
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento krásny obrázok nakreslila a venovala Natália Horilová všetkým pedagógom ku Dňu učiteľov. 
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Veľká noc v Belgicku 

 

V Belgicku, tak ako na Slovensku, k Veľkej noci patria veľ-

konočný baránok, kuriatka, zajačiky, kvety a všetky jarné 

farby.  Na rozdiel od nás sa v Belgicku neoblieva ani ne-

šibe. 

Tradíciou  v Belgicku je, že deti počas Veľkonočnej nedele 

hľadajú v záhrade alebo v mestskom parku veľkonočné 

čokoládové vajíčka. Tam 

ich ukrýva Veľkonočný za-

jac. Navštevujú sa kama-

ráti, rodiny, spolužiaci a spolu oslavujú. V predveľko-

nočnom čase môžete stretnúť Veľkonočného zajaca 

v nákupných centrách alebo na ulici. Je to jeden z naj-

krajších sviatkov v krajine. 

Alžbeta Štefíková, 4.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Novú školskú kuchynku otestovali aj prváci. Pripravili si jednoduchý a chutný koláčik JABLKÁ V ŽU-

PANE. Aj keď sa mnohí čudovali, ako si môže jablko obliecť župan, rýchlo pochopili. Tento recept je taký 

jednoduchý, že ho zvládnu aj úplní začiatočníci. 

Potrebujeme: 

balenie chladeného hotového lístkového cesta,  očistené polovice jabĺk,  škoricový cukor, vajíčko na 

potretie 

Postup 

Polotovar lístkového cesta rozložíme aj s papierom na plech, cesto nakrájame na štvorce cca 10x10 

cm. (Z jedného cesta vyjde asi 8 štvorcov.) Na každý štvorec dáme polovicu očisteného jablka, ktorú sme 

dobre obalili v škoricovom cukre. Potom jabĺčkam oblečieme „župany“. Zabalíme ich do cesta a okraje popri-

tláčame. Potrieme rozšľahaným vajíčkom a balíčky posypeme zvyšným škoricovým cukrom. Pečieme vo vy-

hriatej rúre na 200 °C asi 15-20 minút. 

Prváci zvládli pečenie na jednotku. Dokonca krásne sami očistili všetky jabĺčka. A keďže im počas pe-

čenia vyhladlo, zjedli aj všetky šupy z jabĺk! Hotový koláčik nakoniec ozdobili šľahačkou. A maškrtenie začalo. 

Veríme, že už teraz sa vám zbierajú slinky. Preto neváhajte a upečte si aj vy tento koláčik! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KARNEVAL 

Fašiangy u nás predstavujú obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Na Slovensku 

sa od dávnej minulosti spájali s veselosťou, ľudovými zábavami, karnevalmi. Tieto tradí-

cie spájajú v sebe mnoho obyčajov, ktoré súviseli pravdepodobne s vyháňaním zimy, 

smrti a príchodom jari a snahou zabezpečiť dobrú úrodu. 

Aj na našej škole sme toto obdobie využili na zorganizovanie karnevalu. Masky boli tento 

rok obzvlášť vydarené a všetci sa dobre zabavili pri rôznych hrách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Naše  úspechy 

 

V OK MATEMATICKEJ olympiády náš žiak Jakub Mateáš  z 5.A získal v kat. 

žiakov 5. roč. krásne 3. miesto.  

V OK GEOGRAFICKEJ olympiády žiak Oliver Tremboš z 8.A v kat. žiakov 

8. a 9. roč. získal 3. miesto. 

V OK DEJEPISNEJ olympiády žiak Oliver Tremboš  z 8.A  v kat. žiakov 8. roč. 

získal 2. miesto a postup do krajského kola. Reprezentovali nás aj žiaci A. Kinzlová, 

M. Príbiš, E. Košková.  

Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme! 

 

  



Prečo chránime včely? 

