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Ahojte, 

 sme tu zas. Pripravili sme pre Vás jesenné číslo vášho obľúbeného časopisu zo života 

našej školy.  

Dúfame, že Vás časopis zaujme a články, ktoré sme pre vás pripravili, oslovia 

viacerých. Ak by ste chceli prispieť do ďalšieho čísla, ozvite sa šéfredaktorke, Paule 

Murínovej! 

Inšpirujte nás, aby bol tento časopis i vaším dielom.  

                              S pozdravom  

                                                   Redakcia časopisu FenoMén)) 

 

Malá - veľká myšlienka pre každého z nás 

Kým muž opravoval auto, jeho syn zobral do ruky kameň a poškriabal auto. Muž chytil 

svojho syna a zo zúrivosti mu viackrát udrel po ruke nevšimnúc si, že ho bije francúzskym 

kľúčom. Chlapček je v nemocnici... stratil všetky svoje prsty - kvôli zlomeninám. Keď sa 

chlapček spýtal svojho otca uboleným pohľadom: - Otec, kedy mi znova narastú prsty? Otec, 

poznávajúc závažnosť situácie, nebol schopný nič povedať. Išiel naspäť k svojmu autu a 

viackrát do neho kopol. Rozhorčený si sadol pred auto a pozeral sa na škrabance.  

Chlapec napísal: "ĽÚBIM ŤA OCKO!"  

Veci sú na používanie, ľudia sú na milovanie! Problém v dnešnom svete spočíva v tom, že 

ĽUDIA SÚ POUŽÍVANÍ A VECI SÚ MILOVANÉ! Preto stojí ľudstvo tam, kde je.... 

Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí milujú ľudí. 

Redakcia:  

Šéfredaktor: Paula Murínová 

Redakčná rada: Paula, Janka Mrekajová 
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 Po prstoch sa kradne dáždik tichý. 

 Súka nebo tenké pradivá.  

 Vyzlečená vetrom z dávnej pýchy, 

 ošumela jeseň márnivá. 

 

 

 

Vtip:                     

Otázka: Aké je víno ,,Jesenné lístie“ ? 

Odpoveď: Vypiješ, zožltneš a odpadneš. 

 

 

 

 

 

Jeseň je čarovné obdobie plné farieb, dozrievajúcich plodov, ale aj zmien počasia. Je aj 

predzvesťou zimy, ktorá prináša do našich príbytkov pokoj a dni oddychu. Jeseň prichádza 

pomaly, po horúcich letných dňoch sa k nám vkráda so svojím chladným počasím. Okrem 

chladnejšieho počasia prináša aj začiatok školského roka. S príchodom jesene sa mení aj 

príroda.  

Ulice sú plné opadaného lístia, ktoré vytvárajú farebné koberce. Štebotavé lastovičky 

postupne čoraz viac utíchajú a odlietajú prečkať tuhú pani Zimu do teplých krajín. Ostatné 

zvieratká nelenia a usilovne znášajú do svojich brlohov zásoby potravy, ktoré im pomôžu 

prečkať mrazivú zimu. Jeseň vplýva v istej miere aj na ľudí. Dni sú čoraz kratšie, slniečka 

menej a aj studený vietor začína vystrkovať rožky. 

 Niektorí ľudia počas jesene upadajú do depresií a jesenného ničnerobenia. Ale treba sa 

pozrieť aj na iné stránky jesennej prírody, ako je zber plodov a zeleniny, ktoré nám budú 

dávať vitamíny počas zimy a ochránia nás pred pazúrmi neželaných chorôb. Polia osirejú a už 

len krákajúce vrany nám podávajú zvesť o prichádzajúcej jeseni.  

Čaro jesene dokážu oceniť najmä deti, váľajúce sa v kope lístia, alebo stačí len pohľad na 

lietajúceho draka, ktorý brázdi na zatiahnutej, ba až tmavej oblohe, unášaný ujom Vetrom k 

nedohľadným výšinám. Toto kúzelné obdobie je podľa mňa najkrajším celého roka. Stromy 

hrajú farbami ako pestrofarebné kvety. 

 



4 
 

 

 

 

 

   

   Túto jeseň sú top farbami bordová a odtiene kože. Jeseň  

miluje čipku, semiš, kožu, zamat aj šifón. Nezabúdajme, že do 

módy sa vracia  retro-štýl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sova- náhrdelníky sú tento rok IN. 



5 
 

 

 

 

Geocaching  je zábava,                 

či určitý druh športu, ktorá                   

funguje na celom svete.                   

Cieľom tejto hry je nájsť               

tzv. poklad ( krabičku,  v ktorej                

sú drobné suveníry). Tento                    

poklad sa nazýva keška.                    

Zábava je obvykle spojená s úlohami, riešením ktorých je získanie súradníc cieľa, alebo s 

poznávaním okolitej krajiny alebo miestnych pamätihodností. Keďže na nájdenie skrýše je 

potrebná presná poloha, je táto hra spojená s používaním navigačných GPS zariadení. 

