
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



Končí sa školský rok a s ním je tu tretie číslo školského časopisu. 

 

 

 

Zas v ňom môžete nájsť ... 

 

 

 

Trošku niečoho zo školského života ... 

Trošku niečoho zo školskej lavice ... 
 
 

Trochu humoru ... 

Trochu informácií ... 

 

 

Niekoľko dobrých nápadov ... 

Niekoľko dobrých rád ... 
 

 

 

 

 

    

Ak máte dobrý nápad ...  

Ak viete dobrý vtip ... 

Ak ste zažili niečo pekné ... 

 

Napíšte .... a pošlite na adresu ... 

 

 

 

 

 

j.jurickova@gmail.com 

viera.kolbaska@gmail.com 

m.smoleniak@skolakalina.sk 
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  Počujete tie kroky? Alebo ešte nie? Viete, že... Aha, tak asi ste nepočuli, 

že niečo sa blíži.  A prichádza to míľovými krokmi. No,...predsa 

prázdniny!!! 

Klopú na dvere a chcú, aby ste na niečo dôležité nezabudli. Predsa mali 

by ste presvedčiť svojich učiteľov o svojich vedomostiach, aby vám 

napísali známky podľa vašich predstáv. A potom už hurá na prázdniny. 

Tešíte sa? No, kto by sa netešil. Tak nech sú podľa vašich predstáv, 

oddýchnite si, načerpajte sily, verte, to robí divy!  

Aby budúci školský rok vás vítal dobre naladených a nemuseli ste 

dostávať poznámky. Čo vravíte na tieto?                                                                 

     

Žiak pravidelne chodí do školy nepravidelne!   

Chrápal na hodine tak hlasno, že nebolo počuť zvonenie! 

 Žiačka prišla do školy iba s malým ruksačikom zmaľovaná ako májový plagát.  

Bez vyvolania padá zo stoličky! 

Počas písomky vnucuje spolužiačke správne odpovede! 

Vedomosti Vašej dcéry sa rovnajú nule. Pre postup do vyššieho ročníka je potrebné, aby 

ich minimálne zdvojnásobila! 

Na hodine dejepisu schválne uvádza iné dátumy! 

Váš syn rozbil okno a vyhováral sa, že nemohol dýchať! 

Žiak nebol na hodine, lebo čakal na WC, kým mu niekto prinesie toaletný papier! 

Vysmieva sa ostatným spolužiakom, že nevedia povedať škaredé slovo a ak ho povedia, 

hneď to uteká žalovať do riaditeľne!  



 

Úspech na prvom ročníku futbalového turnaja  

Mladý slovanista 

Naši mladší žiaci (I. stupeň) a starší žiaci (II. stupeň) sa v predvečer MDD 
31. 5. 2012 zúčastnili futbalového turnaja na Pasienkoch organizovaného 
funclubom ŠK Slovan. Naši žiaci v konkurencii  šiestich bratislavských škôl 
zvíťazili v oboch kategóriách. 

Po víťazstve vo svojej skupine postúpili do finále, kde sa obidve družstvá stretli s tímami ZŠ 
Račianska. 
Mladší žiaci zvíťazili vo finále 3:0 a starší 2:0. Medzi futbalovými zápasmi súťažne vystupovali 
mažoretky jednotlivých škôl. Víťazstvo si nakoniec  odniesli dievčatá zo ZŠ Malokarpatská. Po 
finálovom zápase chlapci dostali zlaté medaily, diplom a pekný pohár. Mladších žiakov našej školy 
reprezentovali Filip Patzelt, Pavol Majdák, Simon Goldschmidt, Matej Zaťko, Kristián Telekeš, Erik 
Fűlőp, Lukáš Kellner, Martin Tvarožek a Alex Žitňanský. 
 

