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LEGO výstava

Pondelok  5. 3. 2018 bol pre čle-
nov záujmového útvaru LEGO výni-
močný. S riaditeľkou ZŠ pani Máriou 
Andrisovou a vedúcou ZÚ pani Du-
dákovou spoločne otvárali svoju prvú 
LEGO výstavu. Bola určená nielen 
pre žiakov a pedagógov ZŠ Janka 
Matúšku, ale aj pre MŠ, ŠKD, ZŠ v 
meste a širokú verejnosť. 146 expo-
nátov si tak prezrelo 758 návštev-
níkov. Tí mohli obdivovať architek-
túru, dopravné prostriedky, bojové 

vozidlá, lode, tanky, detské ihriská 
a zvieratá. Zaujali i LEGO FRIENDS 
či MINECRAFT. Výstavu slávnostne 
otvorili herci z obľúbeného televízne-
ho seriálu Oteckovia – Maroš Baňas 
a Oliver Oswald.

K úspešnému priebehu výstavy 
prispeli aj rodičia, ktorým vedenie 
školy ďakuje za pomoc pri inštalácii 
a demontáži.

Drahoslava Dudáková

Dopravné prostriedky z lega.

Rôznorodosť  prác.

Výstava pozostávala zo 146 exponátov.

Výstava bola sprístupnená i verejnosti. 
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Čarovný rozprávkový deň v ŠKD

Marec je už tradične 
mesiacom kníh. Pri tejto 
príležitosti pani vycho-
vávateľky spoločne s 
deťmi nacvičili prenád-
herné divadielka. Vyro-
bené rekvizity, kostýmy 
postavičiek, zvieratiek 
obohatili atmosféru di-
vadelných predstavení. 
Deti sa do svojich rolí 
vžili. Podali vynikajúce 
herecké výkony.
Malých prváčikov prišli 

povzbudiť aj ich rodičia. 
Za svoj výkon sa doč-
kali aj nejakej tej sladkej 
odmeny.
Deťúrence, patrí Vám 

veľké ĎAKUJEM za 
vašu spoluprácu počas 
nacvičovania divadie-
lok.
Názvy odohraných di-

vadiel: O divotvornom 
hrnčeku, Vlk a kozliat-
ka, Šípková Ruženka, 
Tri prasiatka, Nepoda-
rené kozliatka, Červená 
čiapočka, Pampúšik.

ŠKD

Divadielko Červená čiapočka.

Divadielko Pampúšik.

Divadielko O divotvornom hrnčeku.
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Pozor! Pohov!

Moje jarné prázdniny

Dňa 13. 4. 2018 sme 
mali možnosť privítať 
medzi nami pána Petra 
Bohmera, ktorý počas 
pútavého rozprávania 
oboznámil deti s posla-
ním profesionálnych 
vojakov v ozbrojených 
silách. Svoje rozpráva-
nie oživil zaujímavými 

fotografiami a ukážkami 
pomôcok, ktoré si deti 
mohli vyskúšať. Deti sa 
dozvedeli, čo všetko mu-
sia zvládnuť a aké zruč-
nosti musia ovládať, aby 
sa v budúcnosti mohli 
stať profesionálnym 
vojakom alebo vojačkou.

ŠKD, 4. oddelenie

Je veľa možností, ako 
stráviť jarné prázdniny. 
Niektoré deti sa tešia na 
turistiku s rodičmi, na 
chvíle strávené so starý-
mi rodičmi. Mnohé z nich 
uvítajú leňošenie, nične-
robenie. A ako prežili 
jarné prázdniny niektoré 
deti z 2. oddelenia ŠKD? 
•   L e j k a  B e r e c o v á : 
Navštívila som kino Bo-
cianiky. Náš sused, ujo 
Roman, ma v Lučivnej 
učil lyžovať.
•  Marek  Hanvald: Celé 
prázdniny som sa hral s 

mojím bratrancom Ma-
túškom.
•  Natá lka Hubková : 
Moju babku Janku z 
Chlebníc milujem. Bola 
som pri nej. Chodila sa 
so mnou lopárovať.
•  Karinka Štrbáková: 
S mojou sestrou sme 
upiekli jablkový koláč. 
Vydaril sa nám, chutil aj 
mojim rodičom.
•  Damiánko Kováčik: 
Boli sme na chate, ale 
už si nepamätám, ako 
sa volá. Najväčší zážitok 
bol, keď som sa viezol 

na lanovke.
•  Filipko Šifel: S mami-
nou sme boli lyžovať na 
Kubínskej holi. Zobrali 
sme so sebou aj nášho 
psíka.
•  Martinko Slameník: 
Odychoval som, nohy 
som položil na stôl a po-
koj.
•  Viktorka Zubeková:  
Mám rada knihy, čítala 
som si rozprávky.
•   Marek  Removč ík : 
Mám rád moju mamin-
ku, bol som s ňou celý 
čas. ŠKD