Dve kešky sú aj u nás,  v Mútnom,  a to na Chlapskom grúni a na rašelinisku. Takže ak Vás 

táto hra zaujala, šup do hľadania! Viac na www. geocaching.com
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Začiatok školského roka - 2.9.2013 

Prvý školský deň sa začal svätou omšou o 7:45 hod. v kostole. Neskôr p. riaditeľka a zástupca 

starostu privítali učiteľov, žiakov a hlavne nových prváčikov a popriali im v novom školskom 

roku veľa úspechov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatrikulácia prváčikov - 1.10.2013 

Prvý októbrový deň sa v našej škole vyučovali len dve hodiny. Po veľkej prestávke sa všetci 

žiaci školy presunuli do športovej haly. Tu už čakali deviataci, ktorí prichystali pre prváčikov 

niekoľko úloh. Po ich splnení prijali prváčikov za žiakov školy. Potom už čakala na všetkých 

žiakov diskotéka!!!  
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Účelové cvičenie 10.-11.10. 2013 

Žiaci na druhom stupni mali dvojdňové účelové cvičenie. Vo štvrtok si vo svojich triedach s 

triednymi učiteľmi prešli teóriu účelového cvičenia, ktorú si potom- v piatok  v praxi 

vyskúšali v teréne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malý futbal ml. žiačok (predkolo kvalifikácie do obvod. kola) - 3.10.2013Vo štvrtok sa na 

multifunkčnom ihrisku v Mútnom stretli žiačky z Mútneho, Or. Veselého a Lokce. V prvom 

zápase zvíťazilo Mútne nad Or. Veselým 2:0. V druhom zápase bolo opäť Or. Veselé 

porazené a to 0:5 s Lokcou. A posledný zápas skončil medzi Mútnym  a Lokcou remízou 4:4. 

Do obvodného kola postúpili žiačky z Lokce a z Mútneho. 

Malý futbal staršie žiačky - 15.10.2013 

Predkolo kvalifikácie do obvodného kola hrali naše žiačky v Oravskom Veselom, kde svoje 

súperky porazili 6:0 a postúpili do obvodného kola.  
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Sedia malí prváci a jeden hovorí druhému: 

- už len 56 rokov.... a ideme do dôchodku..:) 

 

 

Na hodine náboženstva sa katechéta pýta, či        

žiaci majú nejaké nejasnosti, Móricko sa         

prihlási a pýta sa: 

-Pán katechéta,  čert je párnokopytník alebo                 

nepárnokopytník ? 

- Tak čo, aký je ten váš nový učiteľ 

matematiky?  

- Zdá sa, že je nejaký príliš nábožný.  

- Prečo myslíš?  

- Keď skúša, tak stále opakuje: Bože, bože... 

 Učiteľka povedala žiakovi, aby si sadol do prvej 

lavice. A žiak jej odpovedá: 

- To nie, nechcem vás vidieť v HD. 

 

Móricko vtrhne do triedy ako uragán a 

učiteľ ho posiela naspäť:  

- Vráť sa za dvere a vojdi ešte raz a poriadne.  

Móricko sa otočí a ako ide, mrmle si pod nos:  

- Ako keby som bol dajaký Windows!  

- Ocko, vieš sa podpísať aj potme?  

- Jasné.  

- Aj do žiackej knižky?  

Na hodine dejepisu: - Čo bolo po smrti Karola Veľkého, žiaci?  

- Prosím pohreb. 



9 
 

 

1. Hovoriace rukavice Za týmto vynálezom stoja 

štyria šikovní študenti z Ukrajiny. Vymysleli 

rukavice, ktoré pomáhajú postihnutým ľuďom. 

Dokážu vyriešiť problémy komunikácie medzi 

osobami so zdravotným postihnutím, ktorí ovládajú 

posunkovú reč a tými, ktorí ju neovládajú. Rukavice 

doslova transformujú posunkovú reč do textu, 

respektíve do hovoreného slova. 

 

2. Technologické zvieratko Pred niekoľkými rokmi 

sme mali tamagoči, dnes ho už v obchodoch ani 

nenájdeme. Elektronické zvieratká sú totiž oveľa 

modernejšie ako v minulosti. Tieto fungujú za pomoci 

iPhonu a aplikácie TechPet. Dokážu rozoznávať aj 

gestá a slová vďaka zabudovanej kamere a mikrofónu. 

 

3. Skákajúci fotoaparát Novodobý fotoaparát v tvare 

lopty dokáže zachytiť svet okolo nás v 360 stupňoch. 

Vytvorí tak panoramatickú snímku. Môžeme vďaka 

nemu fotografovať nielen výjav pred nami, ale aj za 

nami. 

Stačí ho 

vyhodiť 

do vzduchu. 

 

4. Okuliare Google - Inteligentná novodobá 

technika dokáže prakticky všetko, čo telefóny. 

Okrem schopnosti komunikovať písomne alebo 

volať s ostatnými ľuďmi, predstavujú okuliare 

vášho osobného asistenta. Okuliare sú ovládané 

hlasom, dokážu spracovať pripomienky, navigovať vás, ale aj fotiť. Samozrejmosťou je 

pripojenie na internet. Kúpiť si ich však budete môcť zrejme až v roku 2014. 

5. Domáci oblak  Aj keď mať 

čosi také doma, by mohlo byť 

celkom zaujímavé. Vyrobiť si 

oblak v miestnosti bol nápad 

istého dánskeho umelca 

Berdnauta Smilda. Vyžadovalo si 
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to naplánovanie dokonalej teploty, vlhkosti, svetla a parostroja. Je to síce prchavé umenie, ale 

zároveň dokonalé napodobenie prírody.  

6. Tlačiarenská kefka Malá tlačiareň je ľahšia ako 450 gramov. Ide o vynález Alexa Bretona, 

ktorý je ľahko prenosný a tlačí takmer na každý rovný materiál od dreva cez textil až po plast. 

Alex pracoval na svojom projekte celých 11 rokov. Novšia verzia obsahuje aj fotoaparát. 

 

7. Hĺbková ponorka Challenger Submarine  S 

touto ponorkou sa ponoril na dno Mariánskej 

priekopy, najhlbšie položeného miesta na svete, 

americký režisér James Cameron. Ponorka 

dosiahla dno v hĺbke 10 898 metrov. Cameron 

je len tretím človekom, ktorý sa dostal na dno 

Mariánskej priekopy ležiacej v Tichom oceáne 

juhozápadne od ostrova Guam a zároveň 

jediným, ktorému sa to podarilo sólo.  

