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ÚVOD
Milí spolužiaci,
aj v tomto čísle nášho časopisu nájdete rôzne zaujímavosti, ktoré spracovali žiaci
našej školy. Okrem toho si tu môžete prečítať básnické dielka detských autorov.
V závere časopisu si preverte svoje vedomosti formou kvízu. Veríme, že aj toto
číslo Vás zaujme. Váš redakčný tím

Súťaž o najkrajšiu
vtáčiu búdku
Dňa 29.1.2013 sa v našej
škole uskutočnila
celoškolská súťaž
o najkrajšiu vtáčiu búdku,
ktorú mali žiaci urobiť
počas vianočných
prázdnin. Vyhláseniu
súťaže predchádzala
beseda s členmi NP
Slovenský raj o ochrane
prírody a prikrmovaní
zvierat v zime. Súťaže
sa zúčastnilo 14 žiakov.
Organizátormi súťaže boli
pani učiteľka
Mlynarčíková, pán učiteľ
Daniel, pani učiteľka
Sobinovská a pán Divok,
ktorý je odborný
pracovník Správy NP
Slovenský raj. Pán Divok
vybral najkrajšiu
a najúčelnejšiu vtáčiu
búdku. Na prvých troch
miestach sa umiestnili títo
žiaci: 1. miesto obsadila
Adriena Milana
Palenčárová, 2. miesto
obsadil Patrik Pavlanský
a na 3. mieste sa umiestnil
Matej Grec. Týmto
sa chceme poďakovať
pánovi Divokovi,
učiteľom a žiakom za
ochotu zúčastniť sa danej
súťaže, čím dokázali, že
im záleží na ochrane
prírody a zvierat.
Adriena Palenčárová,
VI. A

INFORMÁCIE ZO ŠKOLY

Lyžiarsky výcvik
V zime sa uskutočnil lyžiarsky výcvik
siedmakov. Niektorí sa tešili, iní sa trochu báli.
Niektorí ešte nikdy nestáli na lyžiach. Prvý deň
sme učiteľom predviedli, ako lyžujeme. Podľa
toho nás učitelia rozdelili do štyroch skupín.
Celý týždeň sme sa zdokonaľovali v lyžovaní.
V posledný deň boli preteky. Na tento kurz
mám pekné spomienky.
Viktória Raffajová, VII. A

Týždeň boja proti rasizmu
V dňoch 18.3. až 22.3.2013 sa v našej škole uskutočnil Týždeň boja proti rasizmu. Celá
škola sa doň zapojila. Každý deň sa žiaci obliekli do šiat jednej farby:
PONDELOK – 18.3.2013 – modrá (Európa)
UTOROK – 19.3.2013 – čierna, hnedá (Afrika)
STREDA – 20.3.2013 – červená (Amerika)
ŠTVRTOK – 21.3.2013 - zelená (Austrália)
PIATOK – 22.3.2013 – žltá (Ázia)
Tieto farby sú farby olympijských kruhov. Kruhy predstavujú kontinenty a znamenajú
jednotu ľudí bez rozdielu farby, národnosti, jazyka a kultúry. A presne toto bolo cieľom
tohto projektu. Zistiť, že existuje jedna rasa, a to je ľudská.
Daniela Mareková, VI. A

Výlet do Košíc
V nedeľu 24.3.2013 sa žiačky zo VI.A a VII.C spolu s p. učiteľkami vybrali na výlet do
Košíc. Navštívili kostol Svätej Trojice, kde ostali aj na svätej omši . V planetáriu si
popozerali súhvezdia a vypočuli si k nim zaujímavé príbehy. V Auparku mali rozchod, kde sa
dievčatá rozutekali do obchodov. P. uč. Proksová previedla žiačky historickým centrom
Košíc. Každý bol spokojný. Dúfame, že sa znova vyberieme na iný výlet.
Adriena Palenčárová, VI. A

