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16. marec 2018 

Človek, ktorý číta, prežije tisíc životov, kým 

zomrie. Človek, ktorý nikdy nečítal, prežije iba 

jeden. 
Marec je od roku 1955 označovaný ako Mesiac knihy. To vieme takmer všetci. Ale 

prečo práve marec? 

V marci sa narodil aj zomrel Slovák Matej Hrebenda, ktorý žil na prelome 18. a 19. 

storočia. Aj napriek tomu, že bol slepý, venoval sa zbieraniu kníh, ich zachraňovaniu 

a rozširovaniu medzi ľuďmi. Vďaka dobrým ľuďom putoval po celom Slovensku a 

dostal sa až do Čiech či Viedne. Ďalším dôvodom je, že 16. marca sa narodil slovenský 

zberateľ ľudových rozprávok Pavol Dobšinský, ktorého označujeme aj prívlastkom 

slovenský Andersen. 

Nebola preto náhoda, že sme práve 16. marca 2018, v deň, v ktorom sme si pripomínali 

190. výročie narodenia Pavla Dobšinského, v deň, ktorý je označovaný aj ako Deň 

slovenských rozprávok, slávnostne otvorili našu knižnú Suľkobúdku. Jej základným 

pravidlom sú tri slová: požičaj, vráť, vymeň.      

Ďakujeme p. učiteľkám Jarmile Liškovej a Márii Zátekovej za realizáciu takejto peknej 

myšlienky a deťom, ktoré priniesli prvé knihy do Suľkobúdky:   

1. A – Paulínka Kapustová 

1. B – Adamko Karcol 

2. B – Aďko Kurciník, Peťko Kurciník, Natálka Stojková, Emka Plevková 

3. A – Marek Králik, Katka Chudobová, Jakubko Magura 

3. B – Anetka Komolíková, Alžbetka Koňušiaková, Jakubko Lašút, Dávidko Mäkký 

4. A – Nicolasko Adamčík 

5. B – Lejka Petreková, Marcelko Kerhat 

6. B – Deniska Štefánková 

8. A – Veronika Jarabicová, Miško Kapusta 

  

Suľkobúdke prajeme, aby plnila svoj účel, 

pretože kniha nám pomáha zabudnúť              na 

trápenie, zlepšíme si pamäť, rozšírime si slovnú 

zásobu, naučíme sa lepšie písať, pretože: 

 

Knihy sú pre človeka tým, čím sú pre vtáka 

krídla.   

     

            Mgr. Mária Záteková 

     Autor fotografií: Ing. Gabriel Horos 
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Témou básní našich šikovných žiakov bola naša 

novučičká Suľkobúdka  .              

V našej škole stojí búdka, 

je to naša Suľkobúdka.   Suľkobúdka, Suľkobúdka, 

Do nej svoje knihy dáš si   to je naša knižná búdka. 

a nové požičiaš si.   Chodím k nej vždy a rád, 

Je to pravda, je to tak,   je to dobrý kamarát. 

prečíta si každý žiak! 

      Denis Jedinák, 5. A 

 Emmka Urbanová, 6. B 

     Naša malá Suľkobúdka 

Janko Dadaj nakúka,   tajomstvom nám žiari. 

aká je dnes ponuka?   Keď otvoríš malé vrátka, 

Hrubá, tenká, s obrázkami,  kniha sa ti zjaví. 

s piesňami aj básničkami.     Katka Galvánková, 6. A 

 

Knižky v rade pekne stoja, 

čitateľov sa neboja.   Všetci rýchlo utekajú, 

Je to pre nich pochúťka,   otvára sa jedna búdka. 

je to naša Suľkobúdka.   Vtáky do nej nelietajú, 

     je to naša Suľkobúdka. 

 Adam Kvašňovský, 5. A 

      Lea Vojteková, 6. A 
 

                                                 
 

Vyhodnotenie súťaže BYSTRÉ OČKO.  

Sme veľmi radi, že ste sa do tejto súťaže opäť zapojili a nezabúdajte, že najrýchleší 

môžu byť až piati žiaci. A ktorí to boli tentokrát? 

