
                   
   



Úvodom ...
Toto číslo sa nám pripravuje najlepšie. Je posledné, vonku je super, slniečko nám svieti na 
obrazovky a my sa tešíme, že ešte po redakčnom, keď si urobíme úlohy, pôjdeme von, lebo je 
dlho vidno. Je to ale aj čas mnohých písomiek a záverečných opakovaní, čo až také super nie 
je, ale musí to byť, keď sa končí nejaké klasifikačné obdobie. /Keď budete čítať toto číslo, už 
budú známky uzatvorené/. 
Končí sa aj náš dvojročný projekt „Cesta k modernej škole“, v rámci ktorého nám pribudli 
nové pomôcky a vyučovanie sa spestrilo. 
Jedna skupina žiakov /výber 3.,4.,5.,6. ročníka a deviataci/ už má svoj výlet na Južnú Moravu 
za sebou, na siedmakov a ôsmakov čaká ešte Bratislava a ostatní žiaci určite tiež niekam pôjdu. 
Ďalší náročný rok je teda takmer za nami.
Prajeme Vám ešte príjemné dni v škole a krásne prázdniny! Našim hasičkám, ktoré majú v júli 
majstrovstvá sveta držíme veľmi veľmi palce! Deviatakom prajeme na nových pôsobiskách 
od septembra veľa úspechov, veríme, že školu a dedinu budú vždy dobre reprezentovať.    AS 

Šľachetný čin
Darovať krv je veľmi pekné. Každý z nás sa môže ocitnúť 
v situácii, keď krv bude potrebovať a pomôže mu zásoba, 
ktorú má odloženú nemocnica. Krv môže darovať ten, kto už 
dosiahol vek 18 rokov a je zdravý. Tejto najvzácnejšej 
tekutiny  je stále nedostatok a preto transfúzne stanice  robia 
výjazdy priamo do organizácií a do obcí. Do Šuňavy chodia 
pravidelne, približne raz za štyri mesiace.  Medzi učiteľmi je viacero pravidelných darcov. Tí 
sa aj teraz pripravovali na to, že keď v ohlásený deň - 5.apríla 2011 príde „transfúzka“ opäť do 
Šuňavy, pôjdu už po niekoľkýkrát svoju krv darovať. Zašarapatila však choroba a v spomí-
naný deň mohla darovať krv len naša pani riaditeľka.   AS
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Bývalí žiaci na 
návšteve
Počas  maturitných skúšok majú 
„nematuranti“  obyčajne voľno, 
alebo majú náhradný program. 
Naši bývalí žiaci, už stredoškoláci, 
nás prišli pozrieť, keď sa ich starší 
kamaráti trápili v marci nad matu-
ritnými písomkami.  Bolo ich 
toľko, že sa ich nazbierala celá 
trieda. My sme si ich na pamiatku 
„zvečnili.“   AS



                     DIVADLO O VLKOVI, LÍŠKE A KOHÚTIKOVI 
V stredu pred Veľkou nocou 20.4. sme boli celá škola aj škôlka na divadle o falošnej líške 
a hladnom vlkovi, ktorý mal za úlohu ukradnúť zlaté vajíčko, z ktorého sa mala vyliahnuť 
sliepočka. Keď sa kuriatko vyliahlo, zistili, že to bol kohútik Petrík. Dobre nás zabavili 
a poučili, že nemáme veriť cudzím ľuďom. 
  (ňaňa)

 

Dňa 28. 4. 2011 sa žiaci 6., 7. a 8. ročníka našej školy zúčastnili na vedomostnej súťaži 
o olympijských hrách na Štrbskom Plese. Súťažiaci boli rozdelení do 
dvojčlenných družstiev. Súťaž sa skladala z troch kôl. V prvom kole bol 
písomný test, druhé a tretie kolo tvorili ústne otázky, ktoré sa týkali histórie, 
osobností olympijských hier, slovenských športovcov a jednotlivých disciplín. 
Družstvo v zložení M. Hurčalová /7.r./ a M. Sedlák /6.r./ sa umiestnilo na 2. 