Včely sú dôležité nielen preto, že dávajú med, ale preto, že opeľujú kvety. Inak povedané dávajú nám 

a zvieratám aj iné potraviny, ktoré máme radi. Máte radi čerešne? To je práca včiel, že z kvetov na čerešni sú 

chutné čerešne. Sú všelijaké včely. Napríklad je včela medonosná, ale aj tisíce včiel samotárok, ktoré žijú 

nenápadne v prírode a tiež sú dôležité pre opeľovanie mnohých kvetov. ČO JE TO  OPEĽOVANIE?  Dočítal  som 

sa, že to opeľovanie je vlastne taký proces, ktorým sa rastliny dokážu rozmnožovať. Včely opeľujú kvety, 

z ktorých vznikajú plody a takto  to ide ďalej a ďalej. Keby včely neopelili čerešňový kvet, nenarástla by nám 

prírodná náušnička, ktorá sa dá aj zjesť. Volá sa čerešňa.  

Opeľovanie je veľmi dôležité v lesoch, lúkach a záhradách, pravda iba ak v záhradách máte kvety. 

A tie kvety potrebujú včely aj pre svoj život, peľ a nektár z kvetov je ich potravou. Preto občas svoj trávnik 

nechajte rozkvitnúť alebo si zasaďte na balkóne niektorú z medonosných rastlín. Určite si ich nájdete na in-

ternete. Patria medzi ne aj mnohé bylinky, ktoré využijete aj vo svojej kuchyni. 

Ako sa dve včielky z Piešťan stali najusilovnejšími na celom Slovensku 

Za dolami, za horami bol jeden úľ. A v tom úli bývala aj naša včielka Veronika a včielka Agátka. Bývali 

spolu v tom jednom úli, tie naše včielky. Ale nemyslite si, že sa tam iba hrali. To nie. Len kým boli malé. Keď 

vyrástli, tak sa už vôbec, ale vôbec nemohli hrať. Oni pracovali. A pracovali od rána do večera na čerstvom 

vzduchu. Nosili do úľa nektár a peľ. Bola to veľká, velikánska drina. To si ani nedokážete predstaviť. Boli to 

najusilovnejšie včielky na celom celučičkom Slovensku zo všetkých robotníc. Žijú a lietajú v Piešťanoch.  Ve-

ronika chodí po veronikový, Agátka zas po agátový nektár. A majú sa ako správne včielky rady. A hoci vy asi 

včelej reči nerozumiete, ja ju ovládam veľmi dobre. Prezradím vám, čo mi včielky pošepli: „Prosím nepostre-

kujte nám kvety!  Ďakujeme za pochopenie, naši milí.“ 

 

Dominik Menyhart, 4.B 

 

 



 

Ja a môj kôň Avalon 

Volám sa Alex a chcel by som vám porozprá-

vať o mojej veľkej záľube – jazdectve. 

Ešte som nemal ani tri roky, keď som sa pr-

výkrát posadila na koňa a odvtedy som sa do koní za-

miloval.  

A keď som mal 5 rokov, začal som trénovať 

na  poníkovi, ktorý sa volal Jacky. Bol to veľký špe-

kulant. Občas si spravil zo mňa srandu, sklonil hlavu, 

zadkom ma vyhodil a po svojom  krku ma šmykol na 

zem. Tak ma naučil to najdôležitejšie - padať bez 

úrazu - aj to sa treba dobre naučiť  

Ani by som si nepomyslel, že budem raz jaz-

diť aj na pretekoch. Ale v druhej triede, bolo to 

presne 2.9., mali sme ísť s rodičmi na svadbu do Bar-

dejova. Ale presne v ten deň boli preteky v Nozdr-

kovciach pri Trenčíne – volajú sa Benjamín Cup. A tak namiesto oblečenia na svadbu sme zháňali 

oblečenie na preteky. Na takéto aj detské preteky je predpísané oblečenie – biely nátelník, biele jaz-

decké nohavice, čierne jazdecké sako, biele rukavice, jazdecké topánky a chapsy. Na pretekoch nás 

súťažilo 7 detí, ja som mal jediný 7 rokov, všetci mali 10. 