Naši žiaci okrem športových súťaží obstáli aj vo vedomostných 

súťažiach a v šk. roku 2011/12 v obvodných kolách  dosiahli 

nasledovné  výsledky: 

                                                                               

Fyzikálna olympiáda  

Daniel Čaputa ( 9.B ) - 5. miesto  

                         - 18. miesto v Krajskom  kole 

Pytagoriáda 

Martin Tvarožek ( 3.A ) - 1. miesto    

Olympiáda v NJ  

Rastislav Košťál ( 8.AB ) - 2. miesto  

 

Hviezdoslavov Kubín  

René Schleifer ( 8.AB ) - 3. miesto  

Európa v škole - výtvarná súťaž  

Alex Rusňák ( 2.A ) - 1. miesto  

Martina Smoleniaková ( 2.A ) - 2. miesto  

Miroslava Petrášová ( 7.ABC ) - 2. Miesto                 

 

Európa v škole - literárna súťaž 

Michaela Teplanová ( 9.A ) - 3. miesto 



Chemická olympiáda 

Daniel Čaputa ( 9.B ) - 3. miesto 

Nicolas Mikeš ( 9.C ) - úspešný riešiteľ 

Marek Nedas ( 9.C ) - úspešný riešiteľ  

 

 

Biologická olympiáda 

Radovan Hanula ( 6.C ) - úspešný riešiteľ  

Peter Lukáš Vašek ( 6.C ) - úspešný riešiteľ 

 

KLOKAN 2012 

Martin Tvarožek ( 3.A ) -     patrí k   8%  najlepších v SR ( počet súťažiacich  7346  ) 

Martina Smoleniaková   -    patrí k 19%   najlepších v SR ( počet súťažiacich  8486  ) 

 

                                                                                         

  

Biológia... 

Ešte raz: 

Pozornosť si zaslúži Peter Lukáš Vašek a Radovan 

Hanula, ktorí sa zúčastnili obvodného kola 

Biologickej olympiády – kategória D a boli úspešní 

riešitelia, zároveň im gratulujeme. 

 

 

 



Viete, že... 
 
 

A už je to tu, dýcha na nás záver školského roka,  na ktorý sa už 

všetci neuveriteľne tešíme a aby sme sa stretli v septembri ešte 

krajší, lepší a zdravší nezabudnite si na Vaše dovolenky či výlety 

zobrať obnovenú lekárničku. 

 

V bežnej lekárničke nesmie chýbať: 
 

 liek na tlmenie bolesti a znižovanie teploty /Paralen, Ibalgin... 
 kloktadlo alebo tabletky na bolesť hrdla / Strepsils, Jox... 
 kvapky alebo sirup proti kašľu / vľhký kašeľ – Mucosolvan, suchý kašeľ – Tusin... 
 nosné kvapky /Nasivin, Olynth... 
 ušné kvapky /Burow... (pri bolesti ucha sa dajú použiť aj nosné kvapky) 
 prípravok proti hnačke / živočíšne uhlie, Smecta... 
 gél na štípance od hmyzu /Fenistil gél... 
 kvapky alebo tabletky pri alergickej reakcii / Fenistil, Dithiaden... antihistaminiká 
 masť na opuchy / Fastum gél... 
 prostriedok na dezinfekciu rán /Septonex, Betadine... 
 mastička alebo vodičky na herpes /Herpesin, Cannadent... 
 masť alebo sprej na popáleniny / Panthenol... 
 náplasť – rôzne druhy 
 obväz – rôzne druhy 
 gázové štvorce, vata 
 rýchloobväz – rôzne druhy 
 nožnice 
 pinzeta 
 jednorazové rukavice 
 zatvárací špendlík 
 teplomer 
 kvalitný opaľovací krém 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

„PITNÁ VODA NIE JE SAMOZREJMOSŤ. 

POMÔŽTE  NÁM TO ZMENIŤ.“ 

 

Znel slogan pre rok 2012. Týždeň modrého gombíka je celoslovenskou zbierkou, ktorú 

UNICEF Slovensko organizuje už ôsmy rok. Tohtoročná zbierka prebiehala od 14. do 

20. mája 2012. Výťažok zbierky poputuje na zabezpečenie pitnej vody a sanitácie 

pre deti v Zimbabwe.  