mieste a družstvo v zložení J. Hudák a T. Pitka /8.r./ sa umiestnilo na 3. mieste. Blahoželáme!  
Maťa
                                                  

Držíme Vám palce
Už všetci iste viete, že počas minuloročných prázdnin sa 
naše hasičky stali v Turčianskych Tepliciach majsterkami 
Slovenska. Aj počas tohto školského roka usilovne trénovali, 
pretože mali svoje súťaže a v júli ich čaká vrcholné 
zápolenie – majstrovstvá sveta v slovinskom meste Kočevje. 
Myslime na nich a v dňoch 17.-24. júla 2011 vysielajme 
pozitívnu energiu do Kočevje.
Dievčatá, pre nás ste hrdinky už teraz – prajeme Vám veľa 
zdaru, ľahké zdolávanie všetkých súťažných disciplín ! AS     

Žiacke perly
8. ročník – v písomke z prírodopisu : 
                     Prameň vzniká z podzemnej vody, ktorá „vinde “ z diery.
7. ročník- v písomke z fyziky:
                     Výmena tepla trvá dovtedy, kým telesá nedosiahnu teplotu, akú majú mať
                     (no neuviedli akú).
8. ročník – na hodine prírodopisu :
                     Národné parky u nás sú : TANAP, NAPANT, UNESCO .....
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Keď zašibe dospelým,            
to už stojí za to. 
Vyletia von z postelí, 
kričia jedovato.

Keď sa niekto pomýli, 
tak sa kamaráti.
Možno ti však po chvíli
čosi vyparatí.

Žlčovití, kŕčovití, 
zjedli tonu nervozity.
Otriasajú sa im byty, 
keď ich dospeláctvo chytí.

Keď zašibe rodičom,
nehrozí nám nuda.
Je to s nimi o ničom,
sú to čudní ľudia.

Zvýši sa im krvný tlak,
v očiach blesky majú.
Stúpil im slon na otlak,
že tak vystrájajú?

Dospelým šibe veľmi často. 
Asi by ste ich mali viac vychovávať, decká!  Maťa

Výborné výsledky deviatakov

Tohtoročné marcové testovanie deviatakov dopadlo pre našich žiakov výborne. Aj 
v matematike aj v slovenskom jazyku a literatúre dosiahli vyššiu úspešnosť ako bol 
celoslovenský priemer. Spomedzi 26 základných škôl popradského okresu sa v slovenskom 
jazyku umiestnili na 4. mieste a v matematike na 7. mieste. Blahoželáme !  AS

Slovenská republika v %               ZŠ Šuňava v %
Slovenský jazyk a literatúra                 58,2                     70,0 
 Matematika                  52,9                      56,4
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Spočítajte, koľko dečiek je 
v nasledujúcom texte.

Predložené súbory sú výsledkom 
dlhoročného výskum
kombinovaného s rokmi praxe.

           

Sú tam štyri, no väčšina ľudí ich všetky 
nepostrehne.   Maťa



1. Do uzatvárateľného vrecka na potraviny nalej šálku mlieka, pridaj lyžicu cukru a zopár 
kvapiek vanilkovej esencie. Vrecúško dôkladne zatvor a potras.

2. Väčšie vrecúško naplň kockami ľadu a vlož doň vrecúško s koktailovou zmesou 
a zatvor ho.

3. Potom ním päť minút tras. Z vrecúška bude kvapkať voda z roztápajúcich sa kociek 
ľadu, preto je možno lepšie túto časť prípravy robiť vonku.

4. Menšie vrecúško vyber, opatrne ho otvor a vychutnaj si koktail.

Top tip: Rovnakým spôsobom sa dá pripraviť aj sorbet, akurát namiesto mlieka 
a vanilkovej príchute zmiešaj vodu s ovocnou šťavou.  Maťa

Aj keď ťa nik nevidí, rob čestne!
Nikdy nevieš, či ťa neodfotografujú z družice.

Od zvierat sa človek líši tým, že má reč.

Čakárne postavili preto,
lebo sa počítalo s tým,
že vlaky budú meškať.

