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Mesiac lesov v apríli je, 

už  nám vtáčí spev zazneje.    

Jar je celá v rozpuku,  

cítime ju všade vo vzduchu.  

Prinesie nám Veľkú noc,  

ktorá skrýva tajomnú moc. 

Na šibačku sa už tešíme,  

od radosti už ani nespíme.    

Chlapci nás prídu vyšibať,                                   

euro si musíme pre nich prichystať. 

Hlavne sa však vyfintiť 

a tak chlapcov oslniť. 

 

                                       Na máj sa tešia naše drahé mamy. 

                                       Dúfame, že Deň matiek prežijete s nami! 

Potom už nám ostáva  

len júnová žiacka dráma: 

písomky písať, odpovedať,   

jednotky získať  

a tak učiteľom a rodičom  

dobrými známkami ďakovať. 



 

Hollého pamätník 
Dňa 27. 03. 2012 sa konal 6. ročník recitačnej súťaže 
v knižnici Juraja Fándllyho, pod vedením p. uč. N. Hagarovej 
a p. uč. A. Horváthovej. Zúčastnilo sa ho 16 účastníkov. 
Súťažiacich  prišlo povzbudiť a podporiť aj zopár rodičov. 
Porota v zložení p. zástupkyne L. Krutej, p. uč. J. Šiškovej, p. 

vychov. M. Puškášovej a pani z knižnice V. Chorvatovičovej – to mala veľmi ťažké, ale 
napokon rozhodla: 
 

I. kategória:            II. kategória:                          III. kategória: 

1. Števka Tokarčíková             1. Sandrika Stojková                    1. Lucka Pinčeková 

2. Kristiánko Mihók             2. Boženka Stojková                    2. Braňko Benčúrik 

3. Lukáško Vlášek             3. Tónko Graus                              3. Jakubko Žofka 

Mimoriadne knižné ocenenie priamo z knižnice získala Lucka Pinčeková, ktorá bola 
naozaj úžasná. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



    
 
 

 
 

Aj v tomto roku sa konal  už 17. ročník vašej obľúbenej speváckej súťaže „ 
Spevom k srdcu“. Z roka na rok má porota ťažšiu a ťažšiu úlohu vybrať tých 
najlepších. Komu sa darilo a bol úspešný v tomto ročníku ? 
 

V kategórii mladší žiaci:     
1. miesto – Byháriová H., Vašková K., 4. A 
2. miesto – Kristián Mihók, 3. A 
3. miesto – Vanesa Mirgová , 2. A  

      
  
V kategórii starší žiaci:  

1. miesto – Jakub Žofka, 7. A  
2. miesto – Dominik Mirga, 5. A 
3. miesto – Milan Vašek, 6. A 
 
 

Porotu však zaujali i vystúpenia viacerých žiakov, preto všetkých čakala vecná 
i sladká odmena. 
 

Tešíme sa opäť o rok! 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
Zakrúžkuj párne čísla a príslušné písmená tvoria tajničku: 
 

19    24 29 31 36 50 45 78 33 69 98 47 14 
C Ž A R E L U Á N P M K E 
 

 
Vyrátajte chýbajúce čísla násobkov a výsledky vpíšte do 
tabuľky: 
 
 

  
  

  
  

 

                     
 

12 6 20 

4     2 10 

14 8 18 

30 27 12 

18     3 24 

21 15 6 

40 32 24 

 8    4 36 

16 28 12 

20 40 25 

35  5 50 

15 45 10 

12 36 48 

42   6 54 

30 60 24 

Matematické okienko 

 



       
 
 
 
 

  2 – B,   3 – É,  4 – D,   5 – R,   6 – O 
 

     20      18      16      30      9 

     

 
 
 
 
 
 

Vyrieš rovnice a do tabuľky napíš správne písmená: 
 
 

K  = 24 + 36    
N =  42 + 26 
Y = 17 + 24 
Z = 71 + 18 
M = 42 + 55 
Á = 18 + 16 

 
 

89 68 34 97 60 41 
      

 
 

Vyriešením tajničiek zistíš, čo ti prajeme z redakcie ku 
koncu školského roka.  

 

        



 

    Anketa 
                       Vajíčka sú zahalené do farebných šiat, 

        šibači v zástupe chystajú sa vodu liať.          Sviatky jari omámia nás, nech sú plné radosti 

     a veľkonočných krás. 

