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        Ahojte, Fazuľkári!  

Opäť sme si pre Vás pri-

pravili Váš obľúbený časo-

pis. V tomto čísle Vás zave-

dieme do sveta animova-

ných rozprávok a filmov a 

tiež do sveta fantázie na-

šich spolužiakov žiakov. V 

rubrike Na Slovíčko s... 

Vám predstavíme pani uči-

teľku Hanákovú a z redakč-

nej Gitku Hüberovú. Do-

zviete sa aké rozprávky a 

filmy radi pozerajú naši redaktori.  

Naši ilustrátori pre Vás nakreslili krásne obrázky, antistre-

sovú omaľovánku a nezabudli sme ani na Váš obľúbený 

Kvíz, Osemsmerovku či Tajničku v ktorých môžete opäť  

vyhrať zaujímavé ceny.  

Aj v tomto čísle sme pre Vás pripravili ďalšie novinky. Je to 

rubrika Veselá matematika, v ktorej si môžete vyskúšať, akí 

ste dobrí v matematike a kreslenie s pomocou čísel v rubrike 

Kto sa skrýva v číslach?  

Na poslednej strane je súťažný kupón, do ktorého vpíš správ-

ne odpovede na naše úlohy a možno budeš vyžrebovaný/á. :)  

                  V mene redakčnej rady Miriam Vladárová 

 Úvodník 
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Kto sa skrýva v číslach?  
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1. Zviera, ktoré stretla Červená čiapočka 

2. Biely rozprávkový vták 

3. ... a sedem trpaslíkov 

4. Mladý leví kráľ 

5. Snehuliak z rozprávky Ľadové kráľovstvo 

6. Hlavnou hrdinkou tejto rozprávky je Riley 

7. Slovenská vianočná rozprávka 

8. Kocúr a myš 

9. Ľ..... Napísala Čin-čin 

10. Sestry Anna a ......(Ľadové kráľovstvo) 

11. „Je ti teplo diev-
čatko?“ - názov 
rozprávky 

12. Boli tri a každé si 
postavilo svoj 
domčeky 

13. Tri oriešky pre ... 

14. Hlavný hrdina 
rozprávky Kniha 
džunglí 

 

TAJNIČKA: 

________________ 

________________ 

________________ 

Tajnička 
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Predstavujeme Vám ... 

... Margitu Hüberovú z 9. A 

Ahojte, volám sa Margita 

Hüberová, ale 

všetci ma volajú 

Gitka. 

 

Chodím do 9.A. 

Vyrábam tajnič-

ky do školského časopisu Fa-

zuľkovo.  

Vo svojom voľnom čase chodím chytať ryby, pestujem mä-

sožravé rastliny, mám rada ručné práce a sem-tam prečítam 

nejakú knihu alebo časopis. Chovám škrečky a vytvorila som 

o nich aj internetovú stránku. 
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Na slovíčko s ... 

... pani učiteľkou Jarmilou Hanáko-
vou. 

1. Aká je vaša najobľúbenejšia 
rozprávka alebo film? 

 Moja najobľúbenejšia rozprávka 
je Perinbaba a film Forrest Gump 
a Pretty Woman. 

 
2. Aká je vaša najobľúbenejšia 

rozprávková postavička? 
 Nemám nejakú najobľúbenejšiu, ale rada si pozriem príbe-

hy s Bambuľkou a Marušku zo Soľ nad zlato. 
 
3. Chceli by ste sa znova stať žiačkou základnej školy 

(prečo)? 
 Rada spomínam na školské roky strávené v triedach, kde 

teraz učím, ale už by som sa nechcela vrátiť do školských 
čias. 

 
4. Pamätáte si nejaký vtipný alebo zaujímavý zážitok,     
    keď ste vy sama boli žiačkou? 

Vtipného sme toho zažili veľmi málo. 
Učiteľ bol „pán učiteľ“ – osoba 
s obrovskou úctou. Nedovoľovali sme 
si to, čo žiaci dnes. Ani sme sa s nimi 
nerozprávali. Ale veľmi rada a často 
si spomínam na moju učiteľku sloven-
ského jazyka Vilmušku Kapolkovú. 
Keď som k nej chodila domov na dou-
čovanie pred prijímacími skúškami, 
vždy mala upečené fantastické kolá-
če, najmä štrúdľu. 
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Tajnička 

1.                      