Ukážka vojenskej výzbroje.
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Sudoku

Klaudia Pohanková, 9.C Filip Škuta, 8.A

Podbeľ lekársky – využíva sa pri cho-
robách dýchacích ciest a pri tráviacich 
ťažkostiach.
Mydlica lekárska - listy sa pridávajú 
do odhlieňovacích čajov, odvar z  ko-
reňa sa používa na akné. 
Anchangelika lekárska - čaj s listov 
sa používa pri prechladnutí.
Prvosienka jarná - listy sa pridávajú 
do mastí na rany, z listov sa pripravuje 
čaj na odhlienenie a proti bolesti hlavy.
Praslička roľná – podporuje imunitný 
systém a má antiseptické účinky.
Saturejka horská - listy na roztre-

té prikladáme na miesta po uštipnutí 
hmyzom.
Cedrolena kanárska - listy sa použí-
vajú pri liečbe kašľu a zápalu hrtana.
Mäta pieporná – pôsobí protizápalo-
vo, pomáha pri žalúdočných ťažkos-
tiach a pri bolestiach hlavy.

Diana Lacková, Daniela Dobáková, 6.A

Liečivé rastliny a ich účinky
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Veľké prekvapenie počas hodiny 

slovenského jazyka

V pondelok (5. 3.) sme prišli do triedy 
pani učiteľky Zrnčíkovej s tým, že ide-
me písať písomku zo slovných druhov. 
Všetci sme boli nervózni a atmosféra 
v triede sa dala takmer krájať. Na po-
slednú chvíľu sme si opakovali vedo-
mosti, ktoré sme v priebehu uplynulých 
týždňov získali. 

Potom prišla tá chvíľa. Zazvonilo a 
nám začalo zvierať žalúdky od strachu. 
Pani učiteľka prišla do triedy a s veľmi 
vážnym pohľadom začala rozdávať pí-
somky. Všetko vyzeralo byť normálne, 
až kým sa moja spolusediaca neprihlá-
sila, že má test so správnymi výsled-
kami. Pani učiteľka len dvihla obočie a 
povedala: „To vôbec nevadí, ty to urči-
te všetko vieš.“ Potom som si všimla 
aj inej zvláštnosti, a to, že test mal byť 
zo slovných druhov, ale na vrchu pa-
piera bolo napísané Polročná písom-
ná práca. To mi už bolo naozaj divné, 
no pani učiteľka povedala, že máme 
jednoducho písať a nemáme sa takto 
ukracovať o čas. Tak som sa podpísala 
a začala uvažovať nad prvou úlohou. 
Nenápadne som sa pokúsila nakuknúť 
do susedkinho papiera, no na odpove-
de som aj tak nedovidela...

Vtom niekto zaklopal. Vo dverách sa 
objavila chlapčenská plavovlasá hlava 
so slovami: ,,Prišiel som po písomky.“ 

Aby bolo jasné, do triedy vstúpil 
Oliver Oswald a za ním vpochodo-
val menší Maroš Baňas. Obaja teraz 

účinkujú v dennom televíznom seriáli 
TV Markíza Oteckovia. Pani učiteľka 
sa zasmiala a povedala nám, aby sme 
odložili papiere. Nezabudla podotknúť, 
že si z nás vystrelila. Musím uznať, že 
som na ňu chvíľu bola nahnevaná, ale 
tento pocit ma hneď prešiel, pretože 
sa začala naozaj zaujímavá beseda o 

Bola česť čítať scenár s hercami. 
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herectve, účinkovaní v seriáli a dráme 
vo všeobecnosti. Dozvedeli sme sa 
veľa nových informácii o dráme, ale 
aj o samotných hercoch. Oliver nám 
povedal, že herci  majú medzi sebou 
skvelé vzťahy, všetci sú kamaráti a na-
vzájom si pomáhajú. Vďaka Oliverovi 
sme zistili, na čo všetko sa pri natáčaní 
musí dávať pozor, ale my sme aj tak 
prišli na niektoré chybičky, ktoré sa v 
seriáli udiali. Dozvedeli sme sa, čo je 
skript  a že asistent režiséra si to všet-
ko odskáče.

