
 

 



Milí čitatelia nášho časopisu. Ozývame sa po opäť s novým a  netradičným vydaním nášho 

školského časopisu.  

V tomto čísle Vám ukážeme niekoľko komiksov, ktoré vznikli na hodinách regionálnej 

výchovy v 5. ročníku. Uverejníme i niekoľko vlastných rozprávok, povestí, baladu,.... diela 

žiakov našej školy. 

Nebudeme uvádzať fotografie, ktoré si môžete pozrieť vo fotogalérii na webovej stránke našej 

školy. 

Dúfam, že i mnohí z Vás nájdu odvahu a prinesú nám svoje básne, príspevky,... 

                                                                  Mária, Katka, Natália, Heňo, Zuzka, Gabika 

                  

JAR                        

Pre niekoho je jar najkrajším ročným obdobím, časom,  kedy odhodíme zimné oblečenie a príroda sa 

odeje do sviežeho jarného šatu. Pre iného je začiatok jari spojený s pojmom jarná únava, teda pocitom 

fyzického a psychického vyčerpania. Starší si možno spomenú na Pražskú jar, obrodný proces 

uvoľnenia a demokratizácie v Československu, ktorý bol zastavený vpádom vojsk Varšavskej zmluvy. 

Ďalší si pod jarou predstaví obdobie lásky a vzájomnej príťažlivosti (máj- lásky čas). Pre veriacich je 

jar obdobím sviatku Zmŕtvychstania Ježiša Krista, Veľkej noci. Každý si pod jarou môže predstaviť 

niečo iné, ale len málokoho nechá jar úplne chladným a nevyvolá v ňom žiadne emócie. 

Jar v pranostikách a prísloviach: 

Pranostiky rozšírené medzi našimi predkami odrážajúce pozorovania opakujúcich sa javov v 

prírode, odchádzajúcej zimy a prichádzajúcich teplých dní. 

o Na svätého Gregora, idú ľady do mora (12. marec). 

 Keď v noci na Matičku (25. marec) bude jasno, bude aj úroda krásna. 

o Apríl v daždi, máj v kvete. 

 Studený máj,  v stodole raj. 

o Ak sú v máji hríby červivé, bude suché leto. 

 Medardova kvapka,  štyridsať dní kvapká (8. jún). 

o Na svätého Barnabáša búrky často strašia (11. jún). 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Mútne 
 

Niekto hovorí, že Mútne vzniklo náhodou, my však vieme svoje.  Kedysi dávno,  keď tu 

miesto našej krásnej obce boli len lesy a lúky, rozhodol sa zemepán Oravského hradu, že 

vybuduje ďalšie dediny, ale na hrade nikto nechcel zakladať ďalšie dediny. Preto zemepán dal 

vyhlásiť: ,,Kto mi postaví dedinu, toho bohato odmením!“ ,,My ti postavíme dedinu!“, 

povedali Matej a Roman.  Zemepán sa potešil. Tak šli do miest, kde teraz stojí Mútne 

a Veselé. Matej sa vydal tam, kde stojí Mútne a Roman tam, kde je Veselé. Matej začal 

s výrubom lesov, keď mal les vyrúbať, začal vypaľovať korene,  až potom tam začala rásť 

tráva. Drevo zo stromov použil na stavbu domov. Najprv tu bolo len málo ľudí, pretože rieka 

mala mútnu vodu, tak nazvali obec Mútne a rieku Mútňanka. V obci bolo veľa rýb a často tu 

rástli ruže, tak ľudia vyvesili erb,  na ktorom sú doteraz dva pstruhy a štyri ruže na modrom 

pozadí.                                      

                                                                                   Patrícia Pjonteková 5.A 

                                                                                                                                 

