
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský časopis:  ZŠ s MŠ Mútne, IX. roč., č.2, 2013/2014 



Jedna vločka, druhá vločka, 

teta zima ţmúri očká. 

Sánky si hneď osedláme 

a letíme k starej mame. 

 

So zimným obdobím a samozrejme 

Vianocami k vám prichádza aj váš obľúbený 

školský časopis FenoMén, ktorý si môţete pozrieť 

na internetovej stránke našej školy. 

  

Prajeme Vám teda veľa zábavy pri jeho čítaní a pekné preţitie 

vianočných sviatkov a v novom roku veľa úspechov v učení 

 

Vaša redakcia 

 
 

 

 

 

 

Vstávajte pastieri, berte sa hor´, 

aká to novina, dajte pozor! 

Aké to zázraky javia sa na nebi! 

Nikdy som nevidel, jak som starý, 

na nebi vysokom takej ţiary. 

Len sa ma nebojte, pastuškovia,  

prichádzam k vám ako anjel Slova, 

aby som vám zvestil, ţe sa vám narodil 

Mesiáš v Betleme: Jeţiš malý, 

ktorého oddávna ste čakali. 

Osol a flauta 

Na poli uţ dlho leţala opustená flauta. Nik na nej uţ nehrával. Aţ jedného dňa tadiaľ 

prechádzal osol. Silno do nej fúkol a vylúdil z nej najsladší tón svojho ţivota, najkrajší zvuk v 

ţivote osla i v ţivote flauty. Nevedeli pochopiť, čo sa stalo, lebo rozum nebol ich silnou 

stránkou, a keďţe obaja v rozum verili, rýchle sa rozlúčili, lebo sa hanbili za to najlepšie, čo 

jeden i druhý vo svojom smutnom ţivote urobili. Koľko opustených fláut a koľko oslov je na 

tomto svete! Mnohí z nás sa nepoznajú, ostávajú sami sebe neznámi a skrývajú sami pred 

sebou, kto sú. Vyţadujú lásku od iných, ktorí sa tieţ nepoznajú, a tak isto sa skrývajú. Ale 

niekedy sa mraky pretrhnú, objaví sa záblesk, iskra… a tam sa všetko končí, lebo chýba 

odvaha. Človek potrebuje veľa odvahy, aby miloval. Ale takisto ju potrebuje, aby sa dal 

milovať.  
 



Santa Claus hovorí vo svojej dielni 

škriatkovi:" Koľko máme hračiek?" 

-"Ţiadne!" 

-"A počítal si ich vôbec?" 

-"Áno, dvakrát." 
 

 

 

Zima je krásne ročné obdobie, asi najkrajšie zo všetkých. Polia, lúky a hory sa zmenili na 

nádhernú, ligotavú, snehovú prikrývku a rieky sú pokryté studeným zrkadlom. Z neba sa na 

nás jemnučko znášajú pestré vločky snehu. Ráno nás mrazivá zima štípe na tvári. Ale ani 

zima by nebola tá pravá bez snehuliačikov. Nanešťastie trvá táto krása tak krátko, ţe si 

musíme čo najrýchlejšie uţiť 

sánkovačky, guľovačky 

a korčuľovania ešte skôr, neţ našim 

snehovým človiečikom zmäkne 

hlava a odpadne mrkvový nos.  

Tak, ako všetko,  musí raz skončiť 

aj zima. Musí sa vystriedať s jarou, 

ale o rok ju budeme môcť znovu 

privítať. 
 

Rok 

čo rok 

k nám prichádzajú pomaly a najskôr 

nenápadne. Je to tak, najkrajšie 

sviatky roka sa opäť blíţia, uţ 

môţeme počítať dni. Radostné, 

čarovné, bohaté, pokojné, 

láskyplné..... Iba jediné sviatky v 

roku majú toľko prívlastkov – 

VIANOCE. 

Niet vari krajších sviatkov. Na 

Vianociach sú krásne uţ samotné 

prípravy na ne. V rodinách, v 

ktorých je láska a porozumenie, sú aj deti šťastné a spokojné. Na Vianoce je kaţdý spolu, 

kaţdý je doma a je šťastný, ţe môţe byť so svojou rodinou.  