 

8. Veže Al Bahar Architekti a konštruktéri týchto 

mrakodrapov, ktoré stoja v Spojených arabských 

emirátoch, získali špeciálne ocenenie za 

najvynaliezavejší projekt za tento rok. Nazývajú sa 

Al Bahar Towers a nachádzajú sa v hlavnom 

meste Abú Dhabí. 

 

 

 

 

 

 

9. Sonda Curiosity Sondu Curiosity vyslal NASA 

(Národný úrad pre letectvo a vesmír) na planétu 

Mars. Hlavnou úlohou robotickej sondy je hľadať 

dôkazy, či bolo tamojšie prostredie niekedy vhodné pre mikrobiologický život. Sonda 

Curiosity má veľkosť osobného automobilu, šesť kolies a je vybavená robotickým ramenom, 

niekoľkými spektrometrami, vŕtačkou, dvoma videokamerami či laserom a ďalšími nástrojmi, 

ktoré budú analyzovať vzorky. 



11 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Lucia Krišová (2. A) pozdravuje Mateja Vaterku 

a odkazuje mu, nech príde na kávu. 

o Sára Babečková (2. A) odkazuje Veronike Chudiakovej, 

nech sa príde pohrať. 

o Ester Jurčáková praje všetko najlepšie Ivane Murínovej. 

o Magdaléna Veselovská (2.A) odkazuje  Karolíne 

Veselovskej, nech k nej príde. 

o Aďka Šurinová (2.A) odkazuje Matejovi a Andrejovi 

Strakovi, nech prídu. 

o Dalibor Vydra (2.A) odkazuje Martinovi Plechárovi, 

nech príde na kávu. 

o Dávid Kozaňák (2.B) odkazuje Adriane Kozaňákovej, 

aby sa dobre učila. 

o Timotej Rončák (2.B) odkazuje Máriovi Rončákovi 

nech príde na kávu. 

o Marek Vojtas (2.B) odkazuje Zuzke Vojtasovej, aby 

dobre čítala. 

o Majka Mrekajová (2.B) odkazuje Janke Mrekajovej, aby 

poslúchala p. uč. a dobre sa  učila. PS: posielam Ti 

Borneo. 

o Marek Mrocek odkazuje Tiborovi Jurčákovi, nech príde 

na kávu. 

o  Jožko Babečka (2.B) odkazuje Simone Babečkovej, aby 

sa dobre učila. 

o  Eva Jurčáková odkazuje Lucii Jurčákovej, nech sa 

dobre učí. 

o  Dávid Tomašák (3.A) odkazuje Zuzke Tomašákovej, 

nech sa jej darí. 
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o  Patrícia Pjonteková odkazuje 

Lukášovi Pjontekovi, nech 

sa mu darí. 

o  Marián Iglarčík 

pozdravuje Tibora- 

brata, nach nenosí päťky 

a praje všetko najlepšie 

k meninám. 

 Jozef Murín odkazuje Blažejovi Jurčákovi, nech sa príde pohrať. 

 Michaela Holubjaková (3.A) pozdravuje p. uč. Boženu Veselovskú.  

 Tonko Kubaľa odkazuje  Marošovi Kšendzulákovi z 3.B, nech nerobí v škole hlúposti. 

 Tamara Hlubinová odkazuje Kristíne Bjalončíkovej, nech sa dobre učí. 

 Dominika Rončáková odkazuje Márii Rončákovej, aby sa dobre učila. 

 Aďo Mrekaj pozdravuje Máriu Mrekajovú a odkazuje jej, aby sa dobre učila. 

 Anežka Rypáková odkazuje Petrovi Rypákovi, aby sa dobre učil. 

 Alexander Rončák odkazuje Timotejovi Rončákovi, nech sa dobre učí. 

 Ondrej Tisoň (3.B) odkazuje  Filipovi Tisoňovi, nech sa mu darí v 1. triede. 

 Maroš Kšendzulák (3.B) odkazuje Ferkovi Kšendzulákovi, aby sa nebil a dobre sa 

učil. 

 Peter Babečka a Dávid Tisoň pozdravujú Janku Trajovú a Marcelu Krišovú z lásky  

 Zuzana Jakubiaková a Veronika Tomašáková pozdravujú sexoša našej školy. 

 Helma, nerieš prípady (anonym). 

 Paula Murínová  a Kristína Iglarčíková odkazujú Natálii Babečkovej, nech príde do 

školy. PS: Kedy ideme na pizzu?   

 Pozdravujem Dobošku, Pantera, Mušku, Bura a Zlatovlásku. („Rysuľa“) 

 Ján Bulák pozdravuje 8.A. 

 Helma si naj!!!  

 8. A pozdravuje p. školníka a p. uč Krížovú. 

 Ondrej Hušľa, vráť mi džús. (M. Ondrek) 

 Laco Šeliga, ostrihaj sa (anonym). 

 Dávid Tisoň a Peter Babečka pozdravujú Janku Trajovú a Marcelu Krišovú po druhý- 

krát 

 Magdalénka Kšendzuláková (1.A) odkazuje Viktórii Kšendzulákovej, nech sa dobre 

učí. 

 Paľko Veselovský (1.A) odkazuje Karolínke Veselovskej, nech sa dobre učí. 

 Katka Holubjaková (1.A) pozdravuje Betku Holubjakovú a nech sa dobre učí. 