Kedysi dávno na mieste Mútneho stál hustý, tmavý a strašidelný les. Všetci sa doň báli 

vojsť, iba jeden človek nie. Volal sa Maroš. Rozhodol sa, že keď je Orava málo osídlená, tak 

zájde za zemepánom a opýta sa ho, či tam môže založiť dedinu. Na druhý deň tam Maroš 

zašiel a po dlhom prehováraní a zhováraní nakoniec zemepán ustúpil. Keďže bol les hustý 

a veľký, potreboval niekoho na pomoc. Napokon Maroš našiel zopár chlapov, ktorí mu 

pomohli vyrúbať všetky stromy, vypáliť korene, poorať pôdu i pásť ovce. No Maroš stále 

rozmýšľal, ako dedinu zväčšiť. Po dlhom čase na to prišiel. Musí si tu zavolať svoju rodinu 

a oni si zavolajú svoju rodinu, a tak sa dedina  bude rozrastať. A tak sa aj stalo. Nakoniec 

v roku Pána 1647 vznikla dedina Smutné, dnes známa ako to naše Mútne. 

                                                                                                     Monika Kšenzuľáková,  5.A 

 

Bolo raz jedno kráľovstvo, ktoré bolo veľmi chudobné, lebo zem tam bola neúrodná. Na 

hrade žil kráľ s kráľovnou a ich dvomi dcérami. Staršia sa volala Viktória a mladšia Ruženka. 

Princezničky už boli na vydaj a kráľ sa rozhodol, že pozve všetkých mládencov, nielen 

z urodzeného rodu, na pytačky. Na hrad prišlo veľa pytačov. Keďže kráľ chcel pre svoje 

dcéry vybrať dvoch mládencov, ktorí budú múdri, udatní, pracovití,  aby boli jeho dcéry 

šťastné a milované. Kráľ vybral dvoch mládencov, ktorí sa volali Richard a Chrabromil. 

Povedal im, že majú ísť do sveta a priniesť to najcennejšie pre jeho dcéry. Mládenci putovali 

horami, dolami,  až prišli na jedno miesto, kde si chceli oddýchnuť. K večeru zasadili do 

zeme semienka, ktoré cez noc vyklíčili. Ráno mládenci neverili vlastným očiam. Odobrali 

kúsok hliny aj s výhonkami a priniesli kráľovi. ,,Pán kráľ, veľa sme toho nachodili, až sme 

našli takú zem, kde za jednu noc vyrastie zo semienka výhonok z hrášku, ktorý sme priniesli 

pre vaše dcéry.“ Kráľ sa veľmi potešil, pretože vedel, že kde je úrodná zem, tam je aj 

bohatstvo. Vystrojil im svadbu. Keď bolo po svadbe, tak sa rozdelili, Richard so svojou ženou 

Ruženkou išiel na ľavú stranu Pilska a Chrabromil s Viktóriou na pravú stranu. Postavili si 

príbytky,  kde pestovali a zveľaďovali svoj majetok. Ruženka veľmi rada mútila mlieko, a tak 

po čase nazvali to miesto Mútne. Viktória zase rada vyrábala z kukuričných listov veselé 

a smiešne postavičky, a tak po čase nazvali to miesto Veselé.        

                                                                                                  Simona Petruláková,  5.A 



 

Bol raz jeden kráľ, ktorý bol veľmi mocný. Mal veľmi veľké územie a chcel si ho ešte 

viac rozšíriť. Jedného dňa sa tak rozhodol, že na hornú hranicu svojho územia pošle pastierov 

pásť ovce. Pastieri si územie rozdelili na dve časti. Na jednej z tých častí sa jeden z pastierov 

rozhodol pásť ovce. Toto územie sa mu veľmi zapáčilo, preto sa rozhodol, že sa na toto 

územie bude vracať rok čo rok. O niekoľko rokov sa na toto územie začali sťahovať aj iní 

pastieri, a preto sa pastier Matej Benčík rozhodol požiadať zemepána o založenie novej 

dediny. Zemepán jeho prosbe vyhovel, a tak Matej založil dedinu s názvom Mútne. 

                                                                                                                 Dávid Tomašák, 5.A                                                                                                                                                       

Prišiel chudobný pastier menom Matej na Oravský hrad a chcel založiť dedinu, ale 

nevedel,  ako. Raz však počul, že kráľ povedal: „Kto si chce postaviť dedinu,  môže, ale musí 

sa mi ohlásiť,“  a tak Matej šiel a ohlásil, že chce postaviť dedinu, ale nevedel kde. A tak sa 

Matej vydal na cestu. „Čo si  ja len počnem! Nemám nič len svoje ovce a chcem založiť 

dedinu.“ Matej našiel potok, ktorý bol chudobný, lebo mal málo vody . O niekoľko dní videl 

ďalší potok, ktorý tiekol mútne, preto ho pomenoval Mútnik. Všimol si, že vedľa potoka je 

veľká lúka. Vtedy sa rozhodol postaviť dedinu a hneď mu prišlo na um pomenovať ju Mútne. 