INTERVIEW
Rozhovor s Alexandrou Scherfellovou, Veronikou Dičákovou a Danielou Kochovou
1. Vysvetlite význam slova peeraktivistka.
Pomáhame rovesníkom, ktorí sú závislí na PC, cigaretách tým, že im prednesieme
prednášku.
2. O akých témach a v akých ročníkoch prednášate?
V nižších ročníkoch o zdravej strave a vo vyšších o rôznych druhoch závislostí.
3. Ako dlho sa venujete tejto činnosti?
Rok a pol.
4. Kto vás zaškoľuje?
P. Tomáš Jurčíkov a p. Viera Šilonová, p. uč. Katarína Melegová.
5. Poznáte a stretávate sa aj s inými peeraktivistkami?
Áno, pri stretnutiach.
6. Berú si žiaci z prednášok ponaučenie alebo je to presne naopak?
Ako ktorí, niektorí sa zapájajú, iní majú z toho „srandu“.
7. Máte na svoje prednášky špeciálnu prípravu?
Áno, mali sme polročnú prípravu.
8. Prednášate aj v iných ZŠ?
Zatiaľ ešte nie.
9. Sú v našej škole aj iné mladšie peeraktivistky alebo ste len vy?
Sme jediné.
10. Už ste sa stretli so žiakom, ktorý bral drogy, fajčil alebo pil alkohol?
S fajčením bežne, ale s drogami ani nie.
11. Ako ste mu pomohli?
Rozprávali sme mu o rizikách.
12. Aký ste mali z toho pocit?
Dobrý.
Ďakujeme za rozhovor. Adriena Palenčárová, Luciána Jenčáková, Kristína
Slaninová, VI. A

ČO SME NAPÍSALI

Noví žiaci
Zapisujú sa k nám noví školáci.
Kto sú títo žiaci?
No predsa budúci prváci.
Príde množstvo skvelých žiakov.
Pochvália sa prvou známkou.
Tešiť sa budú z úspechu,
nebude im však stále do smiechu.
Učiť sa bude každý,
aby sa stali dobrými ľuďmi navždy.
Silvia Pechová, VI. A

Včielka
Priletela včielka ku kvetu,
krídelkami zamávala.
„Koľko peľu je tu?“
A do práce sa dala.
Prišli deti na lúku
veselé v celku.
Rozložili na kvet deku,
nevšimli si včielku.
Včielka celá zúfalá
uletieť chcela,
pichla chlapca do ruky
a sama umrela.
Sabína Ovčiariková, VI. A

Slon a rastlina
Bol raz jeden slon,
ktorý nemal dom.
Nemal ani rodinu,
práve našiel jedovatú
rastlinu.
No táto sa mu stala
osudnou,
bola smrti príbuznou.
Naraz stuhol, naraz
spadol,
do rokliny rovno nadol.
A tam videl čiernu ženu,
v rokline učupenú.
Bola to smrť,
privinula si ho na svoju
hruď.
Kristína Slaninová, VI. A

Muchotrávka
Pršalo, pršalo tri dni.
Vyrástla hubka pri pni.
Rástla do krásy, veru hej,
no a bodiek mala
habadej!
Cez jeden deň sychravý
si kabátik na zimu
pripraví.
Keď sa pozrie poza krík,
vidí, počuje samý krik.
Jeden hubár, druhý, zrazu
tretí.
Hneď sa tucet hubiek
stratí.
Plače muchotrávka,
vzlyká.
,,Kde teraz, keď niet
úniku?"
Kopne do nej chlap
bezcitný.
Vtom sa ona stratí.
A nikto jej viac život
nenavráti.
Luciána Jenčáková,VI. A

Moja mačka
Moja malá mačka
hebučká je ako hračka.
Cez deň sa s ňou rada hrám,
pred spaním ju pohladkám.
Moja malá mačka
biela ako sneh.
Nepohladkať ju nikdy,
to by bol až hriech.
Keď som smutná,
rozveselí ma len jedno.
Maličká chlpatá guľôčka,
je to moja mačička.
Paula Zemková, III. B
Modelka
Keď som ju zbadala v telke,
hneď mi zaiskrili oči.
Viete, o kom je reč?
No predsa o modelke!
Chcem byť taká ako ona,
krásna, štíhla, dlhonohá.
Veľké štekle, sukňa krátka,
niesť sa mólom len tak zľahka.
Vlniť bokmi, hádzať vlasmi,
aj tak vyhrám súťaž krásy.
Už len klipkám očami,
nech sa mi to podarí.
Žmurkám ďalej očami,
zrazu záblesk foťákmi.
Vôbec nič už nevidím,
z toho sna sa zobudím.
Bol to možno veľký tresk,
zaslúžim si potlesk hneď.
Nina Hamráková, III. B