Mali sme možnosť si zahrať zopár 
scénok zo seriálu či už s Oliverom, ale-
bo jeho filmovým bratom Maroškom, 
ktorý hrá v seriáli malého Kuba. 

Maroška natáčanie veľmi baví a chcel 
by v tom určite pokračovať. Oliver sa 
chce venovať podnikaniu, no s herec-
tvom  skončiť nechce. 

Obaja však majú aj svoje povinnosti 

- chodiť do školy. Maroško navštevuje 
našu školu a Oliver španielske gymná-
zium. Oliver nám prezradil, že nehrá 
prvýkrát. Hral už v rôznych seriáloch, 
napríklad Zita na krku, ale aj v sloven-
skom filme Učiteľka. 

Hovorili sme aj o drogách a alkohole. 
Kvôli nim prišiel o najlepšieho kamará-
ta. Žiakom povedal, že v tomto veku 
bude túžba okúsiť svet drog a alkoholu 
veľká, no on sám nás od toho odhová-
ra už teraz. 

Oliver nie je žiadny namyslený he-
rec ale normálny, pohodový chalan so 
zdravým úsudkom a triezvym pohľa-
dom na dnešný svet. 

Hodina sa mi veľmi páčila, zistili sme 
veci, o ktorých sme nemali ani poňatia, 
zasmiali sme sa a spoznali nového člo-
veka s rozumnými názormi. Ďakujeme!

Kristína Jurášová, 8.B, Patrícia 

Štubendeková a Klára Mičáňová, 8.A

Spoločné fotografovanie. Hranie scénok zo seriálu Oteckovia.
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Čarovný deň na farme

A čo na výlet hovorili ostatní?
•  Na  farme  sa mi  veľmi  páčilo,  no 
neviem si predstaviť, že by som žila 
taký život. Klára
•  Vankúšovci  sú  veľmi  milí  ľudia  a 
návšteva ich BIOFARMY stála za to. 
Určite vám odporúčam ísť sa tam 
niekedy pozrieť a kúpiť si ich výbor-

né a čerstvé výrobky. Katka
•  Všetko  bolo  úžasné,  keď  zrazu 
začali kozy jesť pani učiteľke tašku.
Paťa
•  Dozvedeli  sme  sa  veľa  zaujíma-
vých vecí. Majitelia nám povedali, že 
ak chceme, môžeme si od nich ku-
povať kozí syr a mlieko. Kika

Dňa 19. apríla 2018 sme sa v rám-
ci Dní zelených škôl my - 8.A vybrali 
na EKO farmu rodiny Vankúšovcov  v 
Záskalí. Počasie a aj celý výlet nám 
vyšiel fantasticky.  Ráno sme si spra-
vili menšiu prechádzku, pri ktorej nás 
slnko trošku prebralo a my sme sa 
už nevedeli dočkať, čo nás čaká. Na 
farme nás privítala farmárska rodinka. 
Prv, než  sme sa pustili do tajov malé-
ho farmárčenia, dobre sme sa posil-
nili.  Potom nám pani farmárka uká-
zala, čo na farme chovajú. Niektorí si 

vyskúšali dojenie kozy Stely, iní zas 
jazdu na kobyle Arlete. Neskôr sme 
ovce a kozy pozaháňali na inú lúku a 
niektorí z nás prekontrolovali, či nie je 
diera v plote, aby ovce a kozy neušli. 
Nakoniec sme sa rozlúčili s tetou, ma-
lým farmárom Kubkom a zvieratkami 
a išli sme naspäť do školy. Cestu sme 
si zvolili tak, aby sme boli čo najviac v 
prírode, veď asfaltky máme dosť kaž-
dý deň. Výlet bol plný prekvapení aj 
nových poznaní. 