 P. uč. Veselovská G. pozdravuje 1.A a 6.A. 

 Paľko Blažeňák odkazuje Tomášovi, aby sedel na mieste a pozdravuje Beátku. 

 Tonko Babečka pozdravuje Aďku Babečkovú, nech sa dobre učí. 

 Antónia Bruníková odkazuje Bianke, nech sa dobre učí. 

 Dávid Le odkazuje Janke Tomašákovej, nech príde na kávu. 

 Emka Babečková odkazuje Karin Kapičákovej, aby poslúchala. 
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 Tomáš Jozefiak (4.B) pozdravuje Marka z 2.A, aby sa dobre učil. 

 Marcelka Vajdáková odkazuje Andrei Holubjakovej, nech sa dobre učí. 

 Natália Blažeňáková, mám ťa rád. ( Števo Piták) 

 Magdaléna Veselovská, drž sa ! (Barbora) 

 6.A pozdravuje p. uč Paľovú, ste naj učiteľka.. 

 Štefan Piták odkazuje  p. uč. Brčákovej, že je najlepšia na škole. 

 Peter Traj vyhlasuje,  že MAT je naj, a pozdravuje Simonu Brandysovú. 

 Matej Kavoň, drž sa! (Jozef Kavoň) 

 Klára Lofajová odkazuje Kristínke Krišovej, aby bola zdravá. 

 Hyacinta Boleková sa pýta Beáty Krišovej, že ako sa má? 

 Jozef Rončák, nechceš sa pridať k robeniu fasády? (Matej Vaterka) 

 Sekeráš pozdravuje Kamila z 9.A 

 Aďo Resutík odkazuje Matejovi Vaterkovi, že nevie hrať futbal. 

 Pozdravujem 5.A a pani učiteľku. (anonym) 

 Mirka Jankolová pozdravuje Kiku Blahútovú a Katku Jurčákovú. 

 Nikola Bugajová odkazuje Ivane Murínovej :Všetko naj k narodeninám. 

 6.B pozdravuje frogu, PS: si kočka. 

 Júlia Kšendzuláková (4.A) odkazuje Kataríne Kosmeľovej, Ferkovi a Marošovi 

Kšendzulákovi, nech sa im darí. 

 Zlatka Kšendzuláková odkazuje Mirke Kubaľákovej a Katke Kšendzulákovej, nech sa 

im darí. 

 Jožko Kriš odkazuje Kristínke Krišovej, nech sa jej darí. 

 7.A odkazuje p.uč Vaterkovej, že je naj učiteľka vo vesmíre. 

 Baby zo 7.B pozdravujú všetkých chalanov. 

 7.B  pozdravuje 9.B 

 Neviem,  ktorou rukou sa podpísať, obidve sa mi klepú-Sagan. (anonym) 

 Pozravujem 8.B (Iveta) 

 5. B pozdravuje p.uč. Kocúrovú. 

 Eliška Lofajová odkazuje p. uč.  

Malákovej, že ju má rada. 

 Eva Krišová odkazuje p. uč.  

Brontvajovej, že bola super. 

 9.A  pozdravuje Soničku „Soľničku“ 

Paškovú na čele s Gruľom. 

 Pozdravujem všetkých spolužiakov-9.A. 
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Október – t       23.10. - Zdravá výživa 

V mesiaci október si pripomíname mesiac zdravej výživy. Aj nástenky v našich triedach boli na túto 

tému - zdravá výživa. Členovia žiackej školskej rady informovali svojich spolužiakov o tom, prečo je 

zdravé jesť zeleninu a ovocie. Keďže žiaci našej školy každý týždeň dostávajú jablká a džúsy, tak aj v 

tento deň dostávali po jabĺčku a džúse, ktoré im rozdávali členovia žiackej rady. 

 

Bol vyhlásený Dr. Blanche Woollsovou v r. 1999. 

Pripomína sa každý štvrtý októbrový pondelok. 

Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a 

prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je 

podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej 

knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si 

väčšieho počtu milovníkov literatúry. 

V pondelok sa naši žiaci, učitelia a aj niekoľko 

rodičov venovali knihám. Prvé dve hodiny mal 

každý žiak vytvoriť dvojstranu, kde písal a kreslil 

niečo o svojej najobľúbenejšej knihe. Tieto listy sa 

potom zviazali do jednej knihy - knihy triedy. Postupne si každá trieda túto vlastnú knihu viazala na 

bránu v knižnici a presúvala sa do haly, kde bola burza venovaná knihám. 

 Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je 

zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Práve preto si 16. októbra pripomíname Svetový deň zdravej 

výživy.  

Naša strava musí byť sčasti zastúpená i tukmi, 

pomáhajú totiž dopravovať vitamíny v krvi.  

K zdravej strave nepatrí veľa mastného, sladkého a 

veľa soli. Mali by sme nášmu telu dopriať viac 

ochranných látok. V našom veku často zabúdame aj 

na mlieko a mliečne výrobky, ktoré sú v období 

rastu nevyhnutné. Samozrejmosťou by malo byť aj 

dodržiavanie týchto zásad:  Nepiť! Nefajčiť! 

Nedrogovať! Vyhýbať sa stresu! Nezabúdať na 

pohyb a výdatný spánok!  