Janko Jaroš, Patrícia Kubaščíková, Zojka Priečková, Zuzka Stoláriková a Alex Škorík   

z 5. A. 

Gratulujeme vám a môžete si k p. učiteľke Halúskovej prísť po odmenu.   

         

        /redakcia/ 
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 Boj proti prejavom extrémizmu   

– prednáška pre žiakov 8. ročníka 

 
„Street Law“ (Dostaňme právo do ulíc) – je cieľom projektu, s ktorým nás oslovila 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. 

Hlavnou myšlienkou projektu je prepojiť teóriu s praxou 

tak, aby sa zvyšovalo právne vedomie v spoločnosti. A tak 

sa k nám vybrali dve študentky práva, ktoré pod vedením 

interného supervízora Mgr. Viktórie Markovej 

zaujímavým spôsobom priblížili hlavnú tému projektu Boj 

proti prejavom extrémizmu. Našim ôsmakom boli 

ozrejmené historicko-právne a trestnoprávne aspekty 

uvedenej problematiky a ich vedomosti boli nielen           

na úvod, ale aj v závere prednášky overené nečakaným 

kvízom. Vďaka pozornému Michalovi Kapustovi sa 

chlapčenskému tímu podarilo získať o niečo viac bodov 

ako dievčatám, a tak sa mohli podeliť o sladkú odmenu.  

Cvak – ešte jedna spoločná fotka do albumu a už sa 

môžeme tešiť na ďalšiu zaujímavú tému, ktorá nás bude 

čakať v apríli.  

 

Ďakujeme za spoluprácu! 

 

    /Mgr. Anita Tomaníčková, riaditeľka školy/ 
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Aká je kvalita vody, ktorú pijeme? Ako ju môžeme 

skontrolovať? 

Počas Svetového dňa vody 22. 3. 2018 sme spolu             

so žiakmi kontrolovali kvalitu pitnej vody. Žiaci si priniesli 

vzorku vody zo svojich domovov a odobrali sme aj vzorku 

vody z neďalekého potoka. Podrobili sme ich testom na 

zisťovanie hodnoty pH, obsahu dusičnanov, fosforečnanov 

a aj tvrdosti vody. Na základe porovnania výsledkov sme 

zistili, že nielen v škole, ale aj doma máme kvalitnú pitnú 

vodu, ktorú by sme si mali viac ceniť. Naopak výsledky 

testov vody z potoka potvrdili, že táto voda už nie je 

vhodná na pitie. Obsahuje totiž väčšie množstvo dusičnanov a fosforečnanov.  

 „Voda je vzácne dedičstvo od našich predkov.“  

Vážme si ju a chráňme!  

               /Mgr. Janka Cibulková/ 
 

Počas Dňa vody sa žiaci zapájali aj do rôznych aktivít a zbierali za ne bodíky. A tu sú 

výsledky: 

1. stupeň    2. stupeň 

1. miesto         1. A     42 bodov  1. miesto         7. B     48 bodov 

2. miesto         2. B     40 bodov  2. miesto         5. B     44 bodov 

3. miesto         4. B     38 bodov  3. miesto         5. A     19 bodov 
   

       GRATULUJEME!!! 

                                                             

         !!! Dôležitý OZNAM !!! 
 

Aj vy ste si všimli, že mesiac jún je už za dverami??? Áno, je to tak! Blíži sa 

vysvedčenie, a preto zapnite všetky mozgové závity a zaberte, aby boli vaše 

známky super!!!  
 

Avšak mesiac jún sa spája aj s Dňom detí . Pamätáte si ešte            

na našich kamarátov z GOGOLINA? Tak práve oni nás prídu         

1. júna opäť navštíviť. Tešíte sa? My veru ÁNO!   

        /redakcia/ 
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V dnešnej časti našej novej rubriky vám predstavím ovocný strom so sladkými 

červenými plodmi – je ním ČEREŠŇA KORDIA. 