Linda Jokelová, 8.A

Ovce a kozy v lone prírody. Jazdu na koni sme si užívali.
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•  Naučili sme sa, že práca na farme 
nikdy nekončí a spolupracovať musí 
celá rodina. Veľmi sa nám tam páčilo 
a sme radi, že sme sa mohli niečo 
nové naučiť. Lenka
•  Vyskúšali  sme  si  dojenie  kozy. 
Niektorým to išlo ľahko, iní sa trochu 
potrápili. Okrem zážitkov sme sa do-
zvedeli aj nové informácie o chove 
zvierat. Zistili sme, že život na farme 
nie je vôbec jednoduchý. Matúš
•  Ukázali nám rôzne veci , či už ako 
sa dojí koza, alebo ako sa gazduje. 
Roman
•  Tento výlet bol pre nás veľmi  po-
učný a prospešný. Aspoň niektorí už 
vedia dojiť kozy. Paťa
•  Keď sme tam prišli,  teta nám po-
vedala pár vecí o tom, čo robí, ako to 
robí atď. Keď dorozprávala, zobrala 
jednu kozu a šla nás učiť dojiť. Deti, 
ktoré to nezaujímalo, sa išli učiť jazdiť 

na koni. S kobylou sme museli zaob-
chádzať opatrne, pretože bola tehot-
ná. Jaro
•  Na  farme  sme  dojili  kozu,  vozili 
sa na konikovi a zoznamovali sa so 
všetkými zvieratami na farme. Marika
•  Bol to veľmi pekný výlet. Mário
•  Teta  nám  dovolila  podojiť  kozu, 
ktorá sa volala Stela. Bolo to veľmi 
zaujímavé a zábavné. Za odmenu 
nás previezla na kobyle. Adela
•  Bolo  vidno,  že  aj  teta  bola  pote-
šená našou návštevou. Mala taktiež 
aj  syna, ktorý nás sprevádzal spolu 
s ňou. Mal iba 5 rokov, no už vedel 
podojiť kozu. Rodičia, ktorí vlastnia 
túto farmu, majú viac detí, ktoré im 
pri farmárčení veľmi pomáhajú. Tiťa
•  Všetci sme boli  radi, že sa môže-
me ísť na niečo také pozrieť. Asi by 
som nedokázala žiť takýto život. Ale 
bolo tam veľmi pekne. Jucka

Spoločné vyháňanie na pašu. Počasie bolo krásne a my sme si to užívali.
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Voda

Je najrozšírenejšou zlúčeninou na 
Zemi. V podobe ľadu a tekutiny po-
krýva 70% zemského povrchu. Je ne-
vyhnutná pre život, zapĺňa každú živú 
bunku a tvorí asi tri štvrtiny nášho tela.

Voda je unikátna látka, pretože sa 

vyskytuje vo všetkých troch skupen-
stvách - pevnom, kvapalnom a plyn-
nom. Najčastejšie je kvapalinou, a 
hoci sa čiastočne vyparuje pri akej-
koľvek teplote nad bodom mrazu 

(0°C), vrie až pri 100°C. Na rozdiel od 
všetkých ostatných látok voda zväč-
šuje svoj objem, keď zamrzne. Preto 
zamrznuté potrubie praská. 

Voda sa správa tak unikátne v dô-
sledku svojho chemického zloženia. 
Dobre sa v nej rozpúšťajú iné látky.

Ďalším dôsledkom polarity je fakt, že 
vo vode sa dobre rozpúšťajú iné látky. 
Preto sa v prírode zriedkakedy vysky-
tuje čistá voda. Napríklad v morskej 
vode je 3,5% solí (väčšinou chloridu 
sodného). Všetky živé bytosti využí-
vajú vo svojich životných biologických 
procesoch vodné roztoky (roztoky na 
fáze vody), ako je krv, tráviace šťavy a 
roztoky vnútri bunky.

Pred 2200 rokmi starogrécky mate-
matik Archimedes objavil, že akýkoľ-
vek predmet váži menej vo vode než 
vo vzduchu, preto môžete nadvihnúť 
niekoho dosť ťažkého, ak sa nachá-

Voda pokrýva väčšinu zemského povrchu.

Skupenstvá vody: pevné (ľad), kvapalné (voda), plynné (para).
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dza v bazéne alebo v mori. Príčinou 
toho vztlaku je vzostupný tlak vody 
alebo nadnášanie. Ak je nejaký pred-
met ponorený do vody, jeho váha tla-
čí nadol. Lenže okolitá voda ho vtláča 
späť silou, ktorá sa rovná tiaži vody 
vtlačenej predmetom. Predmet sa 
bude ponárať, kým sa jeho tiaž nevy-
rovná vztlaku vody - v tomto okamihu 
začne plávať. Predmety redšie než 
voda plávajú, kým hustejšie než voda 
sa potopia.