Stará ľudová múdrosť vraví: Raňajky zjedz sám, 

obed si rozdeľ s priateľom a večeru daj 

nepriateľovi. 16. október nám má pripomenúť, že 

život každého človeka je jedinečný, 

neopakovateľný a nenahraditeľný. Preto by si ho 

mal každý z nás dostatočne vážiť.  
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Lietadlá 

Dusty je práškovacie lietadlo, ktoré sníva o tom, ako súťaží v 

slávnom leteckom závode, ale je tu jeden problém. Má strach z 

výšok. S podporou svojho mentora Skippera a niekoľkých 

nových priateľov sa vydáva na cestu za splnením svojich snov 

Slovenská premiéra: 22. 8. 2013 (štvrtok)  

Krajina pôvodu:  USA 

 

Sniežik, biely kožúšok 

Malý samček gorily Sniežik 

vie, aké to je byť iný. Jeho 

snehovo biely kožúšok ho 

odlišoval od tlupy goríl, už 

keď sa narodil v hlbokej 

džungli. Teraz žije ďaleko od 

svojho domova, v ZOO v Barcelone. Pre návštevníkov je tou 

najväčšou senzáciou. Lenže ostatné gorily ho kvôli jeho inej 

farbe odháňajú. Sniežik však má plán! Chce utiecť a tajne 

navštíviť mocnú čarodejnicu z cirkusu, ktorá by mu mohla 

splniť jeho najväčšie prianie: byť ako ostatní, stať sa 

obyčajnou gorilou... 

Slovenská premiéra: 10. 1. 2013 (štvrtok)  

Krajina pôvodu:  Španielsko 

Turbo 

Turbo je obyčajný slimák, ktorý žije v 

záhrade a má veľký sen: chce sa stať 

najrýchlejším slimákom na svete. Keď 

mu zvláštna náhoda umožní svoj sen si 

splniť, Turbo vynaloží všetko svoje 

úsilie, aby sa mu to podarilo 

 

. 
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Status chlapca na Facebooku: "Máme matiku a nudím sa :/" 

Komentár od učiteľa: "Poď k tabuli, Jožo!" 

Slon sa kúpe vo vode. Príde mravec a presviedča ho, aby vyšiel von. Nakoniec slon vyjde a 

mravec hovorí: 

-Dobre, len som chcel vedieť, či nemáš moje plavky.  

- Móricko, vymenuj dve zámená! 

- Kto? Ja? - Výborne, píšem ti jednotku. 

Stretne babka Móricka a pýta sa ho: 

-Ešte šušleš, Móricko? 

-AAAAle šem tam:::)))) 

 

Čo je to maximálna vytrvalosť? 

Čakáš,  kým  na teba volské oko žmurkne. 

Čo je to maximálna tučnota? 

Ak sa ťa mucha snaží obletieť a v polovici zdochne. 

Viete, za čo sa auto urazí? 

Keď naň namaľujete motorku. xD 

 

 Z- zákazník,  

V- Vietnamec 

Z: Koľko stojí tá bunda ? 

V: petópadetat 

Z: Ale tu je nejaký fľak ? 

V: titópadetat 

Z: A dáte mi paragon ? 

V: dvetópadetat 

Z: A máte vôbec povolenie k pobytu?      V: dalcek !!! 

 

Viete, čo je to absolútne teplo? 

Keď sa aj slnko začne natierať opaľovacím krémom. 
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Denník maloho dzecka z vychodu 

 6:13 Budim še. Super!!! 

 6:50 Beham nahý po baraku a rehocem še. Ocec me nahaňa. 

 7:05 Ocec zakopnul o nočnik, ktori zabudol večir vinesc. 

 7:10 Jazdim kolo oca na motorke a pištim. 

 7:20 Stavame s ocom hrad pre tyranosaura. Ocec ho postavi a ja ho rozkopem. 

Super!!! 

 8:05 Ocec driemka mezdi troskami hradu. Chvíľku sebe hrajem sam s tyranosaurom. 

Žere šmolkov. 

 8:06 Tyranosaurus strčil svoj chvost ocovi do nosa. Po rici dostanem ja. Revem. 

 8:30 Tom a Jerry v telke, nuda, ale oca to bavi. Beham dokolečka pred telkou, pokim 

nedzignem na žem a prasknem sebe do hlavi. 

 9:10 – 9:40 Revem. 

 10:00 Nemožem najsc tyranosaura. Ocec še mi pita, čom revem. Revem, bo neznam 

povedzec tyranosaurus. 

 10:40 Ocec mi dava po rici, žebi som mal čomu revac. Potom mi da fixky, naj sebe 

kreslim. 

 10:50 Nakreslil som abstrakciju vijadrujucu pociti dvojročnoho dzecka, keremu nikdo 

nechape. Ocec vivaľuje oči. 

 11:05 Ta na koberec še vraj nekresli. 

 11:45 Obed. Zaš kurča. Pľuvam to do kvetinača. 

 12:30 Idzem spac po obede. Ocec ma ľepšu naladu. „Ta do posteľki, ti nezbednik“ . 

 12:40 Ľežem pod posceľ. Ocec počita do tri. Na tri sebe tam zašeknem. Revem. 

 13:35 Konečne zaspavam. 

 14:15 Budim še. Beham zaš nahi po baraku a zaš še rehocem. Ocec mi zaš nahaňa. 

 14:30 Ocec zakopnul o nočnik, ktori zabudol vinesc rano. 

 16:00 Konečne idzeme von. Na pieskovisku mi dajaki chlapec chce zobrac 

tyranosaura. Dzignem mu hrabličkami po gebuli. Reve. Ocec mi da po rici. Revem ja. 

 17:30 Požičim sebe trojkolku od dzifčatka. Reve. Mušim ju vracic. Revem ja. 

 18:40 Po večeri sebe hrajem. Opravujem zrkadlo. Kalapačom. Mušim prestac, ta 

skačem na balone, kim neprdne. 

 18:55 Reve ocec. Potom še ukľudni a hvari, že jutre idzem chvalabohu do školki. 

 19:55 V posceľke mi ocec rozprava rozpravočku. V polovičke už chrape. Chvost 

tyranosaura še pomali bliži k jeho nosu... 