 

V časoch, keď ešte nebolo svetlo, keď ľudia sledovali slnko, keď sa orientovali podľa 

zvykov zvierat,  bola v širokom údolí jedna veľká dedina. Žili v nej ľudia, ktorí boli veľmi 

zvláštni. Nebolo na nich vidieť radosť. Úsmev na tvári sa zjavil málokedy. Nič ich netešilo, 

prácu považovali za zbytočnosť. Cez túto dedinu tiekla riečka. Bola veľmi mútna. Raz sa 

Janko vybral k riečke, lebo ušiel rodičom. Tí boli celí vyľakaní, všade ho hľadali a nič . Naraz  

začuli hlasný smiech. Malý Janko celý mokrý vylovil z mútnej riečky skalu, ktorá sa blyšťala 

ako lúč ranného slnka. Bola celá zo zlata. Dedina bola ešte bez mena. Všetci dedinčania začali 

byť veselí, šťastní a ohľaduplní. Rozhodli sa, že dedinu pomenujú Mútne, podľa vody,  ktorá 

ich rozveselila a jeden z potokov dostal meno Zlatný potok. 

                                                                                      Gabriela Mlynarčíková, 5.A 

Kedysi dávno,  keď ľudia z východu cestovali,  aby sa niekde usadili,  tak našli potok, 

ktorý ich zaviedol na miesto,  kde bolo v potokoch veľa rýb a v lesoch veľa stromov a zvierat. 

Stromy im slúžili na stavanie obydlí a na udržiavanie ohňa. Tak sa tu usadili. Dlho 

rozmýšľali,  aké meno dajú dedine a potoku,  ktorý ich tu priviedol a po dlhom rozmýšľaní  sa 

zhodli, že dedinu pomenujú Mútne a potoku, čo ich tu priviedol, Mútnik. A potom sa tu 

prisťahovalo viac ľudí.  

 

Bol raz jeden Matej,  ktorý zašiel za kráľom,  či môže v údolí vzniknúť obec, a tak so svojím 

bratom vyrúbali les,  ale bola veľká tráva a museli vyrobiť kosy. Pásli ovce a raz zašli k jazeru 

a tam tancovali panny a Matejovi sa  jedna z nich zapáčila, a tak sa vzali a mali spolu dve deti 

a žili, až kým nepomreli. 



FAKTY, KTORÉ STE O SLOVENSKU MOŽNO NEVEDELI: 

 Na Slovensku sa nachádza i Krásnohorská jaskyňa so sintrovým stĺpom, ktorý je ako 

jeden z najväčších na svete zapísaný v Guinessovej knihe rekordov. 

 Alebo vedeli ste, že podľa archeologických nálezov sa v blízkosti horúcich termálnych 

prameňov v Piešťanoch usídlil už v praveku lovec mamutov? 

 Najvýchodnejšie ležiacu gotickú katedrálu západného typu v Európe nájdete v 

Košiciach, je ňou Dóm sv. Alžbety v Košiciach. 

 keď Krištof Kolumbus zakotvil na Kube, mal na palube medené prúty a dosky z medi 

- hádajte odkiaľ? Zo Španej doliny!!! 

 Slovensko sa tiež môže pochváliť Archeoskanzenom keltskej kultúry, ktorý sa 

nachádza pri Liptovskej Mare. 

  Na Slovensku sa tiež nachádza najvyšší drevený oltár na svete - je ním 

neskorogotický oltár v Kostole sv. Jakuba v Levoči zo začiatku 16. storočia, dielo 

Majstra Pavla. 

 A vedeli ste tiež, že na Slovensku údajne žili kanibali? V stredovekom hradisku 

Molpír pri Smoleniciach - na kultovom mieste sa tam našli pozostatky po ľudských 

obetiach... 

 voda v termálnom kúpalisku v Podhájskej má podobné zloženie ako voda v Mŕtvom 

mori. 