Okrem toho, ţe Vianoce sú asi najkrajším sviatkom, slávia ho v kaţdej jednej rodine, bez 

ohľadu na národnosť. Niekde síce nemajú tie pravé Vianoce, sú bez snehu... a aj bez tých 

ostatných vecí, ktoré k tomu patria. Ale my tu máme všetko... a všetko je krásne.  

Ale pravý sviatok, pre ktorý sú vlastne Vianoce, je to, ţe pred vyše dvetisíc rokmi sa 

narodil Spasiteľ. Bol to človek, ktorý sa narodil preto, aby zachránil svet a naučil nás 

ţiť tým pravým ţivotom viery. Jeţiš Kristus bol jediný človek, ktorému 

môţeme ďakovať za to, ţe nám dal taký prekrásny sviatok- Vianoce. 

 



 

 

 

Móda prináša módne trendy, ktoré obsahujú nové, aj 

staré prvky. Túto zimu sa nosí koţušina.    

Vyuţite Tartan! – škótske káro- dobrým tipom sú 

kárované kabáty alebo saká. 

V trende budú všetky druhy 

sukní, top však je tzv. nová 

sukňa. Počas chladných dní radšej nenoste. 

Ruţová je IN farbou. TOP odtiene sú 

staroruţová a ţiarivo ruţová. 

 

No a čo sa týka čiţiem, tak tie sa nosia od 

výmyslu sveta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vystúpenie pre dôchodcov - 24.10.2013 

Október je mesiacom úcty k starším. 

Tak, ako aj po iné roky, boli ţiaci MŠ a 

ZŠ  spríjemniť chvíle dôchodcom svojím 

vystúpením v kultúrnom dome, ktoré sa 

začalo po svätej omši o 14:00hod. 

Medzinárodný deň školských kniţníc  - 

28.10.2013 

V pondelok sa naši ţiaci, učitelia a aj 

niekoľko rodičov venovali knihám. Prvé dve 

hodiny mal kaţdý ţiak vytvoriť dvojstranu, 

kde písal a kreslil niečo o svojej 

najobľúbenejšej knihe. Tieto listy sa potom zviazali do jednej knihy - knihy triedy. Postupne 

si kaţdá trieda túto vlastnú knihu viazala na bránu v kniţnici a presúvala sa do haly, kde bola 

burza venovaná knihám. 

Strom ţivota - 11.11.2013 

V kultúrnom dome sa konal pre ţiakov  1.-4. a 

neskôr 5.-9. ročníka výchovný koncert, ktorý sa 

venoval ochrane ţivotného prostredia, 

recyklovaniu a separovaniu odpadkov. Koncert 

bol nielen poučný, ale aj vtipný.  

Správaj sa normálne - 11.11.2013 
  

V škole sa začal realizovať uţ 5. ročník   projektu 

Správaj sa normálne, ktorý bude prebiehať v priebehu celého školského roka. Projekt vedie 

Mgr. Igor Veselovský. Počas projektu sa ţiaci budú venovať problematike:- zábavná 

pyrotechnika, predsudky, diskriminácia, tolerancia, pravidlá cestnej premávky, násilie, 

vandalizmus, krádeţe, drogy, ich závislosť a liečba (alkohol, tabak ), Policajný zbor 

Slovenskej republiky.   



Domov dôchodcov - 

12.11.2013 

Ţiaci 1.-4. ročníka si 

pripravili pestrý 

program, s ktorým prišli 

potešiť babičky a 

deduškov v domove 

dôchodcov v Novoti. 

Odmenou za vystúpenie 

im bol nielen potlesk, 

ale aj malé občerstvenie 

a prehliadka domova. 

Ţiaci si obzreli izby, 

dielne, jedáleň a na 

rozlúčku dostali darček - magnetku na pamiatku.  