Jazdil som anglickú drezúrnu zostavu a aj napriek veľkej tréme som to celé zvládol. Bodova-

nie pri drezúre je veľmi prísne, skončil som šiesty a dostal som fialovú brošňu. Bola to pre mňa veľká 

skúsenosť. 

Ďalšiu sezónu som trénoval ďalej, lenže 

potom som si zlomil ruku a nemohol som tréno-

vať. A potom na jar a v lete som nejako veľmi vy-

rástol a zrazu som bol pre Jackyho veľký.  Nastala 

otázka, čo ďalej, ako budem trénovať, keď na veľ-

kého koňa som ešte nemohol ísť. Keď sa rodičia 

dozvedeli, že jediná možnosť je kúpiť mi vhod-

ného koňa – slovenského športového ponyho, ne-

spali dobre niekoľko týždňov, ale ja som veľmi, 

veľmi chcel ďalej trénovať. 

Nakoniec sa mi podarilo rodičov prehovo-

riť a  cez letné prázdniny sme boli pozrieť pár koní. 

A potom som stretol Avalona. Bol krásny a ši-

kovný. Hneď sme si padli do oka, bol o rok mladší 

odo mňa. Dokonca aj narodeniny máme v máji len 

pár dní po sebe. 

Bolo rozhodnuté. Avalon bol zrazu náš. 

Náš preto, lebo starať sme sa o neho už museli vše-



tci a oveľa viac. Tak som sa prizeral aj pri kováčovi, veterinárovi, aj pri zubárovi, keď trhal a brúsil 

zuby Avalonovi v narkóze. So všetkým mi najviac pomáhala mama. Veľa sme čítali a učili sa z kníh 

a internetu o starostlivosti a práci s koňmi. 

Teraz po vyučovaní utekám s mamou na tréning. Zaberie mi to veľa času, kým koňa očistím, 

nasedlám, potrénujem. Potom ho treba vždy vysušiť, v lete aj osprchovať, postarať sa o kopytá a vždy 

nesmiem zabudnúť na maškrty. Najviac miluje mrkvu, cviklu a jablká a konské cukríky.  

Už teraz viem, že Avalon navždy zostane pri nás, aj keď nebudem môcť na ňom jazdiť,  keď 

vyrastiem a budem musieť jazdiť na dospelom veľkom koni. Ale Avalon zostane s nami a bude liečiť 

s mojou mamou malé deti na hipoterapii. A ja budem pracovať s nimi.  

 

Alex Masarik, 4.B 

 

 

 

  



Marec – mesiac knihy 

 

Gabriela  Futová -  Čo učky nevi(e)dia 

Kniha je určená pre deti základných škôl. Je 

písaná veľmi vtipne. Príbeh  sa odohráva na  základ-

nej škole. Hlavnými postavami sú Paľko a Števo. Sú 

spolužiaci. Ich mamy sú učiteľky a pracujú v rovna-

kej škole. V škole upratujú aj dve upratovačky. 

Jedna sa volá Julka, tú majú radi. Druhú uprato-

vačku, pani Kohútovú, nemajú radi. Volajú ju KIKI-

RIKÍ.  Števo ju tak premenoval. Chlapci vyvádzajú 

nezbedné veci a  nakoniec sa s Kikirikí skamarátia. V 

škole sa objaví zlodej, ktorý kradol peňaženky.  

Paľko a Števo musia zistiť, kto to je. 

(Tip na dobrú knihu od Janky Žlnayovej zo 4.A) 

 

... a niečo pre väčších čitateľov ... 