Podľa účelu použitia je voda:
•  úžitková  –  v  priemyselných  závo-
doch (zníži sa tvrdosť vody a tá sa 
zbaví Ca2+ a Mg2+), v potravinárstve 
sa vyžaduje dezinfikovaná voda (chló-
rovanie, ozonizácia, ožarovanie ultra-
fialovým žiarením),
•  napájacia  –  voda  pre  parné  kotle 
zbavená minerálnych solí, aby ne-
vznikol kotlový kameň, ktorý zanáša 
potrubie,
•  pitná  –  je  vhodná  na  každodenné 
použitie, je zbavená nečistôt, obsa-
huje vyvážené množstvo minerálnych 
látok tak, aby neškodili zdraviu,
•  odpadová  voda  -  je  znečistená, 
vzniká v priemysle, v poľnohospo-
dárstve, v domácnostiach, nemoc-
niciach, laboratóriách atď. Čistí sa v 
čistiarňach odpadových vôd. 

Zaujímavosti: 
•  Anomália vody – pri teplote 3,98 °C 
má najvyššiu hustotu. Na základe tej-
to vlastnosti môžu vodné živočíchy 
prežiť zimu pod hladinou, keďže voda 
nezamrzne až po dno.
•  Pri prechode z kvapalného do plyn-
ného skupenstva zväčší svoj objem 1 
700-násobne, čím vykoná objemovú 
prácu.
•  22. marec je vyhlásený ako Sveto-
vý deň vody (World Water Day).

Katarína Babinská 
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Kvapka jedna maličká
volala sa Evička.
Žila v horskej bystrine
v jednej krásnej rodine. 

Pekne si tam spolu žili,
harmóniu vytvorili.
Človek ku nim chodí rád,
liečivú moc naberať.

Voda je veľký zázrak prírody,
bez nej by sme tu neboli. 

Barborka Bocková, 3. A

Slnko svieti, kvety vädnú,
čakajú len na tú vodu nezbednú.
Kedy príde? Pýtajú sa.

Postačila by aj rosa.
A predsa večer zmráka sa
a vodička z nebíčka polieva sa.
Kvety sa hneď rozvinú.

A takto sa vodičke poďakujú.
Potrebuje Ťa každý z nás,
veď bez Teba by tu nežil nikto z nás.

Andrej Krasničan, 3. A

Matej Matejčík, 3.A

Horská kvapka

používa sa na pitie, varenie, pranie

je kvapalina bez farby, zápachu a chuti

je potrebná pre ľudí, zvieratá, rastliny

tečie v lese, jazere, rieke, mori

bez nej nie je život

Nezbedná kvapôčka
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A už je tu Veľká noc, 
voda tu má veľkú moc.
Chlapci vedrá chystajú,
dievčatá skrýš hľadajú.
Ale chlapci aj tak prídu,
a kraslice sa im zídu.

Vajíčka sú maľované,
obšité aj háčkované.
Takáto je Veľká noc,
voda tu má veľkú moc.
Simona Michalicová, ŠKD  2. oddelenie

Pýcha a predsudky,
predsudky a pýcha,
klebety od susedky,
veď predsa každý človek 
rovnako dýcha,
a on zvonku krásny,
avšak vnútri netvor,

kliatba a či láska, 
na dobrého človeka ho pretvor
aj on si predsa zaslúži šťastie
a s láskou a spokojnosťou predsa 
šťastie rastie. 

Júlia Kakačková, 5.C

1. hrá sa s ňou futbal
2. symbol lásky
3. na zemi rastie ____
4. cibuľa, paprika, mrkva
5. čistíme si s ním ruky
6. biela studená prikrývka
7. sviatok v zime
8. opak ÁNO
9. horné končatiny Sabína Lichosytová, 9.C

Pýcha a predsudky

Tajnička

Veľkonočný pondelok

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
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Projekt finančnej gramotnosti

Žiaci našej školy mali možnosť 
vyskúšať si jedinečný projekt 
finančného vzdelávania skupiny 
Erste vo Viedni. Počas dvojhodinovej 
prehliadky návštevníci rozvíjali svoje 
zručnosti v oblasti hospodárenia s 
peniazmi interaktívnou formou. Hneď 
pri vstupe dostali všetci účastníci 

tablety predstavujúce digitálne 
peňaženky, ktoré mali k dispozícii 
počas celej prehliadky, a tak si mohli 
vyskúšať finančné hospodárenie 
podobné realite.  Jednotlivé 
aktivity na piatich stanovištiach boli 
inšpiratívne a zábavné. 

Žiaci 9.B

Finančná gramotnosť zábavnou formou. Tablety ako elektronické peňaženky. 