Drogy - beseda s policajtmi - 25.11.2013 

Deduškovia a babičky pri 

prváčikoch - 25.11.2013 

  
Nezabudnuteľný záţitok mali 

prváčikovia, pretoţe 25. 11. 

2013 zavítali  medzi nich ich  

dedkovia a babičky. Ţiaci im 

prichystali  repertoár pesničiek 

a básničiek a nakoniec im 

ukázali, čo sa za tie takmer tri 

mesiace v škole uţ  na kaţdom 

predmete  naučili. Na pamiatku  

im odovzdali vlastnoručne 

vyrobené darčeky.  Starí  rodičia 

ich odmenili potleskom  

a sladkosťami. 

  



Športová streľba zo vzduchových 

zbraní - 14.11.2013 - Na súťaţi v 

streľbe zo vzduchovky sa za našu školu 

zúčastnili dve druţstvá - mladší (5.-7. ročník) a 

starší (8.-9. ročník) ţiaci. Mladším ţiakom sa 

podarilo získať 1. miesto a postup na krajské kolo 

do Martina. Za jednotlivcov sa najlepšie umiestnil 

T. Blaţeňák (3. miesto) a Š. Holubjak (6. miesto). 

Orava Champions Masters - 29.11.2013 

Na futbalovom turnaji dievčat 

Orava Champion Masters sa 

stretlo 8 druţstiev. Zápasy sa 

hrali v našej športovej hale a tu v 

Mútnom ostal aj pohár pre 

víťazky. Našim dievčatám, ako aj 

ostatným súperkám, za pekné 

výkony blahoţeláme!!  

Mikulášsky zápas - 5.12.2013 

Na Mikuláša sa medzi učiteľkami a 9-tačkami odohral priateľský futbalový zápas. Víťazným 

druţstvom sa stali deviatačky, ktoré porazili svoje učiteľky 5:1. Za učiteľov sa podaril dať gól 

p. uč. M. 

Holubjakovej. 

 

 

 

 

 

 



 

Desiatuje cibuľu a 

obťaţuje zápachom.   

Priniesol so školy jed na 

potkany s úmyslom 

vyskúšať ho na učiteľovi.  

Bije spoluţiačku 

dáţdnikom, pričom nie je 

jeho.  

Dáva pozor, či dávam 

pozor, a keď si myslí, ţe 

nedávam pozor, tak 

nedáva pozor.  

Rozbil okno a vyhováral 

sa, ţe nemôţe dýchať.  

Behá po stene.  

Na hodine dejepisu 

schválne uvádza iné 

dátumy.  

Bez povolenia padá zo 

stoličky.   

Zlomil zemepisnú mapu o 

hlavu spoluţiaka. Plátno 

to vydrţalo, je nutné 

opraviť rám.   

Počas písomky vnucuje 

spoluţiačke správne 

odpovede.  

Váš syn behá po chodbe 

nepovolenou rýchlosťou. 

Počas prestávok hádţe do 

ţiakov papier, čím 

ohrozuje aj ich zdravie! 

Na hodine fyziky si 

ţiačka poukladala za seba 

stoličky a hrala sa na 

vláčik. 

Váš syn cez vyučovanie 

lezie cez okno do triedy. 

Ostrihajte svojho syna, na 

hodine nevidí! 

Jedol cez hodinu cukríky 

po záruke. 

Bije spoluţiačku s 

jej tričkom, smeje 

sa a nechce jej ho 

vrátiť. 

Ţiačka hádzala na hodine 

spoluţiakovi gumu, čím 

mohla váţne ohroziť jeho 

zdravie a zdravie iných 

spoluţiakov. 

Prosím obliekajte svoju 

dcéru teplejšie, kýcha cez 

hodinu, prosím,  starajte 

sa o ňu. 

Ţiak po zazvonení 

nesedel na mieste, bol v 

zárubni. 

Váš syn drzo roztrhal 

písomku, poţul ju a 

zjedol. 

Vaša dcéra je na hodine 

neprítomná. 

Odmietol písať poznámky 

s tým, ţe škoda pera. 

Cez prestávky kradol 

spoluţiačkam desiaty, 

pretoţe drţia diétu. 