Naša škola našla 8 dobrovoľníkov (Miroslava Petrášová,  Filip Jakab,  Lukáš Telekeš,  

Patrik Hoza,  Kevin Dvonč,  Adam Minka,  Erik Kovács,  Lea Belošicová), aby zbierali 

peniaze, ktoré potom poputujú na zabezpečenie pitnej vody pre deti v Zimbabwe. 

Preto sa chcem poďakovať dobrovoľníkom, ktorým sa podarilo do pokladničky č. 1150 

za našu školu vyzbierať cca 124 €. 

 

Sme radi, že aj my sme týmto dobrým skutkom mohli pomôcť deťom, ktoré to 

potrebujú.  Všetkým ďakujeme!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Štvrták 

Filip je moje meno 

a nemám v hlave seno. 

Okno rozbité má naša trieda, 

rozbila ho letiaca krieda. 

Učiteľ kričí: “Je to bieda, “ 

žiakom sa už nálada strieda. 

Učiteľ si myslí, že je majster, 

žiakom pripadá ako gangster. 

Na rozvrhu je vlastiveda, 

do rehotu sa dá celá trieda. 

Učiteľ poznámky rozdá, 

ale aj tri jednotky dá. 

Marco, Rišo, Filip sa tešia, 

to nás doma veru nevyhrešia. 

Niekto je dobrý futbalista, 

Ja som zase hokejista. 

Na hokeji góly dávam, 

v škole zase jednotky zbieram. 

Som štvrták snaživý, 

možno ma NHL uživí. 

 

 

Filip Patzelt 4.A 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Čítaj básničku, čo nerozumieš, pozri v slovníku: 

 
Das Wasser – James Krüss 

 
 

Vom Himmel fällt der Regen, 
und macht die Erde nass, 
die Steine auf den Wegen, 
die Blumen und das Gras. 
Die Sonne macht die Runde 
in altgewohntem Lauf 
und saugt mit ihrem Munde 
das Wasser wieder auf. 
Das Wasser steigt zum Himmel 
und wallt dort hin und her, 
da gibt es ein Gewimmel 
von Wolken grau und schwer. 
Die Wolken werden nasser 
und brechen auseinander 
und wieder fällt das Wasser 
als Regen auf das Land. 
Der Regen fällt ins Freie 
und wieder saugt das Licht. 
Die Wolke wächst aufs neue 
bis das sie wieder bricht. 
So geht des Wassers Weise: 
es fällt, es steigt, es sinkt 
in ewig gleichem Kreise 
und alles alles trinkt. 
 

2.Deine Aufgaben /Tvoje  úlohy/: 
 
Unterstreiche je drei Wörter /podčiarkni vždy 3 slová/ : 
 
Beispiel /príklad/:  Was vom Himmel fällt, nennen wir Niederschlag. Zum Beispiel: 
Katzen  Regen  Hagel  Mäuse  Schnee  Bier 
 
Was ist nass, wenn es geregnet hat?/Čo je mokré, keď pršalo/ 
das Gras   die Sonne   die Bäume   der Mond   die Steine   die Sterne 
 
Was kann man am Himmel sehen?/Čo môžeme vidieť na oblohe?/ 
die Sonne   den Fluss   eine Wolke   den Mond   Bäume   Diamanten 
 
Was steht am Wegrand? /Čo stojí na kraji cesty/ 
eine Blume   ein Baum   ein Computer   Gras   der König   ein Schiff 
 
Was kann zum Himmel steigen? /Čo môže stúpať k oblohe/  
die Straßenbahn   ein Helikopter   ein Adler   eine Schnecke   ein Fels   ein Ballon 
 



Wer hat einen Mund? /Kto má ústa/ 
ein Junge   ein Stein   ein Greis   ein Kreis   eine Frau   die Erde 
 
Was kann man brechen?`/Čo sa dá zlomiť/ 
Brot    das Wasser   einen Ast   die Sonne   den Regen   das Licht 
 
Was kann steigen und sinken? /Čo môže stúpať a klesať/ 
die Temperatur   ein Berg   das Wasser   ein Kreis   die Preise    der Wald 
 
 

Setze die Wörter am richtigen Ort ein /Dosaď slová na správne miesto/ :  
 
Erde   Wasser   Boden   regnet   fällt   Wolken 
 

Der Regen .................... auf die ... Erde.... 
Die Regentropfen versickern im ................... . 
Aus den Seen und Flüssen verdunstet ............... 
Es bilden sich ..................... . 
Es ................... . 
 