2.                        

3.                              

4.                        

5.                       

6.                         

                   

7.                            

8.                            

                   

9.                                

10.                       

11.                         

12.                            

13.                            

14.                         
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„Odváž sa vystúpiť zo svojej zóny komfortu. Odmena stojí 
za to.“ – Rapunzel z rozprávky Na Vlásku. 

 

„Nemožné je možné, ak si úžasný.“ – Bolt z rozprávky 
Bolt. 

 

„Tvoja identita je tvoj najcennejší majetok. Ochraňuj ju.“- 
Elastina z rozprávky Rodinka úžasných . 

 

„Niekedy máš vedľa seba to, čo celý život hľadáš“ - 
Star-Lord z filmu Strážcovia galaxie 2. 

Citáty z rozprávok a filmov 
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5. Akú najzábavnejšiu vec vám vyviedli vaši žiaci? 
Nespomínam si na žiadnu. 

 
6. Mali ste ako žiačka nejakú vtipnú prezývku? 
 Nie. 
 
7. Aké štáty ste navštívili a kde sa vám najviac páčilo? 
 Navštívila som Chorvátsko, Grécko, Bulharsko a Španielsko. 

Každá krajine mala svoje čaro. 
 
8. Keby ste si mohli znovu vybrať, aký iný predmet by 

ste chceli učiť aký by to bol? 
 Nemenila by som nič. So svojou prácou som spokojná. 

Na slovíčko s ... 
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Viete, že... 

...skratka Iron Ma-

novho múdreho počí-

tača J.A.R.V.I.S 

znamená Just A Rat-

her Very Intelligent 

System - Jednoducho 

Veľmi Inteligentný 

Systém? 

 

 

... Mickey Mouse je prvá postavička, 

ktorá vyhrala Oscara? 

 

...  film Titanic stál viac ako výstav-

ba lode Titanic v skutočnosti ? 

 

...rozprávka  Ľadové kráľovstvo 

sa stala historicky najúspešnejším 

animovaným filmom, zatiaľ dosiah-

la celosvetové tržby 1,0724 mi-

liardy dolárov? 

 

... tvorcovia  rozprávky Na vlásku  na nej pracovali šesť ro-

kov a vynaložili na neho 260 miliónov amerických dolárov? 
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Citáty z rozprávok a filmov 

Veľa filmov má nezabudnuteľné myšlienky, ktoré nás nú-
tia zamyslieť sa nad nimi. My sme vybrali niektoré z 
nich: 

 

,,Oh áno, minulosť dokáže zraniť. 
Avšak môžeš od nej utekať alebo sa 
z nej poučiť.“ - Rafiki z rozprávky 
Leví Kráľ. 

 

„Zajtrajšok – miesto, ktoré nie je 
ako dnešok alebo včerajšok. Je to 
miesto, kde sú veci lepšie. Tam 
smerujem.“ – Guy z rozprávky 
Krúdovci. 

 

„Aj my sami môžeme byť hrdinovia, 
každý jeden z nás. Ak nájdeme odvahu skúsiť to.“ -Optimus 
Prime z filmu Transformers Posledný rytier. 

 

„Niektorí ľudia stoja za to, aby si sa pre nich roztopil.“ 
– Olaf z rozprávky Ľadové kráľovstvo. 

 

„Nechcem prežiť. Ja chcem žiť!“ – Kapitán lode z roz-
právky WALL-E. 

 

„Keď ťa život zrazí dole, vieš čo by si mal spraviť? Nepre-
stávať plávať!“ – Dory z rozprávky Hľadá sa Nemo. 

 

„Rob kompromisy, kde sa to dá, ale tam, kde sa to nedá, 
tam nie.“- Sharron Carter z filmu Capitain America Civil 
war.  
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Antistresová omaľovánka 
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... film Jurský svet drží rekord 

za najrýchlejšie zarobenú miliar-

du dolárov z kín? 