Ţiaci počas hodiny začali 

štekať, aby som nezistila, 

ţe majú v skrini schované 

šteňa. 

Ţiačka povaţuje za 

normálne sedieť na 

hodine s nohami 

vyloţenými na lavici. 

Pred hodinou fyziky 

narušil kovový 

mechanizmus stoličky, 

čím mohol zabezpečiť 

úraz vyučujúceho. 

Na hodine telesnej 

výchovy behal. 

Váš syn si nabral vodu do 

úst a vypľul ju z okna, 

kde som ja práve 

vchádzala do budovy, 

dostalo sa mi na sako a 

hlavu. 

Váš syn zjedol pokus z 

biológie. 

Váš syn cez prestávku 

naháňal slimáky okolo 

školy. 

Na hodine sedela z 

vonkajšej strany okna a 

smiala sa na mne, ţe mám 

kriedu na sedacej časti 

tela.  



 

  Keď sa vírus chrípky priblíţi 

k ľudskej bunke, je pribliţne taký 

veľký, ako keby človek stál na 

mesiaci.  

Na niektoré vírusové choroby 

neexistuje liek. Ide napr. o vírus HIV 

alebo vírus besnoty.  

Besnota bola  nevyliečiteľná choroba, ak prepukla, nedala sa 

vyliečiť (ešteţe existoval L. Pasteur).  

Za hodinu počúvania hudby cez 

slúchadlá sa počet baktérií v uchu zvýši 

na 700-násobok.  

Aby sme nepitnú vodu (napr. z potoka) 

dokázali úplne sterilizovať od baktérií 

a vírusov, potrebovali by sme ju variť pri 

teplote viac ako 130 stupňov Celzia.  

Jediným miestom na planéte Zem, kde sa ţiadne 

vírusy ani baktérie nenachádzajú, je krv zdravého 

človeka.  

Vírusy spôsobujú choroby tým, ţe vyuţijú  ľudskú 

bunku ako hostiteľa. Vírusy sa niekoľkonásobne 

rozmnoţujú,  a potom je ľudská bunka zničená. 

Baktérie sa vyuţívajú v potravinárstve (výroba syrov, jogurtov), v čističkách 

odpadových vôd. Spôsobujú, ţe sa jedlo kazí.  

 

Ak ochoriete na 

nejakú vírusovú 

chorobu  a vyliečite sa 

z nej, uţ nikdy 

rovnakú 

chorobu 

nedostanete. 

(napr. osýpky) 



  

 

 



 

Zumbou proti drogám - 13.11.2013 

November – nástenka Tento mesiac mali ţiaci 

vytvoriť nástenky na tému - STOP DROGÁM. Pri 

príleţitosti Európskeho týţdňa boja proti drogám 

Úrad verejného zdravotníctva SR vyhlásil súťaţ o 

 najlepšiu protidrogovú nástenku. Aj naši ţiaci sa 

zapojili, tak drţme im palce, pretoţe sa súťaţí o 

hodnotné ceny. 

Ţivá červená stuţka - 2.12.2013 AIDS je 

celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a kaţdého jedného z nás. Naša škola sa 

preto zapojila do celoslovenskej súťaţe na tému „Ţivá“ červená stuţka 2013. Naši ţiaci sa 

pokúsili vytvoriť túto „ţivú“ červenú stuţku. Do súťaţe sa zapojili ţiaci 2.-9. ročníka 

a spoločne 56 ţiakov vytvorilo 

červenú stuţku ako symbol boja 

proti chorobe AIDS. 

Boj proti AIDS - 2.12.2013 Pri 

príleţitosti boja proti AIDS si 

 naši ţiaci tento deň pripomenuli 

nosením červenej stuţky počas 

celého dňa. 

Národný deň 112 - 3.12.2013 
Dňa 1.decembra sa kaţdoročne v krajinách Európskej únie 

oslavuje Deň 112. Ide o propagáciu linky 112, ako aj 

integrovanému záchrannému systému. Ţiaci si cez školský 

rozhlas vypočuli informácie o čísle 112 a jeho správne 

pouţívanie. 