V dnešnej dobe nie je už také bežné, že by tínedžeri vo voľnom čase čítali.  Dúfam, že 
tento článok bude inšpiráciou pre horlivých čitateľov, ale aj pre tých (ne)čitateľov a za-
ujme ich aspoň jedna z týchto kníh. Väčšina kníh, ktoré som vybrala spadajú do odliš-
ných sfér a preto by si tu každý mohol prísť na svoje.  
*poznámka: nachádzajú sa tu knižné tipy pre dievčatá, pre chlapcov, ale aj všeobecné 
 
 Traja Pátrači 
Opäť veľmi zaujímavé čítanie pre milovníkov záhad. Pôvodne kniha pre chlapcov, ale 
odporúčam aj pre dievčatá. Pokiaľ máte radi napätie záhady a rôzne logické hádanky. 
Vydajte sa pátrať spolu s hlavnými hrdinami. Géniusom Jupiterom Jonesom, športov-
com Petrom Crenshawom a knihomolom Bobom Andrewsom, ktorý si založili detek-
tívnu kanceláriu. Aký vhodnejší “tínedžerský“ námet môžete nájsť. Ak sa chcete spolu 
s nimi pustiť do pátrania, začnite ihneď! 
 
  



Stručné dejiny sveta pre mladých čitateľov 

Vybrala som trošku edukatívnu knihu. Sú to konkrétne 
Stručné dejiny sveta pre mladých čitateľov. Určite odporú-
čam komukoľvek. Je to veľmi dobre napísaná kniha s výbor-
ným spracovaním a okamžite sa do 
nej ponoríte. Okrem toho vám môže 
pomôcť aj s dejepisom. Ak máte prob-
lém pochopiť niektoré časti dejín 
sveta alebo zistiť aj iné zaujímavosti. 
Môžete tu nájsť kapitoly o histórii Eu-
rópy, ale aj o histórii Orientu. Ale aj 
keď nie ste veľkými fanúšikmi deje-
pisu a histórie, aj tak si to prečítajte, 

možno vás konečne zaujme a prídete na chuť histórii. Pokiaľ 
by vás zaujala táto kniha, ale chceli by ste zistiť viac aj o našich 
národných dejinách odporúčam veľmi podobnú knihu – 
Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov. 
Ulysses Moore 
Pri tejto knihe môžeme povedať, že sa v nej nachádza z každého rožku trošku. Je to 
dobrodružný, zároveň detektívny a fantasy príbeh, ktorý je pre milovníkov dobrodruž-
stva a záhad ako stvorený. Je o troch kamarátoch, dvojčatách Julii a Jasonovi a ich ka-
marátovi Rickovi. V slovenčine vyšli zatiaľ len tri časti, ale pokiaľ nemáte problémy 
s češtinou, môžete si zakúpiť aj ostatné tri časti. Príbeh je plný hádanok, na ktoré sa 
Jason s Juliou a Rickom snažia nájsť odpovede. Keď sa dvojčatá presťahujú z Londýna 
do starej vily Argo, kde spoznajú starého správcu domu Nestora. Dom ukrýva nespo-
četne veľa tajomstiev a jedným z nich sú záhadné zvieracie kľúče a Brána času. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

Sladká otázka 

Milí kamaráti! 

Je tu vyhodnotenie súťaže Sladká otázka. V minulom čísle ste hádali, koľko čísel je na danom 
obrázku. Správna odpoveď  -   na obrázku boli všetky čísla od 0 po 9, teda spolu 10 čísel. Úloha bola 
asi náročná, lebo spomedzi odpovedí boli len 4 správne. Šťastie sa tentokrát usmialo na Magdalénu 
Valovú, ktorá získava sladkú odmenu. 

 
Nová a zároveň posledná súťažná otázka bude pre vás snáď ľahšia. 
 
AKO SA ZAPOJIŤ?    Vzhľadom na vzniknutú situáciu, môžete svoje správne odpovede posie-

lať elektronicky na  adresu casopisstvorka@gmail.com alebo prostredníctvom správy cez EduPage 
p. Čárskej – uveďte svoje celé meno a priezvisko, triedu a správnu odpoveď. Po návrate do školy 
(dúfame, že to raz príde) môžete hlasovať ako v predchádzajúcich kolách. Hlasovať môžeš len raz. 

Veľa šťastia! 
  