Jazykolamy: 

Brontosaurus, brontosaurica a brontosauričatá sa hádajú, ktorý z nich je najbrontosaurovatejší. 

Dolár – Libra – Rubeľ. Hlavnú rolu Lorda Rolfa hral Vladimír Leraus. Išli krty na maškrty, 

prvý, druhý, tretí, štvrtý. Piaty robil nanič vrty, nevzali ho na maškrty. Juro neruj Jura! Juro 

neruj Jura!...Kvapka kvapla, klapka klapla. Kedysi si si Si-Si nekupovával. Lemra lemravá... 

Mlynár Biely bieli biely dom. Naša lomenica je zo všetkých lomeníc tá najlomenicovatejšia. 

Najneobhospodarovateľnejšími.  Odideologizovaný deziluzionizmus. Pes spí, psy spia. Pes 

spí, psy spia. Strč prst skrz krk. Šašo vešia osušku.  Štvrťvrstva. Tak ty takto tatko. 

Tristotridsaťtri strieborných striekačiek striekalo na tristotridsaťtri strieborných striech.  
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Poznámka: Riešenia nájdeš v internetovej verzii nášho časopisu 

Obrázkový hlavolam - Panáčik v domčeku 

Dokážete nakresliť taký istý obrázok, ktorý tu vidíte, aj 

napriek tomu, že by ste zdvihli pero (ceruzku) 

z papiera? Inými slovami, pero musí na papier písať pri 

každom pohybe a vy rovnako  musíte docieliť medzery 

medzi domčekom a panáčikom. Dokážete to?  Tento 

obrázkový hlavolam skutočne má riešenie. Pre 

upresnenie:  je možné kresliť cez nakreslené čiary 

niekoľkokrát. 

 

 

Obrázkový hlavolam - 

Čísla 2 

Na obrázku môžete vidieť ako Sheldon predstavuje číselný 

hlavolam. Podarí sa vám prísť na to, aká číslica patrí namiesto 

otáznikov? 

Obrázkový hlavolam - 

štvorec, trojuholník, kruh 

Na obrázku vidíte štvorec, trojuholník a kruh, ktoré sa 

navzájom prekrývajú. Na obrázku je tiež niekoľko čísel. 

Zadanie úlohy: Aký je súčet čísel, ktoré sú zároveň v 

štvorci a trojuholníku a nie sú v kruhu?  

 

 

 

Obrázkový hlavolam - Mince 

Na obrázku vidíte desať mincí usporiadaných do trojuholníka 

smerujúceho nahor. Vašou úlohou je premiestniť len 3 mince tak, aby 

ste urobili trojuholník smerujúci dole. 

http://hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz/images/200000122-b4403b69d8/obr%C3%A1zkov%C3%BD hlavolam %C4%8D%C3%ADsla 2.jpg
http://hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz/images/200000107-c20f6c4035/logick%C3%A1 %C3%BAloha %C4%8Dtverec troj%C3%BAheln%C3%ADk kruh.jpg
http://hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz/images/200000102-26d5327cf8/mince.jpg
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Obrázkový hlavolam - Deväť bodov 

Na obrázku vidíte 9 čiernych bodov. Vašou úlohou, je 

rozdeliť body pomocou troch štvorcov tak, aby bol každý bod 

samostatne (alebo ohradiť každý bod tak, aby bol oddelený od 

všetkých ostatných). Môžete použiť len tri štvorce. Každý 

bod, musí byť ohraničený úplne zo všetkých strán a vo svojej 

ohrade musí byť sám. 

 

Obrázkový hlavolam – Čísla 3 

Na obrázku vidíte dva stĺpce čísel, ku ktorým  je priradené nejaké 

číslo. Vašou úlohou  je prísť na to, aké číslo patrí na miesto 

otáznikov.  

 

Obrázkový hlavolam - 

Trpaslíci a kúzelník 

Zlý kúzelník zakopal do zeme štyroch trpaslíkov do radu  

tak, že im vidieť iba hlavu. Trpaslíci sa nemôžu vôbec 

pohnúť, ani otočiť hlavou. Takže trpaslík úplne vpravo 

vidí len dvoch kamarátov pred sebou a múr. Kúzelník 

chce, aby takto všetci trpaslíci umreli od hladu, ale dá im 

možnosť sa zachrániť. Povie im, že im dal na hlavy čiapky 

- dve modré a dve červené. Len jeden trpaslík môže 

prehovoriť a povedať farbu čiapky, ktorú má na hlave. Ak 

povie správnu farbu, tak ich kúzelník hneď vykope a prepustí 

ich. Ak povie hocičo iné, tak tam všetci  štyria zostanú až do konca…Prehovoriť môže 

ktorýkoľvek trpaslík, ale ak povie hocičo iné než správnu farbu čiapky, sú všetci stratení! Ako 

trpaslíci tento problém vyriešia a 

oslobodia sa? 

Obrázkový hlavolam - Ovce 

Keď sa priviaže ovca k jednému kolíku 

reťazou, tak vyžerie z trávy kruh. Keď 

pretiahneme krúžkom na krku reťaz, jej 

konce priviažeme ku dvom kolíkom, 

tak vyžerie elipsu. Keď napneme reťaz 

medzi dva kolíky, na ňu navlečieme krúžok, a na ten priviažeme reťaz, na ktorej konci bude 

ovca, získame ovál. Ako to urobiť, aby vyžrala ovca v tráve štvorec? Máte reťazí, koľko 

chcete, krúžkov  koľko chcete a kolíkov tiež koľko chcete. A samozrejme máte len jednu 

ovcu. 