Mikuláš - 5.12.2013 Dňa 5.12. si 

naši ţiaci pripomenuli deň svätého 

Mikuláša. Ţiaci mali pre svätého 

Mikuláša pripravené básničky a 

pesničky, za čo ich sv. Mikuláš 

odmenil sladkou odmenou.  



Hurá do praveku!  

Príbeh troch detí, ktoré sa náhodou dostanú k zvláštnemu stroju času tvarovanému ako vajce a 

v ňom cestujú do minulosti. Presnejšie, šesťdesiat päť miliónov rokov do minulosti. Ocitnú sa 

uprostred hniezda dinosaurích vajec a prvou vecou, ktorú uvidia, je obrovský T-Rex, ktorý sa 

na nich udivene pozerá. Avšak nič hororového sa 

nekoná. Najnebezpečnejší dinosaurus ich totiţ 

nepovaţuje za potravu, ale za svoje potomstvo. 

Deti si teraz "nejako" musia zabezpečiť návrat do 

svojej doby a stihnúť to skôr, neţ sa vyliahnu 

skutočné dinosaurie mláďatá. Počas tohto 

dobrodruţstva budú samozrejme čeliť 

prehistorickým monštrom a nebezpečenstvám na 

kaţdom rohu...Slovenská premiéra: 20. 2. 2014 

Sobík 

Niko 2 

Sobík Niko opäť musí riešiť svoje problémy. 

Tentoraz sa Niko vydáva na záchrannú misiu svojho 

nevlastného brata, ktorý je unesený zlými orlami. 

Na svojej ceste samozrejme stretáva mnoţstvo 

nových priateľov, s ktorými nie je núdza o zábavu. 

Niko a jeho priatelia musia prísť s plánom na 

záchranu, podarí sa im zdolať všetky prekáţky? 

Slovenská premiéra: 9. 1. 2014 

Ľadové kráľovstvo 

Anna (Kristen Bell) 

je prekliata svojou 

staršou sestrou, 

bezcitnou ľadovou kráľovnou Elsou (Idina Menzel), ktorá 

ţije v odlúčení. Jedinou šancou a nádejou, ako prekliatie 

zrušiť, je dlhý a veľmi nebezpečný pochod zamrznutou, 

nemilosrdnou krajinou. Na strastiplnej ceste sú Anne po boku 

horal Kristoffer (Jonathan Groff) so svojím sobom Svenom, a 

nešťastný smoliar - snehuliak Olaf. Len s ich pomocou je 

schopná bojovať s ubúdajúcim časom a tieţ s armádou 

kráľovniných zmrznutých bojovníkov, aby jej srdce kliatbou 

navţdy neumrzlo.  

Slovenská premiéra: 5. 12. 2013 (Štvrtok)  

 



 

Janko sa na 

Vianoce pýta otca: 

- Otecko, vieš, ktorý vlak má najväčšie 

meškanie? No predsa ten, ktorý si mi 

sľúbil minulé Vianoce. 

Je to biele a letí to dohora. Čo je to? 

Postihnutá snehová vločka. 

Viete, prečo chodia Záhoráci do krčmy cez 

okno? 

Pretoţe pred dverami sú Vianoce. 

Štyri etapy ţivota muţa: 

- Veríš na Mikuláša. 

- Neveríš na Mikuláša. 

- Robíš Mikuláša. 

- Vyzeráš ako Mikuláš. 

- Mamiii,  ja by som chcela na Vianoce 

psa..... 

- Nevymýšľaj! Bude kapor ako kaţdý rok 

!!!!! 

 

Eskimácka múdrosť: Nikdy nejedz ţltý 

sneh. 

 

"Pán riaditeľ, môţete mi dať zajtra 

voľno?", pýta sa v práci pán Novák. 

"Manţelka chce, aby som jej pomohol s 

vianočným upratovaním." 

"Z takého dôvodu vám predsa nebudem 

dávať voľno!" rezolútne to odmietne 

riaditeľ. 