 

Mária a bábiky - školáčky 

Máriine bábiky sa naučili 

prvé slabiky. 

Vravia ma - ma, ma – ma, 

Mária ich to učí sama. 

Naučí ich čiarky, bodky, 

spolu budú kamarátky. 

 

Lucia Maláková, 1.A 

 

 

 

 

 



            O bratoch Mútnom a Veselom 

Dávno- pradávno žil jeden kráľ a a ten mal dvoch synov Mútneho  a Veselého. Raz sa 

rozpútala vojna medzi kráľom a jeho bratrancom zo severu. Bol mocnejší, ale mal málo 

územia, preto napadol dve kráľovské dediny, ktoré kráľ nazval po svojich dvoch synoch- 

Mútne a Veselé. Kráľov bratranec ich síce dobyl, ale kráľ si ich vzal naspäť,  keďže to bol 

narodeninový darček pre jeho synov, ktorí mali 12 rokov. Obaja dostali tie isté dary, no 

Mútny dostal aj niečo naviac- bola to čierna zbroj. Starší brat sa stále pýtal otca, načo mu to 

je, ale neodpovedal mu. Povedal to až svojmu synovi Mútnemu: ,,Chlapče, keď bude naše 

kráľovstvo veľmi ohrozené, nasaď si túto zbroj a bojuj oň. Dobre?“ Mútny odpovedal: 

,,Dobre, ocko.“Ale Veselý začal žiarliť,  pretože to všetko počul. Tak sa jedného dňa Veselý 

potuloval po hrade a vtom uvidel krásnu lesklú zbroj,  a tak neodolal a a vzal si ju k sebe 

a skryl. Po pár rokoch bolo kráľovstvo vo veľkom ohrození, pretože kráľov bratranec znova 

zaútočil a začal s Mútnym a Veselým. Vtedy povedal kráľ svojmu 20- ročnému synovi 

Mútnemu: ,,Zober si svoju zbroj a choď zachrániť Mútne, dobre?“ Mútny odpovedal: 

,,Dobre.“ Tak šiel vo svojej čiernej zbroji zachrániť Mútne,  ale jeho brat sa dopočul o tom, že 

jeho dedina je tiež v ohrození. Tak šiel, ale bez dovolenia otca si nasadil svoju lesklú zbroj 

a odišiel čo najrýchlejšie do svojej dediny. Po dvoch dňoch prišli obidvaja bratia na hrad. Na 

obidvoch bol kráľ veľmi pyšný, síce Veselý odišiel bez dovolenia, ale odpustil mu, pretože 

vybojoval naspäť svoju dedinu a tak aj Mútny na pamiatku týchto hrdinov dal postaviť dve 

sochy, jednu do Mútneho a druhú do Veselého, no po čase sa zaryli do zeme a už ich nikto 

nikdy nevidel. 

                                                                                                 Henrich Vojtas 5.B 

 

Balada na život 

Ó, život, dar Boží, 

život si pevne opatruj!  

Neraz ho niekto iný založí, 

tak predsa s ním nežartuj. 

 

Bola raz jedna dedina, 

v tej bol zámožný dom,  

v ňom bývala bohatá rodina, 

s mládencom plavým, Martinom. 

 

Bol to chlapec nekonečných krás, 



nevyrovnal sa mu nikto a nič, 

jeho srdce však zmrazil tuhý mráz, 

tu pomôže len Boží bič. 

 

Tak jedného dňa sa všetko mení, 

život oň škaredo zakopol, 

dedinu čierny oblak tieni, 

dom jeho sa zmenil na popol. 

 

Stojí on, chlapec, nad hrobom, 

búrka sa k nemu blíži,  

hrom sa šíri priestorom, 

no on sa k hrobu zníži. 

 

Chlapec ta stojí, nechce ísť, 

no vtedy neznámy ho nájde, 

neodváži sa k nemu podísť, 

no predsa k nemu zájde. 

 

Chlapec vstal na pokraj síl, 

a celé ľudstvo preklína, 

prežili spolu mnoho chvíľ, 

teraz ich kosti zem prikrýva. 