 

Našich verných čitateľov sme sa spýtali, či sa tešia na Veľkú noc a ako 
budú tráviť veľkonočné sviatky? 

Doma budem jesť na šibačku rybu, šalát, zákusky a budem šibať a jesť špenát. Dávid, 3. A 

Budem pozerať rozprávky. Cez veľkú noc budem jesť kašu. Budem spať. Keď sa zobudím, 
bude celá obliata posteľ. Pôjdem sa schovať na WC. Klaudika, 3. A 

Pôjdem kamarátovi hrať na počítači nové hry. Budem poslúchať babku. Pôjdem môjmu 
strýcovi. Budem jesť špenát. Ľuboš, 3. A 

Na veľkonočné sviatky pôjdem šibať a keď si niečo vyšibem, tak budem rada. Budem pozerať 
rozprávky a dám chlapcom na šibák mašličky a dám im do rúk vajíčka. Vaneska, 3. A 

Budem piecť koláčiky. V sobotu budem jesť šalát a mäso. Milujem sviatky. Budem mamu 
šibať, budem mať veľkonočné vajíčka. Budem jesť špenát. Zdravím šibačku, zdravím Veľkú 
noc. Kristián, 3. A 

Ako začať? No tak budem doma aj u babky. Pôjdem so sestrami vinšovať a budem rada, že 
budem môcť stráviť veľkonočné sviatky s rodinou. Budem pozerať rozprávky a tiež milujem 
sviatky. Budem jesť špenát a budem piecť bábovky. Ľubka, 3. A 

 

Ešte niečo od Vanesky: 

Veľká noc od Vianoc za chvíľu príde, 

namaľujem vajíčko, 

nech si Janíčko pre to vajíčko príde. 



        

 

               pre mladších žiakov 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                            

                                                                                                         



 

 

Apríl 

                                 Ak duní v apríli hrom, neboj sa mrazu strom. 
                                 Keď pinká v apríli nepinká, zamrzla jej bundička i perinka. 
 
 

Jašterička mladá, ochráň nás od hada 
a ja ťa ochránim od mrcha človeka. Takto si voľakedy vraveli ľudia pri prvom 
stretnutí s jaštericou. Na suchých stráňach, v záhradách, na okraji lesov aj na 
slnečných čistinkách nám často zašuchoce pod nohami jašterica zelená, najväčšia 
z našich jašteríc. Samičky sú zelenkasté alebo hnedasté, samčekovia svetlozelení 
alebo zelenožltí, s pekne vyfarbeným modrým hrdielkom. Nehybne sa 
vyhrievajú na teplých kameňoch. keď ich vyrušíme, zmiznú tak rýchlo, že 
zbadáme len chvostík. Ale ten je dôležitý. 
Jašterica má niektoré stavce chvosta oslabené, obklopené osobitnými svalmi. 

V nebezpečenstve jej chvostík v oslabenom mieste odpadne, na zemi sa ešte chvíľu pohybuje a zmätie 
nepriateľa. To stačí šikovnej jašterici, aby sa zachránila. Jašterice sú užitočné, a preto sú chránené. 
 
 
Povedzte to ďalej 
 
22.apríl – Deň Zeme.  
Jeden múdry muž pri tejto príležitosti povedal :“Príroda nie je dobrá ani 
zlá. Iba človek sa k nej môže správať dobre alebo zle.“ Vy si určite 
vyberiete tú druhú možnosť a sviatok Zeme oslávite tým, že jej pomôžete. 
Vyzbierajte smeti, zasejte semienka kvetov, polejte kríky a podobne. Uvidíte, 
akú radosť budete mať z kúska čistej, peknej prírody. 
 
 
Máj 
 
                                 Ktorý roj sa v máji rojí, za plný voz sena stojí. 
 

 
Páči sa vám Tilia ? 
 
Že neviete čo to je ? To nič, je to u nás celkom rozšírený listnatý strom, z kvetu 
ktorého si v zime varievame lahodný čaj. Je to lipa.  
Starí Slovania si lipu veľmi vážili. Možno pre jej hlboké a široké korene, vďaka 
ktorým vzdoruje búrkam a vetrom. Možno aj pre listy, ktoré tvarom pripomínajú 

srdce. Najstaršia lipa na Slovensku je pamätná lipa kráľa Mateja v Bojniciach. Má približne 800 rokov. Je 
to už starenka, lepšie povedané, už sú z nej len zvyšky. Vďaka starostlivosti ochranárov sa však ešte drží 
pri živote. 
 