 

Čerešňa – ide o strom s mohutnými bobuľami s výraznou osviežujúcou a sladkou 

chuťou. Bobule majú vysoký obsah vitamínu C. Obsahujú aj horčík, železo, jód, fosfor, 

zinok, vápnik, draslík, kremík, vitamíny A, B, C, E a P. Čerešní je viac druhov a majú 

červené bobule – kôstkovice. Využívajú sa na výrobu džemu, štiav, sirupu, kompótov 

a i. V našej záhrade nám rastie 

               ČEREŠŇA KORDIA  

 Strom.  

 Veľmi úrodná.  

 Odolná voči mrazu. 

 Dozrieva začiatkom júla.  

 Kvitne pomerne skoro. 

 Patrí medzi najkvalitnejšie  
odrody.                                               

 

 

 

 
 

                  /zdroj: internet, spracoval Juraj Podmanický, 5. B/ 

 

                                              

             
   

Dňa 20. 04. 2018 sa prvýkrát zišli dobrovoľníci 

(žiaci 4. – 6. ročníka) skupiny Orešnice. Počas tohto 

dňa sme sadili v lese v obci Rudina stromčeky 

borovíc. Pri sadení nám pomáhal lesný pedagóg Ing. 

Ján Vojtek. Ujo Jano nám ukázal spôsob sadenia a 

každý z nás zasadil 30 stromčekov, ktoré sa nám 

vcelku rýchlo minuli. Počas sadenia sme mohli 

pozorovať rôzne živočíchy, rastliny a aj stopy 

zvierat. Spolu sme zasadili 600 sadeníc borovice. 

Náš posledný stromček sme pomenovali po našom ujovi lesníkovi „strom Jano“. Je to 

vďaka za to, že si na nás našiel čas a pomohol nám obnoviť les. A my sa už tešíme        

na ďalšie stretnutie.  

             /Emka Galková a Zuzka Králiková, 6. A/ 
 

Čerešne obsahujú viac jódu ako ryby! 

Plody 

 Sú veľké, srdcovité 

s tenkou šupkou. 

 Odolné voči popraskaniu. 

 Aromatická výborná chuť. 

 

http://www.zelenyzivot.sk/Vitamin-D3-K2-c35_0_1.htm?a_aid=556b3d1da5f71&data2=aita
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Naša spolupráca so Slovenským zväzom záhradkárov v KNM pokračuje. 

 

Vo štvrtok 15. marca 2018 nás opäť navštívili členovia 

Okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov 

v Kysuckom Novom Meste na čele s jeho predsedom 

pánom Ing. Ivanom Červencom. Prišli sa podeliť 

o svoje skúsenosti pri ošetrovaní ovocných stromčekov 

s našimi siedmakmi. Na hodinách sveta práce 

predviedli žiakom ukážky očkovania a štepenia 

ovocných stromčekov. Pán Červenec najskôr sám 

ukázal rôzne spôsoby očkovania ovocných drevín 

a následne si ich žiaci sami vyskúšali. Niektorí sa 

ukázali ako zruční budúci záhradkári a pestovatelia. 

Svoje zaštepené rastlinky si mohli odniesť domov     do 

svojich záhrad, kde sa o ne budú starať. 

Priamo v ovocnom sade sa už potom samotní 

záhradkári postarali o predjarné ošetrenie našich drevín 

a zároveň prispeli radami, ako sa máme v budúcom vegetačnom období o náš sad 

postarať.  

Ďakujeme im za cenné rady a čas, ktorý nám venovali! 

          /Mgr. Libuše Horvátová/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



8 | –––––––––––––––––––––––––––––––––––  In - Suľkováčik ––  
              

       
 

Už po šiestykrát sa v našej škole 

uskutočnilo podujatie, ktoré otvára bránu 

do sveta rozprávok – Noc s Andersenom.  

Okrem našej školy sa však takáto 

rozprávková noc realizovala aj v mnohých 

ďalších školách takmer        po celom 

svete. Okrem Slovenska to bolo aj 

v Čechách, Poľsku, Srbsku, Chorvátsku, 

Slovinsku, Bulharsku, USA, Austrálii, 

Grécku, Veľkej Británii, Nemecku, Dánsku, na Novom Zélande, Malte, v Španielsku, 

Portugalsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Taliansku, Saudskej Arábii a dokonca aj 

v africkej Keni. Išlo o viac ako 1600 miest s počtom účastníkov 95 000. 