 

Po pár dňoch inam odchádza, 

už ho mrzeli spomienky, 

z mesta preň strýko prichádza, 

by prišiel na iné myšlienky. 

 



V meste robí deň čo deň, 

práca sa mu zhnusila, 

no strýkovo srdce bije len preň, 

a láska mu srdce roztopila. 

 

Chlapec už osemnásť rokov mal,  

robiť po svojom sám už mohol, 

domov sa vrátiť, to si prial, 

no strýko už nič nezmohol. 

 

V dedine býval rok či dva, 

a už tam každého poznal, 

nuž v oko mu padla dievčina 

a on pocit lásky spoznal. 

 

Ó, láska, cit najkrajší, 

života najkrajšie roky, 

pocit ten v živote najsladší, 

skazili kovové broky.  

 

V ten deň sám on na poli bol, 

keď prišla tá smutná správa,  

ten list mu priateľ priniesol, 

na front ho vojna povoláva. 

 

Na druhý deň on odišiel, 

stále a stále plakala, 

list o ňom mesiace neprišiel, 



no ona väčšmi čakala.  

 

Jedného dňa sa dočkala, 

listonoš jej doniesol list, 

že vraj sa vdovou už stala, 

a život musí  ďalej ísť. 

 

So žiaľom ten list čítala, 

to možné byť nesmie byť, 

až slzami ho zmáčala, 

no musí tomu uveriť. 

 

Môže plakať navždy vraj, 

v hlave jej nápad vnuklo, 

pobere sa s ním v boží kraj, 

a tak jej srdce puklo. 

 

Ó,  život, dar nebeský, 

neži ho preto márne, 

ber ho tak trochu priateľsky, 

lebo každý človek starne. 

 

 

 

M. Zavodančík, 9.B 

 

 



 

1. V Afrike je: 

 a) Somársky polostrov  b) Somálsky polostrov c)  Sochársky polostrov  

2. Chile sa nachádza v: 

 a) Amerike b) Európe  c) Ázii  

 3. Pieseň Lietajúci Cyprián spieva: 

 a) Bruno Horecký  b) Jana Kirschner c) Zuzana Smatanová 

 4. Číňania do Európy doviezli: 

 a) papier  b) nožnice  c) písmo  

5. Klčovanie lesov ľuďmi spôsobuje:  

a) zosuvy pôdy, potopy  b) hospodársku krízu  c) vymretie komárov  

 6. Žltá rieka preteká:   

a) Indiou b) Čínou  c) Japonskom 

 7. Kristen Stewart je:  

a) športovkyňa  b) herečka  c) speváčka  

8. Spoločenstvo stromov sa volá:  

a) tlupa  b) les c) porast  

9. Kopačky používame pri:  

a) krátkom rande b) futbale c) okopávaní v záhrade 

 9-8 IQ Génius 

 8-6 IQ Mudrlant 

 6-4 IQ Šprt 

 4-2 IQ Zaľúbenec 

 2-1 IQ Hojdací koník  

0-0 IQ Dážďovka 

9b, 8c,7b,6b,5a,4a,3c,2a,1b 



 

 Verejnosť po celom svete si pripomína 15. máj ako Svetový deň rodiny, 

ktorý bol vyhlásený OSN v roku 1993. Význam dňa rodiny spočíva v 

pripomenutí dôležitosti rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti. 

Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. V prostredí rodiny sa 

delíme so svojimi radosťami, ale aj bolesťami a sme schopní prekonávať 

životné prekážky. Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej 

láske, úcte a službe slabším. Preto je rodina nenahraditeľná a je základnou 

bunkou spoločnosti. Vytvára ideálny priestor pre život, rozvoj detí a rast 

vzájomnej lásky partnerov. V poslednom čase je u nás miera rozvodovosti 

najhoršia v histórii, mnohí stratili predstavu o tom, čo je to rodina. Množia 

sa prípady neúspešných rodičov, ktorí vychovávajú nešťastné deti, 

nepripravené na založenie vlastnej rodiny. Rodinu nemôže nič nahradiť. 