... herec, ktorý dabuje oslíka 

v rozprávke Macko Pú, dabuje 

tiež Optimusa Primea z filmu 

Transformers? 

 

... rev Simbu v Levom kráľovi nie 

je v skutočnosti rev leva ale rev 

tigra? Rev leva sa zdal tvorcom 

príliš tichý. 

 

...prvý trailer k filmu 

Avengers Infinity War 

bol za premiérových 24 

hodín zhliadnutý 230 

miliónov krát, a tým 

prekonal svetový re-

kord? 

 

... Rapunzel je jediná Dis-

ney princezná so zelenými 

očami? 

Viete, že... 
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Kvíz 

1. Ako sa volá hlavná postava z rozprávky Autá? 

A: Hrom 

B: Blesk 

C: Búrka 

2. Ako sa volá rozprávka, ktorej hlavná postava sa volá Elsa? 

A: Zamrznuté kráľovstvo 

B: Ľadová ríša 

C: Ľadové kráľovstvo 

3. Kto tvorí skupinu superhrdinov z filmu Avengers? 

A: Iron man, Capitain America, Thor, Hulk, Hawkeye, Black Widow 

B: Zlatovláska, Popolúška, Barbie, Elsa 

C: Iron man, Batman, mimoni, mimizemšťania 

4. Manny, Ellie, Sid, Diego, Shira a Buck sú postavy z rozprávky: 

A: Doba minulá 

B: Doba ľadová 

C: Doba kamenná 

5. Ako sa volá večerníček o dvoch 
zajacoch? 

A: Lolek a Bolek 

B: Budkáčik a Dupkáčik 

C: Bob a Bobek 

6. Ako sa volá herec, ktorý stvárnil 
postavu Tonyho Starka vo filme Iron 
man? 

A: Robert Downey JR. 

B: Jožko Pekný 

C: Ferko Vysoký 

7. Chlapec Mauglí vyrastal v džungli s: 

A: mačkou, psom a myšou 

B: medveďom, čiernym panterom a vlčou svorkou 

C: papagájom, vrabcom a orlom 
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Ninka Raffajová 

Mám rada rozprávku Harry Potter. 
Môj najobľúbenejší seriál je Horná 

Dolná. 

 

Adriana Holková 

Mám rada Snehulienku lebo je: láska-
vá, dobrosrdečná a usilovná. Veľmi  
rada  pomôže cudzím  ľudom  pomôže. 

 

Marko Lisík 

Rád pozerám fantasy filmy. Medzi moje obľúbené patria: 

Harry Potter, Fantastické zvieratá a ich objav a Piráti 
z Karibiku. Tiež sa rád hrám po-
čítačové hry, moja najobľúbe-

nejšia je Fortnite. 

 

Evka Repková 

 Moja obľúbená rozprávka je 
Fantaghiro. Páčia sa mi na nej 

hrdinské činy a  to, že každému 
pomáha. Bola princezná, ale aj 

hrdinka.  

 

Anketa 
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Anketa 

 Aká je najobľúbenejšia rozprávka alebo film našich re-
daktorov? 

 

Miriam Vladárová 

Rada pozerám sci-fi filmy, najmä filmy od 
MCU, ako sú: Strážcovia galaxie, Avengers, 
Thor, Obzvlášť mám 
rada Transformers 
(všetky časti) a Jurský 
svet. Rada si pozriem 
aj animované filmy. 
Medzi moje najobľúbe-

nejšie parí Doba ľadová (všetky časti), 
Legenda o sovích strážcoch, WALL-E, 
Ferdinand a Khumba.    

 

     

Karin Vladárová 

Nemám obľúbenú rozprávku. 
Najviac sa mi páčia rozprávky 
od tvorcov Blue Sky, ako naprí-
klad: Doba ľadová, Ferdinand 
a Rio. Rada pozerám rozprávky 
V hlave, Madagaskar, Zambezia, 
Divoké vlny a Balerína. A tiež si 
rada pozriem komédie, ako sú 
Pestúnka v akcii, Kúpili sme Zoo 
a Cumlikátor.  
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8. Kto je vodcom Autobotov vo filme Transformers? 