 

Ale vráťme sa späť do našej školy! 

 U nás sa Noci s Andersenom pravidelne zúčastňujú vybraní žiaci 5. – 7. 

ročníka pod vedením p. učiteliek Mgr. Michaely 

Káčerikovej, Mgr. Márie Zátekovej a Mgr. Kataríny 

Halúskovej. Tento rok prebehlo podujatie v dňoch 23. – 

24. marca 2018.  

Okrem Hansa Christiana Andersena si pripomíname aj 

život a rozprávky Pavla Dobšinského.  

 Presne o 16.00 hod. popoludní vstúpila skupina 

detí do sveta, ktorý dáva našej fantázii krídla, v ktorom 

dobro víťazí nad 

zlom a ožívajú 

rozprávkové bytosti. 

Čakalo na ne veľa 

zaujímavých úloh, 

ktoré vďaka svojim vedomostiam o rozprávkach 

hravo zdolali. Nedali sa zaskočiť ani disciplínami, 

v ktorých si museli precvičiť nielen svoj bystrý 

um, ale aj rýchle ruky či koordináciu.  
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Ich ďalšou úlohou bolo spoločnými silami vo svojom družstve vytvoriť plagát, uhádnuť 

názov rozprávky a zároveň ju aj zdramatizovať. V tejto aktivite deti dokázali, že aj 

v našom modernom svete majú rozprávky stále svoje miesto. No a scénky v ich podaní 

boli skutočne veľmi milé, kreatívne a zábavné.  

 Pred spaním si ešte vypočuli rozprávku na dobrú noc a začali snívať svoje 

rozprávkové sny. Všetky deti boli veľmi šikovné, a preto bola na druhý deň ráno ich 

aktívna účasť na rozprávkovej noci odmenená malým darčekom a spomienkovým 

listom, ktorý im tento deň bude navždy pripomínať.  

A hoci na konci zazvonil 

zvonec, my veríme, že 

rozprávky nekončia a naši žiaci 

ich budú s radosťou čítať aj 

naďalej.    

   

    

 

 

 

Mgr. Katarína Halúsková 

     Autor fotografií: Ing. Gabriel Horos 

 

               
 

 

V týždni je vždy piatok,    Deti veľmi veselia sa, 

tentokrát to nebol sviatok.    doma pekne pobalia sa. 

Ba nebol to ani sen,    Splní sa ich dávny sen, 

bol to vážne Andersen!    koná sa dnes Andersen. 

 

 Dorotka Petreková, 6. A    Jakub Samuel Hoos, 6. A 

 

   Dnes večer párty mám, 

   s Andersenom si potykám. 

   Čo napísal, už dávno viem, 

   rozprávky vám rozpoviem. 

 

     Zuzka Králiková, 6. A 
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Tento príbeh mi raz rozprávala jedna stará žena... 
 

Keď som raz išiel od babky domov, chytil ma strašný lejak. Bežal som na najbližšiu 

autobusovú zastávku. Sadol som si celý mokrý na lavičku. Vedľa mňa sedela nejaká 

stará žena. Pozdravil som sa jej. Ona mi odzdravila. 

O pár minút neskôr sa mi prihovorila.  

Najprv mi rozprávala o tom, že celý život žije v tejto 

dedine. Ja som ju len počúval. Povedala mi, že 

kedysi dávno bolo v dedine omnoho viac obyvateľov 

ako je teraz. To mohla byť pravda, pretože teraz v tej 

dedinke žije len čosi cez 200 obyvateľov – poväčšine 

starí ľudia. Pýtal som sa prečo. Povedala, že v lesoch 

okolo prebýva niečo hrôzostrašné, čo vyplašilo ľudí 

z dediny. Nakoľko ma takéto veci fascinujú, povedal som jej, aby mi o tom 

porozprávala.  