Skúsme to zmeniť, snažme sa o to, aby deti otcov mali, aby mali mamy!  

 

 

- Žena je počiatkom i koncom rodiny. (Domitius Ulpianus)  

- Najšťastnejšími okamihmi môjho života bolo tých pár, ktoré som prežil doma, v kruhu svojej rodiny.                  

(Thomas Jefferson)  

- Puto, ktoré spojuje tvoju skutočnú rodinu, nie je v krvi, ale vo vzájomnej úcte a radosti vašich 

životov. Málokedy vyrastú členovia jednej rodiny pod jednou strechou. (Richard Bach)  

- Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život. (Ján Pavol II.)  

- Uchovávanie radostnej rodiny vyžaduje mnoho od oboch, ako od rodičov, tak od detí. Každý člen 

rodiny sa musí určitým spôsobom stať služobníkom ostatných. (Ján Pavol II.)  

- Šťastný je ten, kto našiel šťastie v rodine. (Lev Nikolajevič Tolstoj) 

 - Bez rodiny sa človek trasie od zimy v nekonečnom vesmíre. (André Maurois) 

 - Šťastná rodina, nie je ničím iným, než predčasným 

nebom. (George Bernard Shaw) 

 

 

 



Doplňovačka  

Máj je mesiac pestr_ch farieb, príjemn_ch vôní a včel_ch krídel. Prvé lastovičk_ štebocú v povetr_ a 

zvieratá sa sťahujú do nov_ch ob_dlí. Všetci sme ak_si spokojn_, keď vd_chujeme vôňu novej jar_. 

Nastal čas v_letov do prírod_. Aj ja _ mamou odchádzam na bicykl_ k vzdialen_m vrchom. Nebo sa 

po včerajšom hromob_tí v_jasnilo, belasá obloha je čistá ako kr_štáľ. Nechávame za sebou posledné 

dom_ Svidníka, m_ňame lúk_ a pastv_ny. Mäkk_ chodník, ktor_ je pokr_tý líst_m, nás vedie k 

studničke. Opatrne skúšame jej sviežosť. Zahr_zla sa nám do jaz_ka. Za súmraku sa unaven_ vraciame 

domov. 

 

Olympijské hry sa konajú od roku 1896 každé 4 roky,  okrem rokov 1916, 1940 a 1944(vojnové 

roky). Hry olympiády môžu trvať maximálne 16 dní, ZOH maximálne 12 dní. Iniciátorom pre 

obnovenie olympijských hier bol Pierre de Coubertin.  

Prvé olympijské hry sa konali v roku 1896 v Aténach. Ženy sa zúčastňujú OH od roku 1920. Súťažiť 

možno len v tých športoch, ktoré boli uznané za olympijské. Súčasťou programu bolo v roku 1908 a 

1920 krasokorčuľovanie a v roku 1920 aj ľadový hokej a od roku 1924 sa stali tieto športy súčasťou 

olympijských hier.  

Zimné olympijské hry sa usporadúvajú od roku 1924. Do roku 1992 sa konali v ten istý rok ako 

letné. Úplne prvé zimné olympijské hry sa konali v Chamonix.  

Športovci, rozhodcovia a účastníci olympijských hier musia skladať slávnostný sľub - olympijskú 

prísahu, ktorú prednesie jeden z olympionikov hostiteľskej krajiny. Olympijské ceny udeľuje 

Medzinárodný olympijský výbor - jednotlivcom za rozvoj športu, všetkým zúčastneným, trom 

najlepším športovcom v každej disciplíne a športovcom na 4. - 6. mieste. Zlaté medaily boli po 

prvýkrát udelené v roku 1908.  

Olympijská hymna je hudobná skladba, ktorá sa hrá pri otváracom a záverečnom ceremoniáli. Od 

roku 1955 je hymnou kantáta Spiridona Samarasa na slová Costisa Palamasa.  