A: Optimus Prime 

B: Bumblebee 

C: Ironhide 

9. Ako sa volá rozprávka o zebre, 
ktorá nemala na zadku pásiky? 

A: O zebre, ktorá nemá pásiky 

B: Khumba 

C: Zebra 

10. Koľko dalmatínov bolo 
v rozprávke 101 dalmatínov? 

A: 101 

B: 100 

C: 111 

11. Ako sa volá ostrov, na ktorom stroskotali zvieratá: lev Alex, 
zebra Marty, hrošica Glória a žirafa Melman? 

A: Magagaskar 

B: Madaskagar 

C: Madagaskar 

12. Rozprávka Bambi je o: 

A: medveďovi 

B: jelenčekovi 

C: vlkovi 

13. Ako sa volá malá oranžová rybka s tromi 
bielymi pásikmi? 

A: Meno 

B: Nemo 

C: Nome  

14. Hlavnými postavami rozprávky Tom a Jerry 
sú: 

A: kocúr Tom a myšiak Jerry 

C: kocúr Jerry a myšiak Tom 

D: pes Tom a škrečok Jerry 

Kvíz 
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15. Blu a Perla sú postavy 
z rozprávky: 

A: Zootropolis 

B: Transformers 

C: Rio 

16. Ako sa volá mravec, ktorý 
nosí červenú bodkovanú šatku? 

A: Ferdo Mravec 

B: Ferko Mravec 

C: Jožko Mravec 

17.Ako sa volá rozprávka 
o veveričkách, ktoré kradli oriešky, 
aby prežili zimu? 

A: Oriešky 

B: Veľká oriešková lúpež 

C: Veľké kradnutie 

 

 

18. Ktorý z tučniakov z Madagaskaru 
nevie rozprávať? 

    A: Kowalski 

      B: Kapitán 

      C: Rico 

19. Koľko častí má rozprávka Autá? 

A: 1 

B: 2  

C: 3 

20. EVA a WALL-E sú postavy 
z rozprávky: 

A: WALL-E 

B: EVA 

C: WALL-E a EVA 

Kvíz 
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Osemsmerovka 
AUTÁ, AVENGERS, BALERÍNA, BA-
LÚ, BAMBI, BAYMAX, BOLT, BLU, 
DORY, ELSA, GRU, HULK, IRON 
MAN, KOCÚR V ČIŽMÁCH, LEVÍ 
KRÁĽ, LIETADLÁ, MADAGASKAR, 
MIMOŇ, MINNIE, MRÁZIK, NE-
MO, POPOLUŠKA, RIO, SHIRA, 
THOR,V HLAVE, WALLE, ZOOTRO-
POLIS 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _    _     _ _ _ _ _  

A R A K Š U L O P O P K U 

V U O Z E I N N I M S O L 

E H O W A L L E P R I C B 

N Á L Á L D A T E I L Ú R 

G V K A Y S H I R A O R A 

E L S A V T H O R A P V K 

R B O L T E N F B X O Č S 

S Ň O M I M E H A A R T A 

Y R O D A I M U M M T Ž G 

U R G N R I O L B Y O M A 

L K I Z Á R M K T A O Á D 

M Y A N Í R E L A B Z CH A 

B A L Ú Ľ Á R K Í V E L M 
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Veselá matematika 

Ukáž, aký/á dobrý/dobrá si v matematike! Pripravili sme si 
pre teba pár príkladov, ak ich správne vypočítaš a výsledky 
nájdeš a vymaľuješ v tabuľke, dostaneš odpoveď na otázku: 
Ako sa volá najmenší lemur z rozprávky Madagaskar? 