 

 

 

 

 

 

Súťaž pre milovníkov kreslenia 
 

Zabi  nudu počas karantény kreslením! Pre žiakov prvého stupňa tu máme súťaž. Na nasle-
dujúcej strane je veľkonočná maľovanka, ktorú pre vás pripravila vaša spolužiačka zo 4.B Alžbetka 
Michalcová. Popros rodičov, aby ti obrázok vytlačili, vyfarbi ho, oskenuj alebo odfoť a pošli na ad-
resu  casopisstvorka@gmail.com  alebo správou cez EduPage   p. Čárskej. Nezabudni napísať meno 
a triedu. Najkrajšie výtvory uverejníme v nasledujúcom čísle a ohodnotíme peknými cenami. Ak ne-
máš tlačiareň, nevadí,  môžeš nakresliť ľubovoľný pekný jarný obrázok a poslať nám ho elektronicky 
do redakcie. Kresliť môžu aj druhostupniari, učitelia, rodičia, súrodenci. 

Želáme vám veľa zábavy! 
  

AKÉ ČÍSLO SA SKRÝVA POD 

mailto:casopisstvorka@gmail.com
mailto:casopisstvorka@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Jarná galéria žiakov I. stupňa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

      Ku Dňu učiteľov 
 
       všetko 
 
     najlepšie! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Aj tento krásny obrázok nakreslila a do re-

dakcie časopisu zaslala škôlkarka Anabelka 

Horilová, ktorá sa už budúci rok stane veľ-

kou prváčkou. 

Tento obrázok patrí všetkým učiteľom 
k ich sviatku – Dňu učiteľov. 
Autor: Adelka Horilová, 8.A 

 



Austrália 

Zem klokanov, koál no aj 

zem neutíchajúcich požiarov. Ná-

zov tohto štátu pochádza z latin-

ského významu terra australis čo 

v preklade znamená Južná zem. 

Tento názov si zaslúži nielen 

zo zemepisného pohľadu, ale aj 

historického.  

Prvý Európania, ktorí obja-

vili toto územie, boli Angličania 

v roku 1770. Domorodcami však 

boli aborigéni, ktorých Európania 

postupne zatláčali do púšte a na-

koniec sa z nich stala menšina. V súčasnosti je Austrália slobodným štátom, ale hlavou štátu 

je naďalej anglická kráľovná Alžbeta II. 

Štát Austrália nemá pozemné hranice s inými štátmi. Morskými susedmi sú Indoné-

zia, Nový Zéland a i. Najnižším miestom a zároveň aj najväčším jazerom je Eyrovo jazero. 

Aj keď sa nenachádza pri mori, voda v ňom je slaná. Hlavným mestom je Canberra, aj keď 

najväčšími mestami sú Sydney a Melbourne. Štát je rozdelený do 6 federálnych štátov a 2 

územných teritórií. Medzi zaujímavosti Austrálie patrí napríklad Uluru (Ayers Rock), opera 

v Sydney alebo Great Barrier Reef (Veľká korálová bariéra). 

Nedávno krajinu sužovali nespočetné požiare. V týchto dňoch už požiare utíchli, 

hlavne vďaka prívalovým dažďom. Požiare pripravili o život viac ako 30 ľudí a množstvo 

muselo opustiť svoje domovy. Z nich viac ako 2500 bolo zničených. Väčšie straty zazname-

nala však živočíšna ríša. Pomoc potrebuje až 113 živočíšnych druhov. Väčšina z nich stra-

tila tretinu svojho prirodze-

ného prostredia. Vláda 

vyčlenila v prepočte 31 mi-

liónov eur na ošetrenie 

voľne žijúcich zvierat a do-

plnenie ich potravy. Na 

druhej strane odborníci 

poukazujú na potešiteľný 

fakt, že plamene úplne ne-

odstránili nijaký živočíšny 

druh, čoho sa obávali.  

Oliver Ján Tremboš, 8.A 

  



RYBAČKA S OTCOM. 

  Janko ráno vstal, vyskočil z postele a hneď sa začal obliekať. Už od včera sa tešil 

na rybačku s otcom. Len čo sa  najedol a umyl si zuby, išiel si pobaliť návnady , prút a 

sieť  na ryby. Keď všetko naložili od auta, vyrazili k jazeru. Cesta ubiehala rýchlo, Janko 

celú dobu rozprával ako bude chytať ryby a otec len mlčky počúval. Po ceste sa ešte 

zastavili na benzínovej pumpe  natankovať.  