Olympijské symboly sú znaky, ktoré vyjadrujú olympijskú myšlienku. Najvyšším symbolom je 5 

vzájomne prepojených kruhov modrej, čiernej, červenej, žltej a zelenej farby, ktoré vyjadrujú 

kontinenty. Ďalším symbolom je motto, ktoré znie: „Citius, Altius, Fortius.“ Znamená: „rýchlejšie, 

vyššie, silnejšie.“  

Olympijské krédo znie: „Najdôležitejšou vecou na olympijských hrách nie je vyhrať, ale zúčastniť sa, 

rovnako ako v živote nie je dôležité zvíťaziť, ale bojovať. Najdôležitejšie nie je dobyť, ale dobre 

bojovať.“  

Olympijský oheň je symbol nesmrteľnosti olympijskej myšlienky a naviazania antických na moderné 

olympijské hry. Prináša sa do mesta 

konania hier z Olympie v Grécku. 

Prvýkrát horel na OH 1928 v 

Amsterdame.  



 

V roku 1960 sa zimné hry konali v Squaw Valley v Kalifornii. V snahe očariť, Walt Disney stál na čele výboru, 

ktorý organizoval otvárací deň. Ten bol plný stredoškolských vokálnych kapiel, ohňostrojov, ľadových sôch, 

tisícok balónov, vypustených bolo asi 2000 holubíc a národné vlajky boli zhadzované parašutistami. 

 • Pri vyberaní miesta konania olympijských hier má väčší význam mesto, nie krajina.  

• Slovo „telocvičňa (anglicky gymnasium)“ pochádza z gréckeho „gymnos“, čo znamená nahý. Doslovný 

preklad je „škola nahého cvičenia.“ Atléti v starovekom Grécku súťažili nahí. 

 • Približne meter vysoká olympijská pochodeň je vyrobená z hliníka a váži 1,5 kilogramu. Jej silueta je 

inšpirovaná tvarom pierka fénixa, ktorý má podľa jednej ruskej rozprávky prinášať šťastie a úspechy. Počas 123 

dní nieslo pochodeň 14000 ľudí, ktorí s ňou prešli viac ako 65 000 km.  

• Gymnasta George Eyser, ktorý mal ľavú nohu drevenú, získal na jednej olympiáde neuveriteľných 6 medailí. 

 • Austrálsky veslár Henry Pearce získal zlatú medailu aj napriek tomu, že počas štvrťfinálovej jazdy zastal 

uprostred trate, pretože dal prednosť kačiciam, ktoré križovali jeho dráhu. 

 • 13 rokov, to je vek, v ktorom dosiahla na olympijské zlato americká skokanka do vody a stala sa najmladšou 

ženskou držiteľkou zlatej medaily na LOH.  

Károly Takács, člen maďarského streleckého tímu, strieľal pravou rukou, avšak granát, ktorý mu vybuchol v 

ruke, mu ju odtrhol, a tak sa maďarský strelec musel naučiť strieľať ľavou. V roku 1952 obhájil olympijské 

zlato.  

• Prvá olympiáda, ktorá sa vysielala v televízii, bola v Londýne v roku 1948.  

• Jediným šťastlivcom, ktorý získal zlato na letnej i zimnej olympiáde, je Eddie Eagan. Američan vybojoval v 

roku 1920 zlato v boxe a v roku 1932 pridal aj zimné zlato z hier v Lake Placid, konkrétne v štvorboboch. 

 • Históriu dopingu na letnej olympiáde oficiálne odštartoval švédsky päťbojár HansGunnar Liljenwall, ktorý si 

pred súťažou dal zopár pív a následne bol z olympiády vylúčený.  

Mútne 

Žil na Oravskom hrade istý kráľ,  tuším Turzo sa volal a mal tri dcéry. Dcéry mali tieto mená, jedna a volala 

Beňadka, ďalšia Veselka a posledná bola Mútilka. Beňadka bola najmladšia a najradšej zbierala kvety Benedikta 

lekárskeho. Veselka sa volala Veselka preto, lebo sa najradšej veselila. A Mútilka bola najstaršia, a preto sa 

volala Mútilka, lebo najradšej kuchtila s kuchárkami v kuchyni a vždy zamútila slepačiu polievku. Otec im dal 

mená podľa toho, akú činnosť mali najradšej. No jedného dňa sa kráľ rozhodol, že svoje dcéry vydá za prvých 

troch princov, ktorí sa na zámku objavia. A aj sa objavili- za tri dni a tri noci. Boli to traja bratia,  jeden sa volal 

Mielko, vzal si Mútilku, potom Vilko, ktorý si vzal Veselku a ešte bol Benjamín a ten si vzal Beňadku. Kráľ sa 

rozhodol, že svojim dcéram a ich mužom pridelí chotáre. Mútilka a Mielko na svojej časti  chotára založili 

dedinu Mútne. Benjamín založil dedinu Beňadovo a Vilko založil Veselé. Všetci bratia ich dediny pomenovali 

po ich manželkách, žili šťastne až do smrti.....                                     

                                                                                                                           Soňa Boleková, 5.B 



 

1. Tohtoročné letné olympijské hry sú v poradí?  

A. XXII .            B. XIV.          C. XXXI. 

 2. V akom časovom intervale sa opakujú ZOH? 

 A. Každé 2 roky            B. Každé 4 roky           C. Každý rok  

3. V ktorom meste sa konajú tohtoročné letné OH?  

A. Rio de Janeiro           B. Los Angeles                C. Soči  

4. Medzi 2 nové súťaže na LOH patria:  

A. futbal, florbal        B. ragby, golf       C. beh, hod kriketkou 

5. Čo bolo vylosované verejnosťou za maskotov LOH?(2) 

 A. mačka, žirafa                       B. leopard, zajačica                C. žltá postavička pripomínajúca mačku, symbolom 

paralympiády bude modrá figúrka s hustými zelenými vlasmi v tvare listov.  

6. Aká bude cena vstupeniek?  

A. od 11 € do 1300 € B. od 50 € do 750 € C. od 100 € do 2010 € 

1c, 2b, 3a, 4b, 5c, 6a 

 

Medzinárodný deň detí (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, vo 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 v školách neskúša, ale hrá sa alebo súťaží sa. 

 



ZASMEJME SA 

Otec sa pýta syna: „Synček čo ťa najviac baví na škole?“ 

Synček na to: „Prestávka“ 

Tobias, kde je tvoje vysvedčenie? pýta sa mama svojho syna. On jej nato odpovie: To som požičal Michalovi. 

Chce totiž nastrašiť rodičov. 

Počula som, že Váš syn študuje na univerzite. Čo z neho bude, keď skončí? 

- Obávam sa, že dôchodca. 

 

V škole sa pýta pán učiteľ žiaka: 

- Prečo ešte nemáš nakreslený vlak? 

- Pán učiteľ, môj vlak pred hodinou odišiel. 

 

Pani učiteľka príde do triedy na prírodovedu a vyvolá Janka: 

- Janko, povedz mi, aký oceán poznáš? 

Janko je ticho, a pani učiteľka o minútu povie: 

- Máš pravdu, Tichý oceán. 

Prijímanie troch študentov. Vojde prvý, ktorý má obrovskú protekciu. Opýtajú sa ho: 

- Kedy skončila 2. svetová vojna? 

- Hmm, niekedy uprostred storočia. 

- Geniálne, ste prijatý. 

Vojde druhý študent, ktorý má len malú protekciu. Otázka je tá istá: 

- Kedy skončila 2. svetová vojna? 

- 1945. 

- Trochu presnejšie. 

- Niekedy na konci jari, asi v máji. 

- V poriadku, ste prijatý. 

Vojde tretí študent, ktorý vôbec nemá protekciu. Otázka je rovnaká a študent odpovedá: 

- V Európe 8.mája 1945 a Japonci kapitulovali v 2.septembra 1945. 

- Koľko ľudí stratil Sovietsky zväz? 

- Dvadsaťdva miliónov sedemstotisíc stodva. 

Hmm, vymenujte. 



 

Posledný aprílový deň už tradične na našom území patrí stavaniu májov. Tretíkrát sa staval máj 

deviatakmi pred budovou školy, ba dokonca aj pri materskej škole. Žiaci 9. ročníka zo súboru 

Mútňanka spolu s heligónkarmi a s pomocou triednych učiteliek pripravili pekný program, kde 

nechýbal tanec, spev ani zábava. Touto cestou deviataci ďakujú i pracovníkom Obecného úradu 

v Mútnom za pomoc 

 

  

 

 