Viete, že  
naša prísne chránená mäsožravá rastlina je rosička okrúhlolistá? Neživí sa jaštericami, žabami, vtákmi 
a hlodavcami ako niektoré veľké tropické mäsožravky, je skromnejšia. Na ružovkavom kvete má žiariace 
kvapky „rosy“, ktoré sú v skutočnosti lepkavou pascou. Prilákaný hmyz sadne na lep a už sa z neho 
nevymotá. Rastlina začne vylučovať tráviace tekutiny, ktoré ho rozložia. Pórmi listu sa potom dostáva do 
celej rastliny. 
 
 
Jún 
 
                                 Netreba v júni o dážď prosiť, príde, až začneme kosiť. 
                                 Veľa hríbov v júni sýpky nenaplní.  
 
Materina dúška, daj ma za Matúška 
 
Ľudia zbierali liečivé rastliny oddávna. V svätojánsku noc malo zbieranie 
čarovnú moc. O polnoci vyhárali zo zeme tajomné belasé plamienky, ktoré 
ukazovali cestu k pokladu. Nebola to ľahká cesta. Keď sa niekto nechal 
zmámiť svetlonosmi, doviedli ho do močarísk, mokradí, a bolo po ňom. 
Jednoduchšie bolo zbierať bylinky pred východom slnka. Nám dobre známa 
materina dúška mala aj silnú čarovnú moc. Dievčatá pri zbere odriekavali : 
„Materina dúška daj ma za Matúška. Keď ma Matúš nechce, nech má berie 
kto chce.“ 
 
Z každého rožka troška 
 
Chobotnica, obyvateľka morí a oceánov, je obetavá mama. Do skalnatých dutín pod vodou nakladie až 
100 000 vajíčok. Po celý mesiac sa o ne stará a dbá, aby cez ne stále prúdila čistá voda. Po celý čas nič 
neje. Keď sa chobotničky osamostatnia, vyčerpaná zahynie. 

 
• 

 
Morský koník  je neobyčajná rybka. Vie dokonale splynúť s prostredím. Môže 
byť biely, žltý, červený, zelený, podľa toho, aké je prostredie. Pomaly sa 
pohybuje medzi riasami a hľadá si chutnú korisť. 

 
 
 
 

• 
Panda veľká je jedným z najvzácnejších a najohrozenejších cicavcov. Žije 
na strmých a skalnatých zrázoch Himalájí. Živí sa mladými šťavnatými 
výhonkami bambusu. Panda je národným zvieraťom Číny. Od roku 1936 je 
tu chránená.  



        

 

               pre starších žiakov 

 

 

 

                   

 

     



 

 

 

Nepe∏ené orechové štvor∏eky 
 

10 Dg horkej a 10D gmliečnej čokolády, ½ dl sladkej smotany, 5 Dg stuženého tuku, 10 Dg 
posekaných orechov, 2 PL koňaku, 2 tortové oplátky, orechy na ozdobenie 

Čokoládová poleva: 10 Dg čokolády na varenie, 5 Dg stuženého tuku 

Postup: V horúcom kúpeli roztopíme čokoládu a tuk. Premiešame, pridáme smotanu, koňak 
a nakoniec orechy. Takmer vychladnutú hmotu natrieme na oplátku, prikryjeme druhou 
oplátkou, mierne zaťažíme a necháme vychladnúť. Potom pokrájame na štvorčeky, ktoré 
namočíme do čokoládovej polevy a ozdobíme štvrťkou orecha. 