Mačka
Za domom je ulička,
nevystúpi z tieňa.
Na nej žije mačička
a maličké šteňa.
Mačka hľadá myši,
pištia ako divé.
Skryli sa do skrýše,
sú celé sivé.
Kristína Muránska, III. B

Fyzika
Fyzika je vážna vec,
pozná ju predsa celý svet.
Vedomosti svoje núka,
fyzika je veda múdra.
Stavba atómu
V jadre žijú protóny,
v obale zas elektróny.
Magnet
Kde má magnet konce,
prichytia sa klince.
Fyzikálne veličiny
Dĺžka, objem, hustota,
hmotnosť, čas a teplota.
Adriena Palenčárová, VI. A

ZDRAVIE
Vykĺbenie
Príznaky:





Zranený kĺb je bolestivý na dotyk a pri pohybe.
Kĺb opuchne a môže vzniknúť krvný výron.
Postihnutý nemôže hýbať so zraneným kĺbom.
Pri vykĺbení väčších kĺbov môžu nastať príznaky
šoku (oblednutie, zrýchlené dýchanie atď.).

Čo robiť ako prvé pri vykĺbení?





Postihnutú časť znehybníme.
Pri príznakoch šoku zabezpečíme protišokové
opatrenia.
Pri otvorenom vykĺbení najskôr ošetríme ranu, až potom znehybníme končatinu.
Vyhľadáme lekársku pomoc.

rameno – najčastejšie miesto vykĺbenia
Vyvrtnutie, vytknutie
Vytknutie: Vytknutie (synonymum je podvrtnutie) vzniká v kĺbe, ktorého väzivá sa náhle
neprirodzene natiahnu alebo natrhnú. Natiahnutie sa týka svalov a šliach, nemusí byť v oblasti
kĺbu. Sval alebo šľacha sa natiahne pri nadmernom alebo prudkom pohybe.
Vyvrtnutie: Náhla ostrá bolesť v mieste poranenia, ktorá sa pri pohybe zväčšuje. Môže
vyžarovať, následne môže postihnutá oblasť stuhnúť. Miesto môže opuchnúť.
Čo robiť pri vyvrtnutí:
Okamžite ukončite aktivitu.
Zapamätajte si skratku PĽSZ:
P - POKOJ: Poranenú časť dajte do pohodlnej polohy.
Ľ - ĽAD: Čo najskôr priložte na bolestivé miesto najmenej
na 30 minút vrecko s ľadom alebo studený obklad.
S - STLAČENIE: Postihnutú časť stlačte obložením svalu
hrubou vrstvou vaty a obviazaním – zabráni, resp. zmierni
opuch.
Z - ZDVIHNUTIE: Poranenú končatinu zdvihnite.
Podajte Ibuprofen alebo Paralen.
Kontaktujte pohotovosť, ak
- má zranený veľké bolesti,
- po úraze na nohu nevie došliapnuť, resp. neprejde viac
ako 4 kroky,
- v mieste úrazu je zväčšujúca sa modrina,
- v postihnutej oblasti je tŕpnutie alebo pocity pichania,
- má končatina neprirodzené držanie,
- sa vyvinú príznaky zápalu – zväčšujúce sa teplo, začervenanie, opuch a bolesť,
- sa stav po úraze nezlepšuje ani po 5 dňoch.
http://najmama.aktuality.sk/c
http://www.artropro.sk/rameno.html
http://zdravedieta.rodinka.sk/prva-pomoc/prva-pomoc/vyvrtnutie-prva-pomoc