 

3. Tiere – zu Hause, auf dem Bauernhof oder im Zoo /Zvieratá: doma, na farme, v zoo/ 

 

 
Sortiere /Roztrieď, ktoré žijú s rodinou, na farme, v zoo alebo na slobode/: 
 

Wellensittich, Stier, 
Katze, Huhn, Krokodil, 
Hund, Löwe, Kuh, 
Meerschweinchen, Esel, 
Schaf, Hamster, Papagei, 
Schwein, Schlange, Gans, 
Goldfisch, Elefant, Pferd, 
Kaninchen, Ratte, Fuchs, 
Hase, Dachs 
 
 
Sie leben mit der 
Familie: 
 
Sie leben auf dem 
Bauernhof: 
 
 
Wilde Tiere im Zoo 
oder in der Freiheit: 

 
 
Wie heißt das Tier? /Ako sa volá toto zviera?/ 
 
Beispiel /príklad/: Sie sieht auch im Dunkeln gut und jagt gerne Mäuse und Vögel. ...die Katze.....  
 
 
Ohne sie gibt es keinen Käse, keinen Rahm und auch keine Butter. ....................................................... 
 
 



Mit ihm muss man jeden Tag spazieren gehen. Er bellt. .......................................................................... 
 
 
Dieses arme Tier wird zu Speck und Wurst. ............................................................................................. 
 
 
Er ist der König der Tiere. ......................................................................................................................... 
 
 
Er kann sehr gut klettern und liebt Bananen. ............................................................................................ 
 
 
Es gibt uns die Wolle für den Pullover. ..................................................................................................... 
 
 
Er ist grau, hat eine große Nase, zwei lange Zähne und ist sehr schwer. ............................................... 
 
 
Ein großer, rabenschwarzer Vogel. .......................................................................................................... 
 
 
Ist es ein schwarzes Pferd mit weißen Streifen oder ein weißes Pferd mit schwarzen Streifen?  
 
............................................................... 
 
 
Es legt jeden Tag ein Ei. Oder vielleicht auch zwei.  
 
................................................................ 

 

 

         
 

 

 
 

 

 

• Je dobrá viditeľnosť aj do diaľky 

• Zvuky sú neobyčajne dobre počuť  

• Lesy „dymia“  

• Hmla stúpa  

• Dym ide k zemi 

• Večer nepadá rosa, ráno je tráva suchá  

• Pachy naberajú na intenzite 

• Okolo mesiaca je dúhový okruh 

• Hviezdy sa ligocú 



• Slnko je ráno žlté a má ostrý svit, tzv. vysoké svitanie 

• Pri východe slnka sú ostro červené oblaky 

• Západ slnka je žltý až oranžový 

• Ranná obloha je tmavomodrá 

• Navečer sa vytvárajú mraky, ktoré hustnú a narastajú 

• Na oblohe sa vytvárajú mraky typu rias 

• „Barančeky“ sa menia na kopy a mraky plávajú nad sebou v niekoľkých 

vrstvách, v smeroch, ktoré sa krížia  

• Lastovičky lietajú nízko nad zemou  

• Holuby sedia v húfoch na streche a málo poletujú  

• Vtáčí spev sa náhle utíši  

• Ryby vyskakujú z vody za nízko letiacim hmyzom 

• Mravci rýchlo opúšťajú povrch mraveniska  

• Muchničky, komáre a ovadi zúrivo pichajú a bodajú  

• Pavúk križiak zmenšuje svoje siete  

• Tlak klesá 

• Vietor mení smer 

• Fúka západný vietor 

• Mokré kamene neschnú, zostávajú vlhké 

 

 