 

Prázdninové rezy 

Cesto 1:  ¼ kg hladkej múky, 10 Dg masla, 1 dl mlieka, 5Dg ml. cukru, 2 PL kakaa, ½ prášku 
do pečiva 

Cesto 2: 4 žĺtka vymiešame s 9 Dg ml. cukru, pridáme 9 Dg hrubej múky a sneh z bielkov 

Krém : 5 dl mlieka, 10 Dg výberovej múky, 20 Dg masla,  1 dl silnej  kávy, 20 Dg ml. cukru, 
1 vanilka, 1 PL rumu 

Postup: Cesto 1 rozdelíme na dve časti a upečieme. Druhé cesto tiež upečieme vo vyhriatej 
rúre. Z mlieka a múky uvaríme hustú kašu. Do vychladnutej primiešame maslo vyšľahané 
s cukrom. Plát tmavého cesta natrieme džemom a polovicou krému.  Na to dáme piškótové 
cesto, natrieme krémom a zakryjeme druhým tmavým plátom. Pokvapkáme kávou zmiešanou 
s rumom. Nakoniec polejeme čokoládovou polevou. 

                                                                                                                               



      Naše šikovné ruky    

Poznáte si svoje práce? 

Školský 

internát Prváci a C 
variant 

 

        Tretiaci                                  Piataci                               Šiestaci  

        



                      Siedmaci                                                                              Deviataci                              

 

Šetrím si korunky, už ich mám päť, kúpim dnes 
mamičke najkrajší kvet… 

 

 

Ale, veď nemusíme kupovať, najlepšie je darovať niečo vlastnoručne vyrobené. Tak 
vyskúšajte zopár nápadov: 

 

   

                                                                      

 



 

                13. máj                           

DeDeDeDeň    matiekmatiekmatiekmatiek    
    

Mame 

Aký zázrak doma máme? 

Ten zázrak je v našej mame.    

Bolesť, či strach nevnímame, 

keď sa s mamou objímame.                             

 

 

                                                                 Moja milá mamička - 

                                                         ľúbi Ťa Erička i Vaneska, 

                                    pusu Ti dáme na líčka, 

                                       nech si zdravá mamička. 

                                                      Mami, mami, nech si dlho s nami, 

                                                  nech máš stále úsmev na tvári, 

                                                         na oblohe slnko žiari. 
                                                         Od Vanesky pre mamičku. 

 



 

 

Vyfarbi si macka pre svoju mamičku. 

 

                                             

                                                 

                                                    



 

 

                            Ako vidíme svojich spolužiakov a vyučujúcich: 

 

 

Igor je dobrý kamarát, je veľmi šikovný. Nemá rád matematiku. 

Erika je veľmi hlučná baba.  Nemá rada matematiku. 

Pán učiteľ je veľmi dobrý na nás. Pýta sa nás, čo chceme robiť.  (Paťo Tepličanec) 

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

Lucka to je najlepšie dievča, nedá sa o nej nič povedať.Všetci ju majú radi, ona sa nedá vyprovokovať, proste je 

to úžasné dievča. 

Igor , ten je veľmi lenivý a niekedy sa mu nič nechce, ale po učiteľkách vie kričať. Proste vonku sa správa inak 

a v škole inak, to je jeho. 

Pani učiteľka Hagarová je na nás dobrá, máme ju veľmi radi, je to najlepšia učiteľka. Vie nás pochopiť, keď niečo 

urobíme, aj keď niekedy na nás kričí a rozčuľuje sa na mne.           ( Angelika Mojková)  

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

Paťo je dobrý chalan, je cez hodiny ticho. Pilne sa učí, je dobrý chalan. 

Erika je moc hlučná, ale v pohode baba. A nemá rada matematiku. 

Pani učiteľka je dobrá, niekedy je na nás zlá, ale iba vtedy, keď sme zlí my. Ale ináč v pohode. Lepšie, ako mať 

druhú pani učiteľku. (Igor Balažovič) 

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

Karin je dobrá baba, občas má veľkú pusu, mám ju najradšej z celej triedy. Viem si ju vážiť a síce troška skáče na 

učiteľov, ale je veľmi dobrá. 

Igor je dobrý, ale občas sa poflakuje a zaspáva. Ale mám ho rada, občas striehne na učiteľku, ale je v pohode 

chalan a on vie byť aj dobrý. 

Pani učiteľka Bočková – moja najlepšia učiteľka, mám ju rada veľmi. Aj nám pomáha a vie vždy pomôcť, keď 

potrebujeme. A vždy sa teším na piatok, keď s ňou mám pracovné. (Erika Candráková) 

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

Erika je moja najlepšia kamarátka z triedy, ktorú mám moc rada a je moc fajn baba s dobrým srdcom a zato ju 

uznávam. A nieje taká falošná, ako druhé baby. Je to moja naj naj kamoška. 