Keď konečne dorazili k jazeru, Janko sa nevedel vynadívať na tú krásu. Jazero 

bolo obrovské, na hladine plávali divé kačice, občas sa sčerila hladina od nejakej plá-

vajúcej rybky. Všetko bolo rozkvitnuté, všade sa šírila vôňa kvetov a bolo počuť šte-

botať vtáčiky. Proste nádhera! 

Janko aj s otcom si najprv vyhliadli miesto na rybárčenie a hneď začali vyberať 

veci von z auta. A vtom sa Janko zarazil. Chýba box na ryby! Chvíľku rozmýšľal, kde ho 

dal, ale hneď mu napadlo, že zostal doma pri dverách.  Nevadí, ryby môžu púšťať na 

slobodu. Pomyslel si. 

Zlý začiatok, dobrý koniec. Ako prvú ulovili šťuku a za ňou dva kapry. To bolo 

radosti. Všetky ryby si, ako správni rybári, odmerali, zapísali do zošita a potom im opa-

trne vybrali háčiky z úst a pustili späť do vody. 

  Pomaly sa začalo stmievať.  Rozhodli sa pobaliť a vybrali sa domov. Boli len tro-

chu sklamaní, že nič nedoniesli domov, ale ten pocit, keď videli ryby ako spokojne 

odplávali ... To bolo to super! 

Šimon Slezák 6.A. 

 

  



Nečakaný hosť 

 

Bolo skoré ráno, slnko už svietilo, ale Alex ležal v posteli. Užíval si 

teplo v posteli, lebo vonku bola krutá zima. 

Zrazu niekto zazvonil na zvonček. Alex si chcel stále užívať svoje po-

hodlie. Bol neskutočne lenivý a nechcelo sa mu ísť otvoriť dvere. V hlave 

mu išla myšlienka, kto by takto ráno zvonil na zvonček. 

Nechcene vstal unavený z postele a šiel otvoriť dvere. Bol veľmi zve-

davý, kto by to mohol byť. So strachom otvoril dvere a zrazu: „Ruky nad 

hlavu! Inak ťa postrelím!“ Alex bol tak vystrašený, že až nevnímal situáciu.  

Myslel, že odpadne od strachu, keď pred sebou zbadal postavu v maske. 

Zrazu si nečakaný hosť dal dole masku. Obrovitánsky kameň mu spa-

dol zo srdca, keď uvidel, že nečakaný hosť (zlodej) bol jeho kamarát Samo. 

Samo sa ohromne začal smiať nad tým, akého videl Sama vystraše-

ného. Zrazu sa začal smiať aj Alex. Po pár minútach sa obidvaja prestali 

smiať. Zrazu zazvonil zvonec a rozprávaniu bol koniec. 

 
Autor: Alex Mocsonoky, 6.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Autor: S. Sedláčiková, 8.A 
 
  



Anketa o stravovaní 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ktoré sladké jedlo by ste si 
vybrali?

Palacinky Osie hniezda

Rezance s kakaom Parené buchty

Dukátové buchty

Stravujete sa v školskej jedálni?

Áno Nie

Sladké alebo slané jedlo?

Sladké Slané

Si spokojný so stravovaním v 
školskej jedálni?

Áno Nie

Ste vegetariáni alebo 
konzumujete aj mäso?

Konzumujem mäso Vegetarián

Pozeráte pravidelne jedálny 
lístok na nasledujúci týždeň?

Áno Nie Niekedy



 

 
Autor: Elena Gabriela Košková (8.A) 

Počítačová úprava: Oliver Ján Tremboš (8.A) 

Ďalší autori: Soňa Orlovská (8.A), Erik Ranostaj (8.A) 

  

Aké ovocie je vaše obľúbené?

Jablko Banán Pomaranč Mandarínka Hruška Kiwi

Zješ  všetko?

