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Nový začiatok... 

nového školského roka 2016/2017 

 

 

 

Školský rok sa začal ako obyčajne, príhovorom pána riaditeľa a predstavením 
učiteľského zboru. Potom prišlo privítanie nových žiakov, našich malých prvákov. 
V učiteľskom zbore prišlo k zmenám, pani učiteľka Buranovská išla na materskú 
dovolenku (k malej Hanke srdečne gratulujemeJ). Namiesto nej prišiel pán učiteľ 
Szontágh. Z materskej dovolenky sa naopak vrátila pani učiteľka Šucová. Vrátila sa aj 
pani učiteľka Hušťavová. Takže učiteľský zbor tvorí:  
PaedDr. Radoslav Klinec (riaditeľ školy), Mgr.Viera Kopšová (zástupkyňa riaditeľa školy a 
tiež tr. učiteľka VIII.r.),  
Mgr.Jana Kurjatková (tr. učiteľka I. a II.r.), Mgr.Stela Šucová (tr. učiteľka III. a IV.r.),  
Mgr.Martina Uhrecká (vychovávateľka ŠKD), Mgr.Barbora Húšťavová (tr. učiteľka V. A VI.r.), 
Mgr.Martina Bíziková (tr. učiteľka VII. a IX.r.) a PaedDr. Otakar Szontágh (SJL,MAT,FYZ) 
  

A teraz sa zoznámte s našimi prvákmi, ktorým sme položili aj niekoľko zvedavých otázok: 

1. Čo sa vám páči/nepáči v škole? 

2. Aký je tvoj najobľúbenejší predmet? 

3. Rád ráno vstávaš do školy?  

4. Ktorá je tvoja najobľúbenejšia pani učiteľka? 

A odpovede si môžete teraz prečítaťJ 

 

Liliana Archlebová  

1. Páči sa mi kreslenie a nepáči sa mi, keď musím ísť domov. 

2. Písanie. 

3. Áno, rada. 

4. Pani učiteľka Kurjatková. 

 

 

Barborka Bardová 

1.Páči sa mi, keď sa hrám v lesíku a nepáči sa mi, že sa musím učiť. 

2.Vytvarná. 

3. Nie.  

4. Pani učiteľke Šucová. 
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Nellie  Leštinská 

1.Páčia sa mi hračky a nepáči sa mi, že musím chodiť zo školy  

   domov. 

2.Čítanie . 

3.Nie. 

4.Pani učiteľka z telesnej,  Kopšová. 

 

 

Matej Rovný  

1.Páči sa mi v klube a nepáči sa mi kreslenie. 

2.Matematika. 

3.Áno. 

4. Pani učiteľka z telesnej,  Kopšová. 

 

Ondrej Záslav  

1.Páčia sa mi hračky. 

2.Písanie. 

3.Áno. 

4.Pani učiteľka Hušťavová. 

 

Sofia Žúborová 

1.Páči sa mi písanie, nepáči sa mi behanie. 

2.Vytvarná. 

3.Nie. 

4.Pani učiteľka Kurjatková. 

 

Za pravdivé informácie sú zodpovední: Adam Bulla a Marek HalachJ 

Tak nech sa vám u nás v škole napriek všetkému páči, nech sú z vás šikovní žiačikovia a hlavne 
veselé detiJ a určite nás teší, že už máte veľa kamarátov aj medzi tými staršímiJ 
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        OŽZ SALAŠKY... J 
Prvý deň, 8.9., sme boli v škole, mali sme teóriu o tom ako s máme správať v prírode. Na druhý 
deň, 9.9.,  sme sa išli prejsť na Salašky. Zraz bol v škole o 7:45. Keď sme sa všetci zišli, vyrazili sme 
pomaly na Salašky. Cesta bola dlhá, pekná a zábavná.  Prvá zástavka bola v Tureckej pred Krčmou 
u Maka. Sedeli sme tam 15min., mali sme desiatovú prestávku. Keď  sme dojedli a dopili, tak sme 
sa pohli pomaly ďalej. Po ceste sme sa rozprávali a zabávali. Druhá zastávka bola pri studničke, kde 
si niektorí nabrali vodu. Po ceste sme sa fotili. Keď sme dorazili na Salašky, pani učiteľky nám dali 
rozchod. Niektorí tento čas využili na prechádzku po okolí, niektorí si zase posadali okolo vody 
a najedli sa, a samozrejme sme všetci počúvali hudbu a rozprávali sa. Keď sme dojedli a oddýchli si, 
pomaly sme sa vybrali naspäť na Staré Hory.   

Za pravdivosť informácií zodpovedajú: Erika Mydlová & Viťa SemanováJ 
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Deň jazykov J 

27.09.2016 - Deň jazykov si pripomíname každoročne na školách.. 