Nataša Hagarová, triedna, je moc dobrá, ale moc, lebo nám chce len do života dobre. Máme ju moc radi, aj keď 

ju niekedy rozčuľujeme, ale je fajn pani učiteľka s dobrým srdcom a málokedy sa nájdu také pani učiteľky ako je 

tá naša pani učiteľka.          (Karin Moncmanová) 

Katka je milé dievča, niekedy hubaté. Mám ju rada, lebo je tichá a keď chýbam, vždy mi požičia zošity. 

Pani učiteľka Hagarová – mám ju veľmi rada, lebo ma vie pochopiť. Niekedy mi pomôže, keď zabudnem. 

Nebudem o pani učiteľke veľa rozprávať, lebo má pekné vlastnosti. Za všetko, čo pre mňa spravila, jej veľmi 

ďakujem. (Lucia Pinčeková) 



Očami žiakov a triednej učiteľky.                                 

 

 

To sme my  - 9.B  

 

 

            Volám sa Matej Lackovič. Málo rozprávam, radšej konám. S učením nemám problém, 

ale do roboty má treba trošku postrčiť. Baví ma hrať futbal a hokej. Chcem sa stať cukrárom. 

 

           Moje meno je Patrik Schatz. Pani učiteľka by ma nazvala „ ten čo veľa rozpráva“. Učeniu 

veľa zabrať nedávam, ale roboty sa nebojím /viem vŕtať, zvárať , starám sa i o zvieratá/. Baví ma 

pracovať na počítači a som v tom dobrý. Idem za zámočníka. 

 

            Ja som Majka Oláhová. Som ako aprílové počasie – vrtošivé a nevyspytateľné. Učenie 

a škola ma veľmi nebaví, no možno raz... Rada hrám hry na počítači a samozrejme chodím na 

facebook. Chcem sa naučiť dobre variť a preto idem na prípravu jedál. 

 

            Volám sa Patrik Doležil a ani neviem ako som to vydržal do deviny. V škole si to odtrpím 

a najradšej som, keď ma rodičia vypýtajú z posledných hodín. Veď čo už !? Niekedy mám silné 

reči, ale to len tak, aby reč nestála. Chcem sa vyučiť za stolára. 

 

            Som Dominika „Kitty“ Mihóková. Moja najlepšia kamarátka je lavica. Hlavne po víkende, 

keď si na nej môžem poležať. Učenie mi celkom ide , len keby ma nemorila tá lenivosť. Ale raz, 

keď dospejem, potom uvidíte ...!? Spolu s Majkou budem pripravovať studené jedlá. 

 

Slová na záver : 

            Milí moji,  

            prešli sme spolu kus cesty, občas bola rovná, občas hrboľatá. Sem tam sme sa na nej potkli, 

ale prešli sme ju. Do budúcna Vám prajem, aby tá Vaša ďalšia cesta bola aspoň taká ,ako tá naša 

spoločná a aby ste na ňu vykročili tou správnou nohou. 

                                                                          Vaša triedna učiteľka 



 
 

 

 

 

                              

Takíto šikovní sú naši deviataci ... 

                                    

 

 

 

 

 

             

             

 

 

   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                      

  

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

  

 

  

                                                                                                                   

 

     

      

                                                                                          



 

 

Medzinárodný deň detí (skr. MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v 
mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne oslavuje 
každoročne 1. júna. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. 

Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho 
detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, v Švajčiarsku, 
v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, 
ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami, 
týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich 
krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na 
problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol 
vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa 
vo viac ako 21 krajinách. 

V tento deň je zvykom, že sa na školách neskúša. 

„V každom z nás je krásne dieťa 

 a to dieťa povedie ťa 

 do krajiny snov kde je život hrou   

darujme si v tento deň  s láskou aspoň jeden sen.“  

V tento deň všetkým deťom na svete želáme: 
aby všetky deti mali šťastné detstvo 
aby netrpeli hladom a smädom, mali domov a dobrých rodičov  
aby neboli týrané a inak zneužívané dospelými 
aby ich rodičia nenechali plakať bez toho, aby zistili jeho príčinu 
aby im rodičia venovali svoj čas nielen počas tohto jedného dňa v roku, ale celý 
rok 
a hlavne, aby im dali lásku...  
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