V lesoch vraj žije nejaký tvor, ktorého sa ľudia boja a ktorý je fakt hrôzostrašný... Jej 

slová zneli: „Tá obluda je dieťa samotného diabla.“ Samozrejme, že som jej neveril, ale 

bavilo ma počúvať. Ak toto teraz čítaš, tak nájdi obrázok bociana a 18. mája vyhľadaj p. 

uč. Halúskovú. Prví piati získate odmenu. Hovorila, že žije v jaskyni, ktorá sa nachádza 

tesne pod hrebeňom kopca, ktorý je na konci dediny. Spýtal som sa jej, či to nie je 

medveď, vlk alebo niečo podobné... Povedala, že určite nie. Ale to ďalšie ma skutočne 

zaujalo...  

„Keď som raz, asi pred 10 rokmi, bola v hore na drevo, zablúdila som trochu ďalej. 

Bolo leto, tak som si povedala, že si spravím menšiu prechádzku... Šla som asi pol 

druha kilometra, keď som sa rozhodla, že si na chvíľku sadnem. Zaspala som... 

Zobudila som sa asi o 2 hodinky neskôr a už bolo šero. Nakoľko som bola ďaleko       

od domu, tak som si povedala, že nebudem brať drevo, ale budem sa ponáhľať domov. 

Historky o „synovi diabla“ kolovali dedinou už dlho... Ako som sa ponáhľala domov, 

počula som, že niečo beží za mnou. Zastala som, otočila sa a asi 150 metrov do lesa 

som videla asi 1,5 m vysokého tvora, ktorý pripomínal pokožkou veľkého netopiera a 

zízal na mňa. Keď som spravila krok bližšie, skočilo to do kríkov, ktoré boli asi 6 

metrov ďaleko od toho diabla... To bolo poslednýkrát, čo som išla tak hlboko do lesa...“ 

 

Neveril som jej. Popieralo to zdravý rozum. Už nepršalo, tak som išiel ďalej na stanicu. 

Cesta išla popri lese. Čo mi len vyhovovalo. Mám rád čerstvý vzduch. Keď som sedel   

v autobuse a pozeral cez okno, tak som pri východe z dediny zazrel na kraji lesa 

veľkého čudného tvora podobného netopierovi... 

      
      /Emka Frolová, 7. A, zdroj: internet/ 
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Baby, ak máte rady romantické filmy, mám tu 2 tipy: 

 

TITANIC 

 

Titanic je americký katastroficko-romantický film     

o potápaní lode Titanic, ktorý režíroval, napísal, 

spoluprodukoval  James Cameron. V hlavných 

úlohách sú obsadení Leonardo DiCaprio ako Jack 

Dawson a Kate Winsletová ako Rose Dewittová 

Bukaterová. Sú to dvaja členovia rozdielnych 

spoločenských tried, ktorí sa do seba zamilujú počas 

nešťastnej plavby na palube novej lode. 

V tomto roku sa možno dočkáme aj 2!!! Uvidíme . 

 

Na želanie Maťky Bajankovej. 

 
TWILIGHT SÁGA: Eclipse 

 

Seattle pustoší séria záhadných vrážd, zákerná upírka 

pokračuje vo svojej honbe za pomstou a Bella sa znova ocitá obkľúčená 

nebezpečenstvom. Uprostred týchto udalostí je prinútená vybrať si medzi svojou láskou 

k Edwardovi a svojím priateľstvom s Jacobom – s vedomím, že pre jej rozhodnutie by 

mohol opäť vzplanúť odveký boj medzi upírmi a vlkolakmi. 

V roku 2019 sa dočkáme ďalšej časti: Midnight sun!!!  

 

Typ: Sisa Klučková 

 
 
. 

 
        

   

                                                                                                                                                             

   

  

       /Juliana Tulinská, 7. B/ 
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      Raz Chuck Norris bojoval so Supermanom  

      a dohodli sa, že kto prehrá, tak bude  

      nosiť slipy na nohaviciach. 

 

 

 

 

 

 

 

  Manželka sa dovalí domov a hneď medzi dverami sa pýta:  

  „Drahý, pozri! Kúpila som si nové šaty, páčia sa ti?“ 

  „Prepáč, drahá, ale veľmi sa ponáhľam a na hádky nemám čas.“ 

 

 

 

  Na psychiatrii: 

  „Čo si dilino? Načo polievaš tie kvety,  

  keď nemáš v krhle vodu?“ 

  „Ty si dilino. Nevidíš, že sú umelé?“ 

          

 

 

     /Michal Káčerik, 7. A, zdroj: internet/ 
 

                                                                  
 

                               
 

Pytagoriáda – okresné kolo 

 

Dňa 13. 3. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády pre 3. – 5. ročník. Našu školu 

reprezentovalo 14 žiakov. 

3. ročník  

Slávka Koteková  3. A  2. miesto 

Matej Janec   3. A  3. miesto 

Jakub Magura   3. A  3. miesto 

4. ročník  
Tereza Hlavatá   4. A  5. miesto 
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5. ročník  

Denis Jedinák   5. A  3. miesto 

Ján Dadaj   5. A  4. miesto 

 

Dňa 14. 3. 2018 pokračovalo okresné kolo pre 6. – 8. ročník, do ktorého postúpilo       

zo školského kola tiež 14 žiakov. 

6. ročník 

Jakub Samuel Hoos 6. A 5. miesto 

Nina Papučíková  6. B 5. miesto 

Lea Vojteková  6. A 7. miesto 

8. ročník 

Ivana Gazdíková  8. A 2. miesto 

                                  

Biblická olympiáda 

 

Zúčastnili sa jej 3 žiaci: Amália Dadajová (7. A), Nina Kvetoslava Backová (7. A) 

a Peter Súkeník (8. A). Spolu vytvorili jeden tím, ktorý reprezentoval našu školu         

na dekanátnom (okresnom) kole. Aj keď sa umiestnili na 5. mieste (z 11 škôl), patrí im 

veľké poďakovanie a gratulácia.  

                                  

Biologická olympiáda – okresné kolo 

 

11. 4. 2018 sa naše šikovné žiačky úspešne zúčastnili okresného kola Biologickej 

olympiády.  

Botanika  

Lejka Vojteková (6. A)  1. miesto – postup do krajského kola 

Amálka Dadajová (7. A)  2. miesto – postup do krajského kola  

Zoológia  

Lucka Ozsvaldová (9. B)  2. miesto – postup do krajského kola 

Ivanka Gazdíková (8. A), Emka Galková (6. A)  4. miesto 

Zuzka Králiková (6. A)    5. miesto 

 

Ak sa chcete dozvedieť aj o vašich ďalších úspechoch, tak stačí ísť na webovú stránku 

našej školy: zssulkovknm.edupage.org 

   

          /informácie poskytli vyučujúci daných predmetov/ 

 

 

 

 

 

 

Som žolík 

        č. 4 
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1. 3. mesiac v roku je ... 
2. Ako sa volá 1. deň v týždni? 

3. Kto má meniny 8. januára?  

4. Doplň: „Ži a nechaj ........ .“ 

5. Doplň meno speváčky: ....................... Gomez 

6. Máme zeleninu a .................. 

7. Bronz, striebro a .......... 

8. Väčší prirodzený vodný tok, ktorý prúdi v jednom smere je ........... 

9. Pocit znepokojenia z blížiaceho sa zla sa volá? 

10. Olympijská disciplína 

11. Základná podmienka pre existenciu života na Zemi?  

            /Janka Uličná, 8. A/ 

 
Vyhodnotenie testíka:  

  1. miesto: Alexandra Haasová  5. B  

  2. miesto: Emma Koreňová  5. B 

  3. miesto: Adam Kvašňovský  5. A       

    Ceny vás čakajú u p. uč. Halúskovej.   

 

     

          

        

     

       

        

  *  
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                        (čo nás čaká v máji???)  

 

4. máj   Výročie úmrtia M. R. Štefánika 
  – výročie smrti nášho hrdinu, vedca a politika, ktorý tragicky zomrel  

  pri zrútení lietadla neďaleko Ivanky pri Dunaji. Bojoval za slobodu  

  svojho národa, za jeho jednotu proti utlačovateľom a pričinil sa  

  o vznik prvej Československej republiky. Je vzorom vojenskej cnosti               

  a hrdinstva.  

 

5. máj  Svetový deň hygieny rúk 
  – Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) posilňuje výzvu 

   na zlepšenie hygieny. Dôležité je správne a pravidelné umývanie  

  rúk mydlom. Deň je zameraný predovšetkým na zlepšenie hygieny  

  rúk v zdravotníckych zariadeniach po celom svete s cieľom pomôcť  

  znížiť infekcie a zabezpečiť pacientovi bezpečnejšiu starostlivosť. 
 

12. máj  Medzinárodný deň sťahovavých vtákov 

  – vznikol vďaka iniciatíve nadšencov a pripomína sa od roku 1993.  

  Je určený na zvýšenie povedomia o celosvetovo ohrozených 

  sťahovavých vtákoch. Tento deň je oslavou inštinktov a schopností  

  vtákov prekonávať obrovské vzdialenosti. Hlavným dôvodom  

  migrácie je potrava.  
 

15. máj  Svetový deň rodiny  

  – World Family Day bol vyhlásený Organizáciou spojených národov  

  (OSN) v roku 1993. Význam dňa rodiny spočíva v pripomenutí  

  dôležitosti rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti. Súčasne 

  je možnosťou, aby sa národné inštitúcie zamysleli nad rodinnou  

  politikou v danej krajine. 
 

31. máj  Deň otvárania studničiek 
  – je prastarý slovanský zvyk, ktorý sa pripomína v období Turíc,  

  sviatku vstupu do letného obdobia a v kresťanskej tradícii sviatku  

  zoslania Ducha Svätého na apoštolov zhromaždených v Jeruzaleme.  

  Počas tohto dňa ľudia vyčistením otvárajú studničky v chotári. Ak by  

  tak nevykonali, podľa povier by boli postihnuté nedostatkom vlahy.  

  Ľudia tiež veria, že kto otvorí aspoň jednu studničku, bude počas  

  nasledujúceho roka zdravý. 

   

       /red., zdroj: internet/ 
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            TESTÍK       TESTÍK       TESTÍK       TESTÍK       TESTÍK       
 

     A sme tu opäť s vaším obľúbeným ŽOLÍKOM a súťažným TESTÍKOM. Žolík je 

ukrytý v časopise a testík vyplňte, odstrihnite súťažnú časť a vhoďte ju do „krabice“   

na 1. poschodí našej školy. Tešíme sa na vaše odpovede a traja z vás sa môžu tešiť      

na zaujímavé ceny. Ich mená budú uverejnené v 5. čísle, ktoré vyjde v júni. 
 
                                                                  
 

Meno a priezvisko: .................................................................................................... 

Trieda: ..........................................................................  

1. Napíš 4 názvy jarných kvetov: 
 

............................................................................................................................................ 

2. Ruža stojí 2 eurá a tulipán 1 euro. Koľko zaplatíme, ak si kúpime 3 ruže a 5 

tulipánov?  
 

 a) 9  b) 10  c) 11  d) 12 
 

3. Oprav: 

  V zahrade roskvytly ceresne i jabloňe.  

........................................................................................................................................... 

   

4. Vypočítaj: 

 20 + 22 – 10 + 33 – 9= 

 14 + 19 – 5 + 6= 

 99 + 11 – 50 – 6= 

 

5. Tajnička zo str. 14: Apríl je ...................................................................................... 

  
 

                                                                       
                /Testík pripravila Ivanka Gazdíková, 8. A/ 

  

 

 

 

 
 

 
          Poznáte ich? Áno, sú to naši Suľko a Suľka!  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Redakčná rada: Mgr. Katarína Halúsková – koordinátorka činnosti, členovia 

redakčnej rady: Ivanka, Emka, Janka, Julianka, Erika, Michal a ďalší prispievatelia, 

ktorým ďakujeme...  

 

 