"Ďakujem," vydýchne si zamestnanec. 

"Vedel som, ţe je na vás spoľahnutie." 

 

"Oci, naozaj mi ten iPad priniesol 

Jeţiško?" , pýta sa Joţko otca. 

"Ale samozrejme, čo ťa to napadlo?" 

"No, ţe celý deň stojí nejaký chlapík pri 

domových dverách a chce tretiu splátku." 

 

Hovorí mamička Joţkovi: "Joţko, zapáľ 

vianočný stromček." 

O chvíľu príde Joţko a hovorí: 

"Aj sviečky?" 

 

Boli Vianoce a sudca bol v 

príjemnej nálade. Spýtal sa 

predvedeného muţa: "Za čo ste tu?" 

"Za predčasné vianočné nákupy." 

"To predsa nie je ţiadny priestupok. Ako 

skoro ste nakupovali? " 

"Tri hodiny pred začiatkom otváracej 

doby." 

 

Vráti sa pán Novák z vianočného nákupu, 

hľadá peňaţenku a nájde miesto nej len 

kartičku: "Veselé Vianoce ţelajú 

vreckári!" 

 

"Mama, cítiš to? Vôňu vanilky, 

čerstvo vyrúbanej jedličky, vianočného 

pečiva ... " 

"Cítim, cítim - tí susedia sa ale majú!" 

 

"Predstavte si, prvýkrát sa u nás zišiel pri 

štedrovečernej večeri párny počet ľudí!" 

"Ako to, veď ste boli traja!" 

"Hej, ale potom prišlo sedemnásť 

hasičov!" 

 

Dva kapre plávajú vo vani a jeden sa pýta 

druhého: Ešte stále si myslíš, ţe nás chcú 

iba okúpať? 

 

 

 



 

 Viete, ţe:  

Vedeli ste, 

 

... ţe je nemoţné dotknúť sa jazykom vlastného lakťa? 

... ţe keď silno kýchnete, môţete si zlomiť rebrá? 

... ţe keď sa pokúšate potlačiť kýchnutie, môţu vám ţilky v hlave a v krku prasknúť a môţete 

zomrieť?  

... ţe keď sa pokúsite pri kýchaní mať otvorené oči, môţe vám ich vytlačiť z hlavy? 

... ţe prasatá sú telesne stavané tak, ţe nemôţu pozerať smerom na oblohu? 

... ţe 50% svetového obyvateľstva ešte nikdy netelefonovalo, ani nebolo volané telefónom? 

... ţe potkany a kone nie sú schopné sa povracať? 

... ţe keď máte nasadené slúchadlá (napr. z walkmanu) počas jednej hodiny, zvýši sa vám 

počet baktérií v uchu o 700%? 

... ţe zapalovač bol vynájdený predtým, ako boli vynájdené zápalky?  

... ţe kvákanie kačky nevyvoláva ozvenu a nikto nevie prečo? 

... ţe na svete je 23% škôd na kopírkach spôsobených tým, ţe ľudia na nich sedia a snaţia sa 

okopírovať vlastné zadky? 

... ţe počas celého ţivota v spánku kaţdý zje priemerne 70 kusov hmyzu a 10 pavúkov? 

(mmmhh!) 

... ţe moč svetielkuje pod čiernym svetlom? 

... ţe tak ako odtlačky prstov je aj odtlačok jazyka jedinečný u kaţdého človeka? 

... ţe 75% všetkých ľudí, ktorí toto čítajú, sa bude pokúšať olízať si vlastný lakeť? 

Veci, ktoré vás naučí len vaša mama  

1.Moja mama ma naučila OCENIŤ DOBRE VYKONANÚ PRÁCU: 

"Ak sa chcete navzájom pozabíjať, urobte to láskavo na dvore, práve som upratala!" 

2.Moja mama ma naučila NÁBOŢENSTVO: 

"Modli sa, aby to z toho koberca zišlo dole." 

3.Moja mama ma naučila LOGICKY MYSLIEŤ: 

"Prečo? Pretoţe som to povedala!" 