Človek nemá piť neprevarenú vodu,
lebo sa v nej nachádza
hromada mikrobiológov.

Deti, ktoré sme používali,
už nemôžeme vrátiť do nemocnice.

Maťa

                 
( Tina )
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 Opäť na koncerte 
 4. mája 2011 sa v kultúrnom  dome 
o 8:00 začal koncert, na ktorom sa 
spievali pesničky z muzikálu Mamma 
mia od skupiny Abba. 
Spievali tam veľmi pekné pesničky. 
Najviac sa nám páčila tá s názvom 
Money, money.
Privítali by sme ešte jeden takýto 
koncert. ( Pán klavirista by nám mohol 
to sľubované  riaditeľské voľno aj 
vybaviť).  Za to mu  dopredu ďakujeme.
(Tina)



Po svojich 
predkoch zdedila vynikajúci zrak a sluch , k lovu dokonale prispôsobené telo. Ešte 
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prednedávnom bola mačka neodmysliteľnou súčasťou každého vidieckeho domu. S rozvojom 
civilizácie je ale tohto vidieckeho prostredia čoraz menej a mačka stráca svoje postavenie 
úžitkového domáceho zvieraťa. V mestách sa pre svoju reprodukčnú schopnosť a pre 
potenciálne nebezpečenstvo prenosu toxoplazmózy a rozličných parazitov stáva nevítaným 
problémom. Na druhej strane je vďaka relatívne nenáročnej starostlivosti a schopnosti dodať 
príbytku teplo domova čoraz obľúbenejším domácim zvieraťom . 
                                                                                                                       ( mími a dídi )

Osemsmerovky
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Školský 
výlet na 
Moravu Dňa 
12. júna 2011/nedeľa/ 
ráno stál pri našej škole 
autobus a niekoľkí 
rodičia, ktorí 
odprevádzali svoje 
ratolesti na trojdňový 
výlet, smer – Južná 
Morava. Zloženie detí 
bolo pestré – výber 
z 3.,4.,5.,6. ročníka a celý 
9. ročník. 
Vyrazili sme skoro ráno. 

Cestou tam sme „sfárali“ do bane v Banskej Štiavnici. Do Dolních Věstoníc /tam našli známu 
Moraviansku Venušu/, kde sme boli ubytovaní v ubytovni ZŠ,  sme dorazili pred večerom. 
Pondelok bol náročný – po raňajkách sme vyrazili do Uherského Hradišta, kde sme navštívili 
jednu základnú školu, s ktorou by sme radi v budúcnosti nadviazali družbu.  Zatiaľ si len 
niektorí naši žiaci a pani uč. Skokanová vymenili niekoľko  vzájomných e-mailov, ale po 
osobnom stretnutí je nadšenie veľké a dúfame, že sme sa nevideli poslednýkrát. Popoludní sme 
si pozreli ZOO v Brne a zastavili sa „na nákupy“  v nákupnom centre. V utorok ráno po 
raňajkách sme sa pobalili a vyrazili do Lednice. Tamojší Lednicko-Valtický areál so zámkami 
a nádhernými záhradami, plavbou po riečke Dyji sa určite oplatí  vidieť a prísť sem na dlhšie, 
ako len na pár hodín, ktoré sme mali my. Obed v Dolních Věstoniciach a cesta domov, s jednou 
dlhšou prestávkou trvala 5,5 hodín. Zvládli sme ju  s niekoľkými kinedrylmi celkom fajn. Bol 
to super výlet.                            Mimi + AS

Psíčkovia
Pes patrí nielen k najstarším, ale aj k najvšestrannejším domácim zvieratám. Zo všetkých domácich 
zvierat existuje v najväčšej plemennej variabilite. Odhaduje sa, že človek vyšľachtil dodnes viac ako 400 
rôznych plemien. Túto variabilitu možno pripísať skutočnosti, že človek využíva psa pri rôznych úlohách: 
pes chráni stádo, prenasleduje a durí zver, prináša korisť, ťahá ťažké bremená, hľadá a zachraňuje 
ľudí, či stráži ich majetok. Podľa prostredia v ktorom žije a pracuje dané plemeno musí pes vykazovať 
určité žiaduce fyziologické i povahové vlastnosti. Lovec v ázijskej stepi potrebuje psa rýchleho a 
loviaceho zrakom, zatiaľ čo lovec v hustých lesoch strednej Európy využije skôr psa. 