Áno, som velký jedák Nie, veľké porcie Ako kedy, keď mi chutí

Ako hodnotíte personál v 
školskej jedálni?

Veľmi dobre Nevijadrím sa

Akú kuchyňu preferuješ?

Taliansku Slovenskú Ázijskú Prímorskú



Výlet do prírody 

Ako každý slnečný víkend, vybral sa Maxim so svojimi rodičmi a mladším bra-

tom na prechádzku do prírody. 

Veľmi si chcel pozrieť bobriu hrádzu a hniezdo, ktoré sa nachádzajú na teplom 

ramene rieky Váh, pri obci Moravany nad Váhom. Na prechádzku si zbalil aj potravu 

pre ondatry. Bolo krásne slnečné počasie, bez vetra a obloha bola modrej farby bez 

oblakov. Celou cestou si poskakoval a rozprával sa so svojím bratom. Prišiel až k bob-

rej hrádzi a keďže bobor je tvor veľmi plachý, žiadneho nevidel. V blízkosti hrádze boli 

dve ondatry, ktoré boli už na ľudí zvyknuté, a preto sa nebáli vziať si potravu od Ma-

xima zblízka. Po chvíli sa Maxim vydal ďalej, až k bobriemu hniezdu.  Odfotil si ho.  

V tom čase bolo prázdne. 

Pri fotení hniezda zrazu zbadal krásneho, farebného vtáčika sediaceho na 

strome pri hniezde. Bol to rybárik 

riečny, ktorého je veľmi ťažko vidieť. 

Mal dlhý, čierny zobák, bruško me-

denej farby a telo krásne tyrkysové. 

Rybárika ešte v skutočnosti Maxim 

nevidel. Veľmi sa potešil. Spravil si 

niekoľko fotiek z diaľky, aby ho ne-

vyplašil. Ale keď si chcel spraviť ešte 

jednu, pristúpil bližšie a  vtom  rybá-

rik odletel. Maxim chvíľu stál a poze-

ral, či ho niekde neuvidí vo vzduchu. 

Už sa neobjavil. 

Cestou späť sa Maxim tešil fot-

kám, ktoré spravil a napadlo mu po-

užiť fotky v predmete biológia na 

projekt o prírode. 

Fotka rybárika sa páčila a splnila svoj cieľ, i keď chcel Maxim vidieť viac bobra. 

Autor: Maxim Tupý, 6.A 
 
 
  



Jar 
 

Pani Zima prenechla trón 
pani Jari, 

tá všetko postupne 
do zelena sfarbí. 

 

V lese sa už sniežik topí 
a  jar krásna sa budí. 

Pofukuje vetrík jemný, 
všade počuť jasot ľudí. 

 

Slniečko už krajšie svieti, 
na lúke zas kvitnú  kvety. 

V parkoch vtáčky čvirikajú, 
radosť ľuďom prinášajú. 

 

Autor: B. Jankechová, 8.A 

 

                                                                                                            (Zo školskej fotogalérie) 

  



TAJNIČKY 

 
 
 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
 

1. TRIEDENIE 
2. ODPAD 
3. ZNIŽOVANIE 
4. ODPAD V MORI 
5. ČERVENÝ KONTAJNER JE PRE? 
6. ZELENÝ KONTAJNER JE PRE? 
7. ZMEŠANÝ ODPAD 
8. POSTUP TRIEDENIA 
9. SKLÝDKA ODPADU 
10. ORANDŽOVÝ KONTAJNER JE PRE? 

 
( Pomôcky: Redukcia ) 

 
 
 

BIOLÓGIA 
 

1. ZELENÉ FARBIVO CHLOROPLASTOV 
2. ČO VYPARUJE VODU Z LISTOV? 
3. POSTAVENIE LISTOV NA KONÁRI MOŽE BYŤ 
4. SAMČIA ROZMNOŽOVACIA ČASŤ KVETU 
5. NA ČEPELI LISTA SÚ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor:  Alex Mocsonoky, 6.A 
 
 
 
 



KOMIKS 
 

 
Autor: Nelka Čačíková, 7.A 