4.Moja mama ma naučila veľa O VEDE ZVANEJ 

OSMÓZA: 

"Zavri si ústa a zjedz tú polievku!" 

5.Moja mama ma naučila BYŤ OHYBNÝ:"Pozri sa na tú špinu, čo 

máš na chrbte!" 

6.Moja mama ma naučila BYŤ VYTRVALÝ: 

"Neodídeš odtiaľto, kým  nezješ všetok špenát!" 

7.Moja mama mi vysvetlila POČASIE: 

"Tvoja izba vyzerá, ako keby tu pred chvíľou bolo 

tornádo!" 

8.Moja mama ma naučila BYŤ ZÁVISTLIVÝ: 

"Na svete sú milióny nešťastných detí, ktoré nemajú 

takých dobrých rodičov ako ty!" 



Riešenia z tohto aj z minulého čísla nájdete v internetovej verzii časopisu  

Logická úloha: Koľko je hodín? Koľko je teraz hodín, ak čas, ktorý uplynul od poludnia, 

tvorí tretinu času, ktorý uplynie do polnoci? 

Logická úloha – Otváranie O tretej hodine ráno sa v tvojich dverách nečakane objavili 

rodičia, pretoţe sa s tebou chceli naraňajkovať. Ty si mal/a len tieto ingrediencie na prípravu 

raňajok: marmeládu, med, víno, chlieb a syr. Čo si otvoril/a ako prvé??? 

Logická úloha - Farebné ponoţky  Jedného dňa šiel otec do práce ešte za tmy a potreboval 

ponoţky. Vie, ţe má v skrinke 32 červených ponoţiek a 32 modrých ponoţiek. Ľavú a pravú 

ponoţku sa nedá rozoznať. Je bohuţiaľ taká tma, ţe farba sa nedá rozoznať a maminka ešte 

spí, tak ju nechce budiť svetlom. Začne brať teda ponoţky po tme. Koľko ich musí najmenej 

vytiahnuť, aby mal istotu, ţe aţ sa na ne pozrie, bude mať rovnaký pár? 

  

Obrázkový hlavolam – Prasiatka  Na obrázku vidíte 

niekoľko prasiatok v ohrade. Dokáţete pomocou troch 

rovných čiar rozdeliť prasiatka tak, aby bolo kaţdé 

prasiatko v samostatnej ohrade? 

 

 

Manipulácia 

1. Nemôţeš si dať mydlo do očí   2. Nemôţeš si spočítať všetky vlasy.  3. Nemôţeš dýchať 

nosom, ak máš vyplazený jazyk.4  . Vyskúšali ste tretí bod.  5. A ste vyskúšali bod 3, zistili 

ste, ţe to je moţné, ale vyzerali ste pri tom ako pes.  6. Teraz sa usmievate, pretoţe sme vás 

dostali. 

Vety, ktoré sa čítajú  spredu rovnako ako zozadu 

Kobyla má malý bok. Jeleňovi pivo nelej. Sabína hráva na varhany 

bas. V elipse spí lev. Olda vidí divadlo. Moto o tom. Aj most som ja. 

Oheň z neho. 

 

 

http://hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz/images/200000132-5aa145b9bb/obrazkovy hlavolam prasatka.png


 

Správne odpovede z kvízu a pravopisného cvičenia prineste Paule 

Murínovej do 8.A alebo pošlite na e-mail: murinova.p@gmail.com do... Výhercovia sa môţu 

tešiť na odmenu.  

Kvíz – Sú dané vety správne (A) alebo nie (N) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravopisné cvičenie – Doplňte správne y/ý, i/í 

V domácnostiach často pouţ_vame  ol_vový  olej. Na v_robu  jedného l_tra  olivového oleja 

potrebujeme  niečo viac ako päť k_logramov  ol_v.  Závis_  to od konkrétn_ch odrôd a od 

času zberu. Ak sú plod_  nedozreté, obsahujú menej oleja a ich 

počet na v_robu  jedného litra oleja sa zv_šuje.  Ale aj prezreté 

plody zn_ţujú  kval_tu  v_sledného produktu. Ex_stujú rôzne 

odrody olív. Medz_  najlepšie patria odrody s ovocn_m_  tónm_  

alebo s chuťou art_čokov,  b_liniek a jabĺk . 1600-ročn_  

ol_vovník  nájdeme v Chorvátsku na súostrov_  Br_juni. Strom 

dodnes rod_  a kaţd_  rok na ňom dozrie zhruba tr_dsať 

kilogramov plodov. Z n_ch sa v_lisujú necelé 

št_r_  litre vzácneho oleja. 

