... 

Hovorí syn otcovi: 

- Otec, pani učiteľka nám povedala, že ľudia si majú navzájom pomáhať. Tak mi urobíš tú 

domácu úlohu, však? 

- Mami, dnes sme v škole robili pokus s plastickou trhavinou...                  

- A čo budete v škole robiť zajtra?                                                                            

- V akej škole? 

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

Učiteľ sa pýta žiakov: 

- Viete, čo sú to pražené mandle?                            

Jožko na to: 

- To je choroba z povolania, ktorú majú požiarnici. 

Na hodine slovenčiny sa pýta učiteľka žiakov:       

- Žiaci, som pekná. Aký je to čas? 

- Minulý...                                                    

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



        

 

             pre starších žiakov 
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