   Mími a Dídi

8



                                                                 

Škorpión obrovský (lat. Pandinus imperator; niekedy do slovenčiny prekladané ako škorpión  
kráľovský, resp. nesprávne škorpión obrovský) je druh z čeľade Scorpionidae.    Opis a spôsob 
života                                                                                                                  Je to 
pravdepodobne najväčší druh škorpióna. Žije v Západnej Afrike. Samec dorastá až do 18 cm. 
Škorpión je prispôsobený na život vo veľmi vysokých teplotách, najlepšie zo všetkých 
živočíchov. Aj v najväčšom suchu stráca vďaka pevnému povrchu tela iba jednu desaťtisícinu 
zo svojich telesných tekutín. Medzi živočíchmi je to absolútny rekord. Bruško škorpióna sa 
skladá z prednej širšej časti a z užšieho pohyblivého chvosta, na konci ktorého má tŕň s dvoma 
jedovými žľazami. Chvost je jeho útočnou aj obrannou zbraňou. Živí sa hmyzom a pavúkmi, z 
ktorých vyciciava telové šťavy. Korisť chytá svojimi klepietkami a potom ohne zadoček hore 
nad chrbát a omráči ju bodnutím. Jeho bodnutie nie je bolestivejšie ako bodnutie včely. Jeho 
jed je tak isto porovnateľný z jedom včely. Iba výnimočne môžu nastať u človeka smrteľné 
alergické reakcie.                                                                                                      Chov 

  Na chov tohto 
druhu škorpióna je vhodné terárium 
už od rozmerov 30x30x30 mm. Pri chove viacerých jedincov je nutné samozrejme rozmery 
upraviť. Ako substrát do terária sa používa buď lignocel (kokosová drť), prípadne rašelina. V 
skutočnosti sa často tieto dva substráty zmiešavajú, pretože rašelina dobre drží vlhkosť (ktorá 
by mala byť pre tento druh okolo 70-85%), ale zasa je náchylná na plesne. Určite by mala byť 
výbavou terária miska s vodou a nízky úkryt - najlepšie nejaký kus kôry. Tento druh sa dá 
chovať (dokonca sa to doporučuje) aj v chovných skupinách 3-10 kusov. 
Zaujímavosti 
Exoskeleton (bodec) tohto druhu po ožiarení ultrafialovým svetlom veľmi pekne do zelena 
svetielkuje.

Slon sa kúpe vo vode. Príde mravec a presviedča ho, aby vyšiel von. Nakoniec 
vyjde a mravec hovorí: -Dobre, len som chcel vedieť , či nemáš moje plavky. -------------
 ----  Lekár vyšetruje pacienta. Hovorí mu:- Zdvihnite  pravú nohu. Pacient zdvihne. Lekár    
        hovorí: -A teraz zdvihnite druhú. Pacient sa ozve: -Prosím, a na ktorej nohe budem    
        potom stáť?--------------
 Vieš prečo si slon maľuje nechty???Aby sa mohol skryť v lentilkách ....
 A videla si už slona v lentilkách ?? Nie??....No vidíš, ako sa skryl!
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http://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%A1_Afrika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jed
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C4%8Dela_medonosn%C3%A1


                          
     Marec 2011, redakčný krúžok                                      Apríl 2011, oslavy Dňa učiteľov 
na návšteve v obecnej knižnici v Šuňave

                        
Marec 2011, turnaj vo vybíjanej dievčat                 Apríl 2011, pri vychádzke s 9. ročníkom - 
       v telocvični ZŠ s MŠ v Šuňave                               - nepovolená skládka nad Výhonom

                       
Jún 2011, jazda železničkou v Čiernom                          Máj 2011, muzikál Neberte nám 
             Balogu, oslava Dňa detí                                         princeznú v kultúrnom dome
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