4+2=__ 

19+0=__ 

14-2=__ 

4+4=__ 

3-1=__ 

2+3=__ 

10+10=__ 

5-5=__ 

17+1=__ 

5-4=__ 

6-3=__ 

0+4=__ 

3+4=__ 

6+3=__ 

5+5=__ 

7+4=__ 

10+3=__ 

14-0=__ 

18-3=__ 

10+6=__ 

13+4=__ 

21 44 58 95 32 75 46 32 31 52 62 43 87 71 36 51 98 33 65 48 

44 13 78 59 23 1 44 7 5 8 9 95 2 4 6 47 9 5 1 75 

58 9 19 41 12 16 58 4 55 66 12 48 13 55 20 48 26 3 44 29 

74 3 99 14 25 20 95 16 42 83 4 24 8 12 19 98 58 8 82 64 

52 4 84 25 46 9 35 15 35 92 18 81 4 10 24 65 94 2 32 35 

61 8 65 22 54 6 27 1 64 61 8 31 18 35 2 32 38 11 73 51 

94 6 25 34 78 0 28 6 19 7 13 59 10 46 58 3 25 20 65 21 

35 99 87 45 65 87 38 27 46 51 90 50 56 24 29 38 67 54 31 28 
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Vlastná tvorba 

Daniel Čech, 5. B 

Šťastný   Psík 

Bol raz jeden dom s krásnou 
záhradou. Bývala tam rodina, 
ktorej ešte čosi ku šťastiu 
chýbalo. Deti sa často hrávali 
v záhrade a veľmi si priali mať 
šteniatko. 
Prešiel nejaký čas, a ocko sa 
vracal s práce domov. Deti si 
už s diaľky všimli, že nesie nie-
čo v náručí. Rozbehli sa 
k nemu. 
Ich očká žiarili šťastím, keď 
zbadali, že je to šteniatko, po 
ktorom veľmi túžili. Napokon 
ocko vyrozprával, ako ho našiel 
smutné a opustené. Teraz sa však už teší, že má pri sebe 
ľudí, ktorí ho ľúbia. 
 
 
 
Ingrid Špirková, 5.A 

Krokodíl vegetarián 

Žil raz krokodíl, ktorý stále niečo jedol. A bolo mu úplne 
jedno, že má 300 kíl. Ale jedného dňa sa rozhodol, že bude 
vegetarián. Bolo to osudové rozhodnutie. Keď už zvládal 
jesť iba bylinky, tak ho začali provokovať antilopy. On mal 
olovrant (bylinky), tak za ním prišiel gepard. Bol tak blízko, 
že sa mu triasli nohy. Ale o chvíľu sa už gepard nebál 
a prišiel k nemu ešte bližšie. A vtom zmizol. Pravda, že ho 
zjedol náš vegetarián. A odvtedy už krokodíly neboli vege-
tariáni. 
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Vlastná tvorba 

Obrázky sú nakreslené žiak-
mi 2. A triedy 
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Alexandra Ondrušová, 5. B  

O mačiatkách 

Boli raz dve mačiatka, Maja a Mia. Mia bola hlúpa, pyšná, ale 

krásna a mala okolo seba veľa kamarátov. Maja bola síce ši-

kovná a múdra, avšak škaredá a nemala žiadnych priateľov. 

Jedného dňa kačiatko z ich dvora uviazlo v plote a volalo 

o pomoc. Mia kačiatko ignorovala a pokračovala v zábave. Ma-

ja však neváhala a hneď utekala pomôcť káčatku. Zachráne-

né káčatko potom všetkým rozprávalo, ako mu Maja pomohla 

a aké je to dobré mačiatko. Od toho sa káčatko stalo Maji-

ným najlepším kamarátom. 

Nie je dobré, keď druhých súdime podľa toho, ako vyzerajú, 

ale je dôležité, akí sú zvnútra. 

Vlastná tvorba 
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Silvester Ondák, 5. A  

Krokodília ríša 

Za siedmimi horami a siedmimi doli-
nami bolo krokodílie kráľovstvo. Kráľ 

sa volal Kroko a mal sedem synov. 
O pár dní sa mali konať krokodílie 
zápasy. Víťaz sa stane slávnym, do-

stane mäso a stane sa nástupcom 
trónu. Zo siedmich krokodílov sa 

rozhodli ísť bojovať traja. Najstarší 
brat Krak, prostredný brat Kroch 
a najmladší brat Zúbok.  