 

1 Hlavné mesto Kalifornie (USA) je Los Angeles. 

 2 Saturn je jediná planéta v slnečnej sústave, ktorá má prstence. 

3 Spisovateľka J. K. Rowlingová je bohatšia neţ samá anglická 

kráľovná. 

4 Viktoriine vodopády sa nachádzajú na hraniciach Zambie a Tanzánie. 

5 Ctrl + A je kláves pre uloţenie. 

6 Watt je hl. jednotkou hustoty. 

7 Chang, Wang a Li  sú tri najčastejšie priezviská v Číne. 

8 Na Islande ani na Novom Zélande nie sú hady. 

9 Keď spočítate rímske číslice CM, XC a LX dostanete 1000. 

10 Na Antarktíde málo sneţí. 

mailto:murinova.p@gmail.com


 

Morseova abeceda je kód, ktorý reprezentuje latinskú abecedu a umoţňuje prevod 

jednotlivých písmen na sekvenciu krátkych a dlhých signálov, čím sa umoţňuje komunikovať 

aj cez relatívne primitívne formy informačných kanálov, ako je napríklad svetelný signál, 

alebo uţ inteligentnejšie zariadenia - telegraf. 
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Pranostiky na mesiac december 

Blatnatý december, blatnatý celý rok. 

Mierny december, mierna celá zima. 

Keď je december studený, je vţdy s úrodným rokom spojený. 

Aká zima v decembri, také teplo v júni. 

Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš. 

Aké veľké sú cencúle v decembri, také dlhé budú rúrky z kukurice. 

Keď v decembri mrzne a sneţí, úrodný rok nato beţí. 

Keď zima dobre drţí v decembri a v januári, bude pekný rok. 

Mrazy, ktoré v decembri rýchlo opadnú, znamenajú miernu zimu. 

Na suchý december nasleduje suchá jar. 

V studenom decembri zem snehom prikrytá dáva budúceho roku hodne ţita. 

Zelené Vianoce - biela Veľká noc. 

Pranostiky na mesiac január 

Ak je v januári jasno, bude veľa 

ovocia.  

Ak v januári sneţí alebo prší, bude zlá úroda. 

Beda tomu roku, v ktorom v januári tráva rastie. 

Čo január zazelená, to máj spáli. 

Január studený, marec teplý. 

Keď vlky a líšky v januári vyjú, to znamená tuhú zimu. Keď duje v januári severák, ţito bude 

dobre sypať. Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom. Keď január vodu 

pustí, v ľad ju zas marec zhustí. Keď je január biely, november je zelený. Keď je v januári 

pekne, je pekné leto. Keď je začiatok a koniec januára pekný, bude úrodný rok. Keď nie je 

zima v januári, bude v apríli a v máji. V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov zato. 

Jasné januárové pondelky, pekné veľkonočné sviatky. 

 

Pranostiky o počasí - február 

Ak na Hromnice mrzne, bude dobrô leto. Ak február muchy 

vymámi , marec ich podlávi. Ak február muchy vymámi, marec 

ich podlávi. Ak je február mierny, je jarný čas potom biedny. Ak je prvý fašiangový deň 

pekný, budú pekné aj prvé jariny. Ak je únor veľmi mierny, je jarný čas potom biedny. Ak 

sa cez február zima nevysilí , nuţ nám i Veľká noc bude v zimnej chvíli. Ak sa mačka vo 

februári vyhrieva na slnci , tak sa v marci bude vyhrievať pri peci  

 

 

 