Obrázkový hlavolam – Autobus –Pozrite sa na obrázok a 

určte, či pôjde autobus doľava alebo doprava.  

http://hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz/images/200000080-f182bf2aff/obr%C3%A1zkov%C3%BD hlavolam %C4%8D%C3%ADsla.jpg
http://hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz/images/200000075-34c0535ba0/trpasl%C3%ADci v zemi.jpg
http://hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz/images/200000067-f0e99f2dda/%C3%BAloha ovce.jpg
http://hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz/images/200000048-ba6cdbb92d/autobus.jpg
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Obrázkový hlavolam - Spojovačka 

V tomto hlavolame máme 9 bodov, ktoré treba všetky spojiť pomocou 

štyroch rovných čiar jedným ťahom. 

 

Logická úloha - Fotografie 

Nemám žiadnych súrodencov a práve sa dívam na fotografiu. Otec toho muža na fotografii je 

syn môjho otca. Kto je na fotografii? 

 

Logická úloha - Skupina ľudí 

Koľko musí byť v skupine ľudí, aby sa určite aspoň dvaja z nich narodili v tom istom 

mesiaci? 

Logická úloha - Zaslanie cenného predmetu 

Martina chcela poslať Tomášovi dôležitú a cennú vec. Tak ju vložila do špeciálnej 

bezpečnostnej škatuľky,  ktorá sa dá zamknúť jedným alebo niekoľkými zámkami. Ako to 

musí urobiť, aby Tomáš cennú vec dostal, keď nemá kľúč od zámku,  ktorý má Martina? 

Fakty:                      

Tomáš i Martina majú veľa zámkov. Nikto z nich nemá kľúče od zámku toho druhého. Kľúč 

sa nesmie poslať (mohol by byť skopírovaný). Cenný predmet nesmie cestovať nezamknutý. 

Na škatuľku môže ísťveľa zámkov.                                    

Ako to musí urobiť, aby sa dodržali všetky predpísané zásady a Tomáš predmet dostal? 

Logická úloha – Traja Číňania 

V hotelovej izbe sa ubytujú traja Číňania. Majster Ji a jeho dvaja žiaci. Cez noc im niekto  

všetkým pomaľoval tváre na čierno. Keď sa ráno prebudili a uvideli sa navzájom, začali sa 

všetci smiať.                     

Fakty:                             

Keď vidí Číňan niekoho so špinavou tvárou, tak sa smeje. Keď zistí, že je on sám tiež 

špinavý, tak sa hneď smiať prestane. Keď sú dvaja Číňania špinaví, neznamená to, že je 

špinavý i tretí. 

Aj napriek tomu, že izbe nie je žiadne zrkadlo, Číňania na seba neukazujú a nič si nepovedali 

– len sa všetci smejú. Majster Ji ale zistil, že je tiež špinavý. Ako to spoznal? 

Logická úloha – Predavačka a vajíčka - Predavačka na trhu predáva vajíčka. Príde k nej 

prvý kupec a ten si kúpi polovicu vajíčok a k tomu pol vajíčka. Druhý kupec si kúpi pol 

zostatku a pol vajíčka. Tretí kupec si kúpi pol zostávajúcej časti a pol vajíčka. Nezostalo ani 

jedno!! Vajíčka sa nedajú deliť na polky! Koľko vajíčok bolo na začiatku?  

http://hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz/images/200000047-7e166800a3/hlavolam spojova%C4%8Dka.jpg


23 
 

         

Po niekoľkých rokoch na materskej dovolenke sa do školy opäť vrátila p. uč. Evka 

Maruščáková, preto sme jej i vo vašom mene položili niekoľko otázok: 

Chceli ste byť vždy učiteľkou, ak nie, čím  ste chceli byť? 

..ako malá som túžila byť baletkou alebo gymnastkou, no keď sa v 7.ročníku rozhodovalo, na 

akej škole budem pokračovať – vedela som, že chcem byť učiteľkou... 

 Čo Vám dennodenne prináša radosť do života? 

Každodenné maličkosti – vtipné výroky mojich dcér alebo žiakov, úsmev manžela či 

kolegyne, zdravie, pocit dobre vykonanej práce, chutná sladkosť, pekná pieseň z rádia.... 

 Vieme, že máte veľa koníčkov, ktoré sú tie naj...? 

Asi najobľúbenejším je momentálne ľudový tanec a fotografovanie. 

 Čo Vás priviedlo k športu? 

..množstvo energie, ktorú som potrebovala niekde vybiť. A najlepším spôsobom bolo 

športovanie – behanie, bicyklovanie, plávanie, tancovanie, športové hry... 

 Od koľkých rokov ste začali tancovať a prečo ste vôbec založili folklórny súbor? 

Začala som tancovať, keď som mala 20 rokov. K folklóru ma priviedli moje spolubývajúce 

z vysokej školy – obe chodili na tréningy a ja som sa  k nim sem-tam pridala (aspoň na 

rozcvičky). Nakoniec som tam bola tak často, že som sa aj ja stala členkou vysokoškolského 

folklórneho súboru Torysa. V tomto súbore som tancovala 6 rokov, a keď som sa vrátila 

domov, do Mútneho, chýbal mi tu tanec a tréningy ...  Jedného dňa som si povedala, že 

skúsim urobiť konkurz, a keď bude o folklór záujem, skúsim viesť súbor ja – a tak vlastne 

vznikla Mútňanka. 

 Okrem veľkých tanečníkov sa venujete i mladším, ako sa to dá všetko zvládnuť? 

..keby išlo len o tréningy, nebolo by toho veľa.. Množstvo času však strávim doma pri hľadaní 

vhodnej hudby, vymýšľaním choreografie, prípravou krojov... Niekedy je deň naozaj krátky. 