• Je dobrá viditeľnosť do diaľky, horizont je ostrý a blízky  

• Hory v diaľke jasne vystupujú  

• Zvuk z diaľky aj z blízka sa jasne rozlieha  

• Dym sa zráža k zemi, valí sa po strechách  

• Všetky pachy sú viac cítiť  

• Okolo Mesiaca sa tvorí pruh  

• Hviezdy na oblohe sa jasne trbliecu  

• Západ slnka je nažltlý, ranná obloha je tmavá  

• Pri východe slnka sú červené zore  

• Na večer sa tvoria ťaté mraky, ktoré hustnú a mohutnejú  

• V dusnom počasí sa objavujú tmavé mraky  

• Nie je rosa, tráva je večer aj ráno úplne suchá  

• Vtáky lietajú nízko  

• Ryby vyskakujú nad hladinu  

• Kohúti večer hlasno kotkodákajú  



• Vrany krákajú  

• Sliepky sedia v hlúčku a nehrabú  

• Holuby sedia v kútoch a nepoletujú  

• Drozd spieva na pravé poludnie  

• Kvety púpavy sa zatvárajú  

• Zdvíha sa vietor a fúka s prestávkami  

• Po veľkom dusne nastane náhle bezvetrie  

• Vietor trvá dlhšie ako 24 hodín  

• Ak po búrke vanie studený vietor, bude pršať dlho  

• Ak sa po búrke neochladí, príde nový dážď.  

 

 

• Ranné zore sú červené 

• Slnko sa ťažko prediera z mrakov  

• Západ slnka je silno žltý, prípadne červený  

• Mračná majú ostré kontúry a putujú po oblohe všetkými smermi 

• Púpava ovára kvety  

BBBuuudddeee   zzzlllééé   pppooočččaaasssiiieee   aaa   bbbúúúrrrkkkyyy   

• Vtáky lietajú nízko  

• Dobytok je nepokojný a hľadá útulok  

• Morské vtáky sa zlietajú nad pevninou  

 

BBBuuudddeee   mmmrrrááázzz   

• Je bezoblačná obloha  

• Západ slnka je červený  

• Mesiac je jasný  

• Príchod ďalšieho oteplenia spoznáme podľa toho, že sa drozdy kúpu vo 

vode  

  

 

 



 
 

Pri hľadaní pokladu na stredovekom hrade sa stávajú rôzne 
veci. 

Napríklad, chcú od vás heslo. 
Heslom je najväčšie číslo schované vo vetách. Nájdi ho, budeš 

prekvapený/-á. 
 

Strážca brány priniesol kľúč od brány ostošesť. 

Stoj! Skríkol strážca na poslov. 

Poslovia kniežaťu opäť nič nedoniesli. 

Obidvaja rytieri mali brnenie. 

Erb na brnení rytierov mal v strede sedemcípu zlatú hviezdu. 

                        

                       

Každá brána sa dá otvoriť kľúčom. Môj kľúč je matematický. Ak 
chceš vedieť, aký je, najprv vypočítaj úlohy. 
Potom výsledky úloh zapíš do štvorčekov.  
Do každého štvorčeka vpíš len jednu číslicu z výsledného 
čísla. 

 
1. Číslo dvakrát väčšie ako 49. 

2. Číslo trikrát menšie ako 597.  

3. Číslo osemkrát väčšie ako 6. 

4. Súčin čísla 80 a čísla 20. 

5. Podiel čísla 72 číslom 4. 

6. Číslo 152 vynásobené číslom 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      



Rozlúčka so školským rokom 
2011/2012 

 

A konečne je to tu. Škola sa končí. Prázdniny sú predo 
dverami a šťastné deti čakajú dlhé bezstarostné dni s 
kamarátmi. 

Dnes to bolo posledný krát, 
čo vošiel som sem.  

Nastal vo mne skrat,  
že neuskutočnil sa môj sen.  

 
Preto teraz spomínam 

na tie krásne chvíle, 
a masku pretvárky snímam, 

pretože všetko bolo milé. 
 

Zrazu slza vykotúľa sa, 
prekvapila ma, to som nečakal, 
no vydržať v tú chvíľu nedá sa,  

už dávno som predsa neplakal. 
                                       

 

                                                                    Laura Mičeková 8.C 

 

 

Ešte raz sa lúčime a prajeme krásne dlhé prázdninové leto.  

 

 