spracovala: Kristína Slaninová, VI. A

/

ZAUJÍMAVOSTI
Vieš, že?
1.Gréci vymysleli hry, napríklad aj tie olympijské a dokonca aj fotoaparát?
2.Okolo roku 550 bolo v Grécku prvé divadelné predstavenie?
3.Okolo roku 530 bola v Grécku založená prvá knižnica?
4.V roku 430 bola veľká epidémia moru a zomrela štvrtina obyvateľstva Atén?
5.V roku 404 nastal pád Atén?
7.Gréci mali najradšej hrôzostrašné príbehy?
8.Boh Kronos jedol svoje deti?
Daniela Mareková, VI. A

Vieš, že?
1.Takmer všetci Gali sú vysokí
a svetlovlasí?
2.Kelti majú odporný zvyk odrezať
nepriateľom hlavy?
3.Kelti si veľmi vážili básnikov?
6.Druidi vedeli rozkazovať
počasiu?
7.Kelti boli krutí bojovníci?
9.Kelti nevedeli prehrávať a keď
zistili, že prehrávajú, tak sa zabili?
Daniela Mareková, VI. A

KVÍZY
Grécko
1. Ako sa volá najvyššia hora v Grécku?
2. Kde sa rozvinula minojská civilizácia?
3. Hlavným mestom Mínojčanov bol Knóssos, čo pripomína toto mesto?
4. Tvorcami Mykénskej civilizácie sú ..................... .
5. Aké mestské štáty založili Mykénčania?
6. Kto bojoval proti sebe v trójskej vojne?
7.Kto vyhral trójsku vojnu?
8. Kto opísal trójsku vojnu?
9. Kto objavil Tróju?
10. Aké mesto založili Dórovia?
11. Koho označujeme za otca dejepisu?

Odpovede:
1. Je to hora Olymp a meria cca 3000 metrov.
2. Minojská civilizácia sa rozvinula na ostrove Kréta.
3. Pripomína labyrint.
4. Achájci
5. Založili Mykény, Atény, Tyrins, Téby,...
6. Trójania a Achájci
7. Vojnu vyhrali Achájci.
8. Opísal ju slepý básnik Homér.
9. Objavil ju Heinrich Schliemann.
10. Dórovia založili Spartu.
11. Otcom dejepisu je grécky historik Herodotos.
Luciána Jenčáková, VI. A

Matematika
1. Jožkovi trvá 1 km 20 minút. Koľko mu bude trvať 48 km?
a) 960 minút
b) 230 minút
c) 1 456 minút
2. 12 650 hektárov na ár je?
a) 0.012650
b) 1 265 000
c) 126 500
3.Krok človeka je dlhý približne pol metra, krok mravca má dĺžku 1 milimeter.
Kto vykoná viac krokov v priebehu troch hodín?
a) mravec
b) človek
4. Koľko je 45,65 krát 6,5?
a) 51 215
b) 2 967, 25
c) 6 982
5. Koľko eur nám vydá pani predavačka, ak sme zaplatili za tovar 0, 69 centov a dali
sme jej 5 eur?
a) 4, 31
b) 3, 25
c) 2, 65
6.Do knižnice objednali 56 kníh. Z toho 16 požičali a 8 stratili.
Koľko kníh zostane v knižnici?
a) 32
b) 45
c) 70
správne odpovede: 1a, 2b, 3a, 4b, 5a, 6a
Barbora Makulová, VI. A

ZÁVER
Ďakujeme pani učiteľkám V. Novotnej a K. Laufovej za pomoc pri tvorení nášho
časopisu. Zároveň ďakujeme všetkým prispievateľom. Tešíme sa na vaše nápady
a tvorivé aktivity. Nápady píšte na adresu wiktoria@post.sk. Váš redakčný tím 

ZDROJE:
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252Fimages%252Fpupil.png%3Bhttp%253A%252F%252Feschools.co.uk%252Fprimary%25
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12%252Fes-logohires.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fmariazelaieta.wordpress.com%252F2011%252F12%2

52F04%252Fcollaborative-projects-advantages-andordisadvantages%252F%3B4369%3B4258
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