Na našej škole sme ho zažili vďaka pani učiteľkám - Hušťavovej a Šucovej 
v multimediálnej učebni. Zišli sa tam ročníky 5.-9. a spoločne sme počúvali pozdravy 
z rôznych krajín. Tento menší program bol zrealizovaný cez desiatovú pestávku. Po 
vypočutí pozdravov z nepoznaných krajín sme sa odobrali do tried na vyučovaciu 
hodinu. My, deviataci a siedmaci, sme sa znovu premiestnili do ,,špeciálky,, 
a zúčastnili sme sa kvízu. Rozdelili sme sa do troch skupín a hodina mohla začať. 
V tomto dni sme sa dozvedeli množstvo nových informácií,, ako napríklad, že prvé sa 
začalo používať klinové písmo, a aj to, že vo svete je 6000 až 7000 jazykov, ktorými 
hovorí 7miliárd ľudí ....A určite si ich zapamätáme J Jazyk nám umožňuje 
dorozumievať sa.  

Najpoužívanejším jazykom na svete je angličtina 

a je zároveň povinným jazykom na školách J  

Šokantné :O Na tomto článku sa podieľali žiaci IX.ročníka,  Andrejka a Ondrejko J  
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                    Deň mlieka  
 

 

Deň mlieka, ktorý je 28.9  sa pripravuje každoročne. Je to deň, v ktorom sa žiaci majú 
zabaviť a dozvedieť zaujímavé informácie o mlieku ........... 

Túto akciu pripravovali naši najstarší žiaci na škole...teda my deviataciJ Úvodné 
slovo mala Aďka Lacková.  

Každý rok sú rôzne disciplíny, na  ktorých sa zúčastňujú všetky ročníky na škole od 
1.ročníka po 8. ročník....... Tento rok to pre deti I.stupňa bola MHDC (MHDC 
znamená : mliečna hadia detská cesta....), ktorú mali na starosti Dominik Abrahám 
a Adam Michal Bulla .... Pre II.stupeň si mliečnu štafetu pripravili : Andrea Lacková, 
Ondrej Záslav, Erika Mydlová, Marek Halach a Viktória Semanová ..... Táto sa už 
neskutočnila, pretože MHDC sa predčasne skončila z dôvodu menšieho úrazu. Všetci 
sme dúfali že to nebude nič vážne .... a všetci sme radi, že je všetko v poriadku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Dominik AbrahámJ 

 

TROŠKU ZÁBAVY....J J  
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Ide zajko do obchodu a pýta sa predavačky: 
- Dobrý deň, teta, máte zhnité mrkvičky? 
Predavačka pokrúti hlavou a zajko smutne odíde. Takto sa to 
opakuje tri dni a tak sa raz predavačka rozhodne, že mu tie zhnité 
mrkvičky donesie. Zajko príde opäť do obchodu a predavačka 
radostne volá: 
- Aha, zajko, máme zhnité mrkvičky! 
Zajko sa pozrie, odkašle si, vyberie odznak a povie: 
- Dobrý deň, hygiena... 
 
 
 
Príde zlodej v noci do domu a počuje papagája: 
- Feri ťa vidí, Feri ťa vidí 

Zlodej vezme deku, zakryje klietku, ale papagáj zlomyseľne zaškrieka: 
 - Feri nie je papagáj, Feri je pitbulJ 
 
 
               Mačka hovorí prasaťu: 
                                  - Ja viem čo z teba bude... 
                                  - To fakt? Ty si čítala môj horoskop? 
                                  - Nie, kuchársku knihu 
 

 
 
                                                                             Rozprávajú sa dve rybičky v akváriu: 
                                                                           - Ty si si prdla! 
                                                                           - Nie, to si len pískam. 
                                                                           - Neklam, videla som, odkiaľ išli bublinky! 
 
 
 
Viete, prečo má slon fialové oči? 
- Aby ho nebolo vidieť na slivke. 
- A už ste videli slona na slivke? 
- No vidíte aký je zamaskovaný. 
 
 
Viete, prečo majú potkany 4 nohy?   
Aby boli pri smetných košoch rýchlejšie ako... 
 bezdomovci. 
 

O túto zábavu sa postarali: Viťa a Erika 
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Pútavou a detskému divákovi pochopiteľnou formou sa počas celého tohto podujatia prihováral 
Dr. Michael Londesborough.   

Čo myslíte... 

počuť svetlo a... 

vidieť zvuk? J   
 

Vedecká show sa konala ako jedno zo sprievodných podujatí Európskej noci výskumníkov 
2016 v šiestich mestách na Slovensku. Dňa 29.9.2016 sme sa zúčastnili na tomto podujatí aj 
my. Prednáška sa konala v priestoroch Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Celý čas sa 
nám pútavou a pre nás pochopiteľnou formou prihováral pán              Dr. Michael 
Londesborough. Prednášky sa zúčastnilo viacero bystrických  škôl. Čakali na nás zaujímavé 
pokusy. Jedným z nich bola Rubensova trubica, molekula v sklenenej banke, ktorá reagovala 
na podnet nejakého zvuku ako napr. potlesk, vysoká frekvencia zvuku. