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ŽIACI, KTORÍ NIE SÚ SÚČASŤOU
REDAKČNEJ RADY A PRICHÁDZAJÚ 
SO SVOJIMI TÉMAMI.
Môžeš to byť aj ty!

Grafik

Hľadáme ho (ju).
Si to ty? Ozvi sa!



Úvodník
 

Ešte prednedávnom tu bol marec, mesiac knihy. 
Oznamovali nám to aj boxy s knihami, 
ktoré sme si mohli požičať a prečítať. 

 
Ale marec je už za nami, teraz sa môžeme tešiť na náš bláznivý

mesiac apríl. Hneď prvého apríla sme mali deň ,,srandičiek”, ktorý
ste si určite užili. 

To ale neznamená, že zábava sa končí! 
Náš časopis Za dverami našej školy vás totiž rozosmeje aj v

zdanlivo 
zlých dňoch a zaručí vám výbornú náladu vždy počas čítania. 

 
No tak šup, šup, otočte stranu a užite si to!

Príjemné čítanie.

Eva Töröková a redakčná rada



Kalendár podujatí

Súťaž v speve
ľudovej piesne

marec - apríl

Rorhlasová relácia
MAREC MESIAC

KNIHY

Deň vody-
prednáška, kvíz,

rovesnícke
vzdelávanie

Vybíjaná
mladších žiačok

DOD - 
Deň otvorených dverí
pre budúcich prvákov

DOPRAVNÍČEK -
dopravný kvíz

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
nadaných žiakov -
celoslovenské kolo

Testovanie 9

ZÁPIS budúcich
prvákov

Škola v prírode

Prehliadka mesta
s výkladom

študentov SOŠ
pod Bánošom 

Exkurzie -
Lesnícke múzeum Zvolen,

ATLANTIS Levice

Olympiády - IQ, 
matematická,

geografická, chemická
Zber papiera

Výroba narcisov ku
Dňu narcisov

... a mnoho ďalších zaujímavých akcií :-)



Napríklad takto:
VYNECHANÉ PÍSMENKO:               Chlad – Hlad
 
POMÝLENÉ PÍSMENKO:                 boby – soby
 
ZABUDNUTÝ MÄKČEŇ:                     
Koľa – kola                                         Koľa, poď hrať futbal.
                                                           Medzi liečivé rastliny patrí gotu kola.
 
rola – roľa                                          Vo vianočnej rozprávke hrám rolu dobrej čarodejnice.
                                                          Toto je naša roľa.
 
ZABUDNUTÝ DĹŽEŇ:                      Na plagát dal ocino drevenú lištičku.
lištička – líštička                                Po lese behala líštička.         
 
VYMENENÝ DĹŽEŇ:                        V bradavičkách záhradných uhoriek sa nachádza kremík.
kremík – krémik                                 Mamina si dala okolo očí očný krémik.
 
ROZHÁDZANÉ MEDZIERKY:
Vy za ne chcete ...
Vyza nechcete ...                              vyza – sladkovodná ryba vyza riečna
 
NESPRÁVNE Y, I:
jedálni – jedálny                                V jedálni je na stole jedálny lístok.
 
ROVNAKÉ SLOVO, INÝ VÝZNAM:
pípa – pípa                                         V krčme je pípa na čapovanie piva.
                                                           Stehlíčiatko od skorého rána pípa.
 
veterník – veterník                            Máš chuť na sladké? Daj si veterník.                       
                                                          Záhradná vrtuľka – veterník.
 
ROVNAKÉ SLOVO, INÁ VEĽKOSŤ PÍSMENA, INÝ VÝZNAM:
 
Kaká – kaká                                       Bábätko kaká do plienok.
                                                           Brazílsky futbalista Kaká ukončil hráčsku kariéru.
 
Rado – rado                                       Zoznámil som sa s milým chlapcom Radom.
                                                           Toto dievčatko má rado kvietky.
 
VYMENÉ PÍSMENO:                          rodina – hodina
                                                          
  
                                                                                              ERIN FLAUGNATTI z 1. A s maminou

AJ SLOVENČINA SA S NAMI VIE POHRAŤ
(2. časť)



AJ SLOVENČINA SA S NAMI VIE POHRAŤ
(3. časť)

Zmenené písmenko či zlá akustika:
FIDŽI – FUDŽI

Fidži (Fižijská republika). Ostrovný štát v Tichom oceáne.
Fudži (Fudžisan, vrch Fudži). Najvyššia sopka a najvyšší vrch v Japonsku.

FERO - PERO
ZVYK - ZVUK

KOREKCIA - KOLEKCIA
Korekcia -  inak povedané „oprava“

Mám kolekciu – zbierku vtáčích pierok.
INTERNÁT - INTERNET

Na našom internáte je rýchle pripojenie na internet.
 

Stratený dĺžeň:
BABKA - BÁBKA

Babka je oslovenie prarodiča. Môže byť aj babička, stará mama, starká, ómama ... .
Bábkoherci majú rôzne bábky. Napríklad javajky, maňušky, prstové bábky, marionety.

 
Rovnaké slovo, iná veľkosť písmena, iný význam:

Slávka - slávka
V septembri som sa v knižnici zoznámila s pani učiteľkou Slávkou .

Na niektorých morských plážach ľudia chytajú a zbierajú morské mäkkýše-slávky jedlé.
 

Rovnaké slovo, iný význam:
ŠTVOROČKA - ŠTVOROČKA

Sladkovodná ryba ktorá má oči rozdelené na dve časti.
Dokáže naraz pozorovať okolie nad aj pod hladinou.

Malá štvorka – štvoročka. ( Zdrobnenina slova „štvorka“.)
 

Medzierky:
JAHODU JEM – JA HODUJEM

Práve teraz jahodu jem. Tak si tu teraz ja hodujem.
JASÁM – JA SÁM   Od rána jasám. Všetko zvládam ja sám!

UCHOVÁM - UCHO VÁM         
Ucho Vám vytŕča spod klobúka. Túto spomienku si na Vás uchovám.

 
Hádanka na pobavenie: 

Prečítaj H2O odzadu a zisti, čo je dôležité pre prváka, ktorý chodí ku Katke Striešovej do
1. A triedy. 

ERIN FLAUGNATTI z 1. A s maminou



Lyžiarsky výcvik
KRAHULE  2019

Radosť zo snehu mali žiaci siedmeho ročníka

aj pán učiteľ

a pani učiteľka



STROM ČÍTANIA 
v 3. B

 
Strom čítania je o tom, že keď žiak prečíta nejakú knihu,

odprezentuje ju a pripravenú vytlačenú značku pripne na 
Strom čítania. 

Hrdý titul pani Matilda získala Sára Halvoňová a 
titul pán Matildíček  získal Kevin Dorniak s počtom 21 – 22

prečítaných kníh za 4 mesiace. 
 

Aj ostatné deti, ktoré prečítali knihy dostali cenu. 
Vzhľadom k tomu, že je marec – mesiac knihy, 

sa môžeme zaradiť k triedam s najväčším počtom
prečítaných kníh.

                                                                                                      
    Sára Halvoňová a Tereza Klincová, 3.B



Klub
nadaných

Stretnutie 
s Jánom Noskom
primátorom Mesta 

Banská Bystrica

14. 3. 2019



HORÚCE KRESLO

 

 

1.  Čo rád robievate vo voľnom čase?
Rád športujem, v zime, keď je dobré počasie sa kúpem v studenej vode. Snažím sa ten čas využiť tak,
aby som trošku zrelaxoval a vyvetral hlavu.
2. Na ktorú základnú školu ste chodili a kde pokračovalo vaše ďalšie štúdium?
Navštevoval som školu v Závadke nad Hronom, potom som chodil na gymnázium v Brezne. Po ukončení
gymnázia som chodil na Lekársku fakultu do Bratislavy.
3. Aký dlhý je váš pracovný čas?
Oficiálne to je 7,5 hodiny, ale to sa nedá dodržať. Niekedy je to večer, inokedy sú to víkendy, ale v
podstate pracujem stále a rozmýšľam nad tým, či sme sa správne rozhodli a čo by sa dalo urobiť lepšie.
4. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora?
V  čase, keď som prvýkrát kandidoval na post primátora, som bol riaditeľom Detskej fakultnej nemocnice.
Mal som pocit, že mám dostatok skúseností, aby som dokázal niektoré veci podobne ako v nemocnici
zmeniť k lepšiemu.
5. Ktorá práca vás viac bavila? Detský lekár alebo  primátor?
Bavila ma aj práca lekára, lebo je pekné, keď viete niekomu pomôcť, keď je chorý, keď mu viete vrátiť
zdravie. Na druhej strane aj práca primátora ma baví, keď sa podaria dobré veci. Napríklad rekonštrukcia
škôlky, korčuliarska dráha atď. Každá práca by mala človeka baviť a vtedy môže byť človek spokojný.
6. Akú najťažšiu chorobu ste vyliečili ako lekár?
Ťažko povedať, ktorá je najťažšia choroba, pretože pre toho chorého je práve tá jeho choroba najťažšia.
Môžem povedať, že som sa venoval takým detičkám, ktorým nefungovali pľúcka alebo srdiečko a väčšinu
sa mi podarilo vyliečiť. 
7. Brigádovali ste počas vášho štúdia? Ak áno, tak kde?
Keď som študoval na strednej škole, chodil som na zemiakové brigády a na vysokej škole sme boli v
konzervárni Olomouc v Čechách. Na brigády sme chodievali veľmi radi. 
8.  Kedy sa bude opravovať most pri Šálkovej?
To je veľmi aktuálna otázka. Máme tri riešenia, z ktorých vyberieme jedno a v priebehu 3-4 mesiacov by
to už malo byť známe. 
9.  Prečo študenti sprejujú steny?   
To je ťažká otázka. Myslím si, že to nie je správne, čo robia. My sme sa aj chceli stretnúť so skupinou
sprejerov a dohodnúť sa. Chceli sme im vyčleniť priestor, lebo niektorí sprejeri robia aj umelecké diela,
aby vznikla taká dohoda, aby nepoškodzovali majetok ľudí a mesta.
10. Máte nejaké domáce zvieratko? 
Áno, mám korytnačku a je to už taká stará dáma.
11. Prečo ste dovolili postaviť POINT? Združuje to dopravu a vedľa seba sú dve nákupné centrá.
Pozemok, ktorý tam je, niekomu patrí. Majiteľ má právo v súlade s  územným rozhodnutím mesta určiť, čo
bude stáť na jeho pozemku. My môžeme dať k tomu pripomienky, a musíme rešpektovať zákon.
12. Čo sa vám najviac páči na práci primátora a naopak, čo sa vám nepáči?
Páči sa mi, keď sa nám podaria urobiť veci, ktoré pomáhajú ľuďom. Nepáči sa mi, keď musíme prijímať
ťažké rozhodnutia, ktoré sa náročne vysvetľujú.
 
 

s pánom primátorom 
Mesta Banská Bystrica,

 Jánom NOSKOM



Čo hýbe mojím životom
Knihy

 
Knihy sú moja útecha,

keď pri nich z reality utekám.
Kúzelný koč, tekvica,

to všetko v stranách točí sa.
Fantázia, šťastné konce,

v ušiach mi zvonia zlaté zvonce.
Preto ich mám tak rada,

kto ich nečíta, nadol padá.
 

Shakespearove dielo Svätojánska noc,
knihy vždy získajú nado mnou moc.

Kúzelná víla, nádherné krídla,
narastú mi, keď  do knihy sa dívam.

Lietam s Aladinom, hviezd sa dotýkam,
kde zaletím dnes? Sem, či tam?

Čo nové sa dnes dočítam?
A rýchlo sa s knihou na gauč hodím,

škoda, že deň má len 24 hodín.
 

Eva Töröková,  3. A

Prečo mám rád Slovensko
 

Vždy, keď sa po Slovensku prechádzam,
všade samé krásne divy nachádzam.

 
 Mám rád kamenisté Tatry Vysoké,

ako aj štiavnické tajchy hlboké.
 

Štrbské pleso nádherné je,
no pohľad naň ma nezahreje.

 
Krásny kút, ktorý poznám od mala,

je vyhasnutá sopka Poľana.
 

Tam máme chalupu maličkú,
každý kút Poľany mám v malíčku.

 
Poľana je krásna v každom ročnom období ,

vždy sa v plnej kráse vyzdobí.
 

Na jar je vyzdobená kvetom,
ktoré poletujú ako vločky nebom.

 
Chladné večery prichystá nám letom,
cez horúci deň chladí svojim tieňom.

 
Na jeseň nám vydá všetky prírody dary,

takže sme všetci šťastní hubári.
 

Aj v zime je Poľana krásna,
sneh sa na nej ligoce ako hviezda jasná.

 
Slovensko, ľúbim ťa, ty moja rodná krajina,

tak ako ma má rada moja mamina.
  

Maximilián Heinz , 5.A



Deň Zeme - 22. 4. 2019
 

Deň Zeme pripadol na 22. apríl,  aby sa ochrana Zeme dostala do povedomia všetkých ľudí. 
Mnohí si neuvedomujeme, že každý z nás (bohužiaľ) prispieva aj k ničeniu našej planéty Zem. 

Deje sa to napríklad: vyhadzovaním odpadkov do prírody, nerecyklovaním odpadu, žiadne, ale aj zlé
triedenie. Preto vás  spolužiaci, aj pani učiteľky/pánov učiteľov vyzývam, aby sme prispeli k záchrane

našej prírody, a to napr. tak, že každá trieda ale aj rodina by mala mať nádoby na triedenie odpadkov. 
Ako inšpiráciu vám ponúkam  tento návod.

Budete potrebovať: dve krabice (napr. od topánok), jeden vrchnák od krabice, lepidlo, nožnice, využiteľný
papier a pero alebo fixku.

1. Z využiteľného papiera vystrihneme tri obdĺžniky, na jeden obdĺžnik 
napíšeme Papiere, na druhú Využiteľné papiere a na tretiu Plasty.

2. Na vrchnák jednej krabice nalepíme papier s názvom 
Využiteľné papiere, na druhú krabicu Papiere a na tretiu Plasty.

3. Krabice a vrchnák umiestnime na miesto, kde je to vidieť pre každého.
Návod je jednoduchý a verím, že ho viacerí využijete.

Ivana Petra Gašparová, 5. A

Pomôžme my našej Zemi
ten jej čas preslávený

Naša škola prírodu chráni
ekológii sa vôbec nebráni.

Spoločná brigáda žiakov, pedagógov, rodičov a priateľov školy
15. 4. 2019



Optické klamy
Ahojte! V dnešnej časti optických klamov si povieme niečo o ilúziách veľkosti. 

Pri týchto obrázkoch vždy ide o nejaký útvar, ktorý je vložený do dvoch podobných,
ale veľkostne odlišných prostredí. Tým v nás vzniká ilúzia, že v skutočnosti rovnako

veľké útvary nám raz pripadajú veľké a raz malé.
 

1. Ktorý vnútorný kruh je väčší??? (či si odpovedal správne, sa presvedč kružidlom J
) 
 

3. Ktorá z kružníc má väčší polomer??? ( over kružidlom J )

4. Sú stredové úsečky rovnako dlhé??? (zmeraj J )

P.S.   -  Moji verní čitatelia, do posledného čísla pre Vás
chystám zaujímavé prekvapenie.

 
Váš Dominik Ferianc, III.A

2. Ktorý z kosodĺžnikov má dlhšiu uhlopriečku ??? (správnosť si over kružidlom alebo
pravítkom J )



ŠKOLA V PRÍRODE
1. 4.  -  5. 4. 2019

chata LUBETHA v Ľubietovej

       Program bol zameraný na pobyt v prírode, prechádzky, turistiku a športovú činnosť. Žiaci popoludní
absolvovali pestré a zaujímavé aktivity s profesionálnymi animátormi. Počas pobytu sme navštívili farmu
v Ľubietovej, kde všetky deti absolvovali jazdu na koníkoch spojenú s terapiou. Zaujímavá bola aj
turistická vychádzka do obce Ľubietová, kde sme si na Obecnom úrade prezreli múzeum histórie
kráľovského mesta Ľubietová. Zastavili sme sa aj v keramickej dielni, kde nám keramikárka predviedla
prácu s hlinou a proces jej spracovania. Navštívili sme Bystriansku jaskyňu a podnikli sme turistickú
vychádzku do obce Strelníky. Prišiel k nám aj Indián, ktorý deťom priblížil život a zvyky indiánskeho
kmeňa. Absolvovali sme nočnú hru odvahy a zábavnú opekačku. Zážitkové učenie prebiehalo aj
v areáli Lubethy, kde popoludní deti plnili rôzne disciplíny a úlohy zamerané na environmentálnu výchovu.
Deti dostali na začiatku pobytu správu z budúcnosti z roku 2057, kedy bola naša Zem už takmer
zničená. Počas týždňa bolo ich úlohou svojimi činmi tento stav planéty zvrátiť. Vo večerných hodinách si
vždy pozreli nové video z budúcnosti, aby videli, ako sa im darí zachrániť planétu. Potom sa
s animátormi venovali kultúrno–zábavným hrám a súťažiam.
        Všetci sme sa šťastní, zdraví, plní zážitkov a nových poznatkov vrátili do bežného školského života.        

3.D, 
4.A, 
4.B, 
4.C



Nielen pre najmenších
 

Pripravil: Manuel Marzán Rodríguez, 4. A



Svoje nápady a rady do časopisu posielajte na adresu: 
krskova@zsdumbb.sk

Všetkým želáme krásne a veselé
veľkonočné sviatky.