No záujem žiakov o ľudový tanec ma veľmi teší, preto sa to všetko snažím zvládať, ako 

najlepšie viem. 

 Aké je Vaše obľúbené jedlo? 

Ja zjem úplne všetko – spolužiaci ma volali „Kyselina“, lebo čo sa mi dostalo do rúk, a bolo 

to jedlé, som zjedla..  No ak mám byť konkrétna – tak moje obľúbené sú napr. parené 

buchty alebo pečienka s chlebom. 
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 Čo by ste chceli popriať čitateľom? 

Žiakom i učiteľom prajem v tomto školskom roku veľa úspechov– či už vzdelávacích, 

športových, alebo len takých všeobecných, v bežnom živote a veľa zdravia! 

 Rada do života alebo vaše motto? 

Usmievaj sa na každého – nezáleží na tom, kto to je. Vo svete je viac ako sto jazykov, ale 

úsmev hovorí všetkými jazykmi....  

        Ďakujeme za interview   Paula 

               prvé vystúpenie v kroji (Akademický Zvolen) 

             1. trieda 

 

 

Holandsko 
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1. Ako sa iným slovom povie akademická hodnosť? 

a) titul     b)generál   c)vyznamenanie 

2. Na ktorom svetadiele nie sú žiadne štáty? a) Antarktída    b) Amerika   c) Eurázia 

3. Aké písmo používali Sumeri? a) hieroglyfy   b) klinové   c) cyriliku 

4. Ako sa nazýva najväčšia púšť Afriky? a) Namib  b) Kalahari  c) Sahara 

5. Ktorým slovom môžeš ešte povedať slovo vohľady? 

a) zásnuby  b) sviatky  c) pytačky 

6. Aký je výsledok tohto príkladu:  3 : 3 . 7 – (-5) ? 

a)12      b)15     c)18 

7. Ako sa po anglicky povie zámeno ich? a) their   b) they    c) him 

8. Ako sa volá hlavné mesto Argentíny? 

a) Buenos Aires  b) Acapulco  c) Dillí 

9.Čo je to gilotína? 

a) historický nástroj na stínanie hláv b)veža v Brazílii  c) stroj na brúsenie mečov 

10. Kto bol 1. prezident USA? a) George Washington    b) Ľudovít XVI.   c) Alexander Fleming 

 

Táto rubrika je vlastne nová súťaž, v ktorej si overíme, či ste čítali pozorne. Správne odpovede 

prineste Paule Murínovej do 8.A alebo pošlite na e-mail: murinova.p@gmail.com. Výhercovia súťaže 

sa môžu tešiť na ODMENU. Tak smelo do toho! Odpovede nájdete len v tomto časopise. 

1. Koľko tekvíc sa nachádza v celom časopise? 

2. Aké zviera je tento rok v móde? 

3. Koľko kešiek sa nachádza u nás, v Mútnom? 

4. Čo znamená skratka NASA? 

5. Kto je to James Cameron? 

6. Čo bolo založené na počesť Dr. Blanche Woollsovej? 

7. Filmová postava Sniežik je druh opice, ktorý? (šimpanz, orangutan, .....) 

mailto:murinova.p@gmail.com
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Doplň správne hlásky(veľké, malé): 

 

Po úraze ho previezli do   _akultnej nemocnice v  _ratislave.  Zapísali sme sa do  _nižnice. Aj 

_estská  _nižnica v  _rnave usporadúva často _esedy o knihách. Moja  _ama  rada číta 

_lovenku. Rýchlik  _riváň mal meškanie. Minister odcestoval na  _ávštevu   _olného  

_akúska. Pri  _omašovskom výhľade vteká do _ornádu  _iely  _otok. Na okraji  _užomberka 

sa nachádza malebná _edinka  _iely  _otok. Rozhodol sa voliť  _epublikánov. 

Doplň správne y/ý, i/í: 

V júl_  sa opäť pokaz_lo  počasie. Poprchával chladn_   s_chravý dážď, akoby sa sch_ľovalo 

k jeseni. Z úkr_tu  pod stromom bolo v_dieť, ako úch_tkom  zasviet_lo slnko. Ožiar_lo na 

chvíľu práve sa rozv_jajúce  zlatožlté kvety. Onedlho navôkol os_relo a  z_valo prázdnotou. 

Ani neďaleká húšťava sa už neoz_vala hlasm_  vtáč_ch  hrdielok. Ťažk_ch  mrakov 

pribúdalo. Viseli nad nimi ako hrozba. Poberieme sa aj m_  do teplej izb_čky so s_piacim 

samovarom a zahrejeme sa horúc_m čajom. S päťdesiat_m_  euram_  sa v_bral do mesta. 

Pozval svoj_ch  ôsm_ch  priateľov na oslavu svojich dvadsiat_ch  prv_ch narodenín. Gól 

dostali už v prv_ch  minútach zápasu, avšak gól dali až v posledn_ch  ôsm_ch  minútach. 

Jedn_  vraveli, že bude dobre, druh_, že nie. K siedm_m  narodeninám dostal  b_c_kel. Za 

on_ch čias sa žilo ťažko. S moj_m_  rodičmi sme vstávali už za úsv_tu a všetci spolu i 

s naš_m  jedin_m  koníkom sme sa vybrali na pole. 

!!!Správne odpovede  na kvíz, pravopisné cvičenie a Čítali ste pozorne, prines Paule 

Murínovej (8.A) alebo pošli na e-mail: murinova.p@gmail.com do 27.11. 2013 

Výsledky budú uverejnené v ďalšom čísle časopisu. 
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