Prvou úlohou bolo vyliezť na Aligáto-
rí vrch. Mali na to dve hodiny. Vy-

liezlo dvanásť krokodílov. Aj naši 
bratia vyliezli. Druhou úlohou bolo 
preplávať Hrošiu bažinu. To sa poda-

rilo len siedmim krokodílom, naj-
mladší brat to zvládol len 

o krokodíliu šupinu. Treťou úlohou 
bolo to, že za tri dni museli uloviť 
troch kojotov, dve zebry a jedného 

šakala. To sa podarilo len bratom. 
Poslednou úlohou bol zápas. Bratia museli nastúpiť do arény 

a bojovať na život a na smrť. Kráľ chcel túto úlohu zrušiť, 
no už sa nedalo. Musel sa pozerať na to, ako sa jeho dvaja 
synovia bijú. Najstarší brat uhryzol prostredného do chvos-

ta aj do nohy. Zúbok ho však prekabátil svojou inteligenciou 
a porazil svojho brata. Získal tak trón, slávu celej Krokodílej 

ríše a panoval viac ako tridsať rokov. 

Vlastná tvorba 
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Vlastná tvorba 

Martin Lipták, 5.B 

Medveď Grizzly 

Bol raz jeden medveď a volal 
sa Grizzly. Jedného dňa dostal 

chuť na med a tak sa vybral do 
obchodu v meste. Len čo ho 
predavačka uvidela, zľakla sa 

a ušla z obchodu preč. Medveď 
si zobral med o pobral sa do 

svojho brlohu. O niekoľko dní 
išli predavačkine deti do hory 
na hríby. V lese zablúdili a za-

čalo sa stmievať. Obkľúčila ich 
svorka vlkov, ktorá hrozivo za-

výjala a blížila sa k nim. Keď to Grizzly začul, vlkov odohnal 
a deti zaviedol domov k mame. Takto sa predavačke odvďačil 
za zjedený med.  

 

Lea Maňková, 3.A 

O psíkovi, ktorý videl prvý sniežik 

Bolo raz jedno dievčatko, ktoré do-

stalo na Vianoce psíka. A dalo mu 
meno Samko. Keď sa ich celá rodina 

navečerala, šli von. Obliekli psíka 
a išli sa guľovať. Najprv sa malý 
Samko snehu bál, ale potom už nie. 

Zrazu mu bolo všetko smiešne. Zaži-
li spolu veľa pekných chvíľ. 
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Klára Matulová, 5. A  

 Prečo cez deň spíme? 

Tam, kde sa piesok lial a voda sypala, 
žila mačka, ktorá sa volala Zita. Prezý-
vali ju aj Zita Obezita. Bola veľmi tuč-
ná. Raz sa jej zachcelo ísť na dovolen-
ku, a keď Zita Obezita niečo chce, mu-
sí to mať. Išli teda na dovolenku. Chce-
li ju dať do domu pre mačky, lebo ju 
nemohli zobrať so sebou k domu. No 
Zita tam nechcela ísť, lebo to pre ňu predstavovalo mučenie. 
Mačky museli jesť, piť, loviť celý deň... Mučenie! Našťastie 
bola taká dobrá a zlatá, že ju tam nedali. Celé dni sa opaľova-
la na slnku, ani nechodila do hotela, kde boli ubytovaní a len 
v noci chodila na WC a keďže bola veľmi lenivá, robila potre-
bu hneď vedľa a zahrabala si to do piesku. Keď mali ísť do-
mov, nechcela odísť. Keď prišli domov, ostal jej tento zvyk. 
Povedala o ňom aj ostatným mačkám a kocúrom. Práve preto 
mačky doteraz cez deň spia a v noci pracujú. 

 

Ivan Gríger, 5. A   

Pes Max 

Po ceste sa túlal malý psík Max. Túžil po 
rodine, ktorá by ho mala rada. Najradšej 
by chcel ísť k deťom, miloval deti 
a často sa mu snívalo, ako spí na tepluč-
kom miestečku pri krbe.  

Už dlhšie ho na ulici sledovalo dievčatko, 
ktoré toľko prehováralo rodičov, až si 
ho zobrali domov. Maxíka si všetci veľmi 
obľúbili a stal sa členom ich rodiny. Do-
konca mal aj svoje miesto pri krbe, 

o ktorom tak často sníval. 
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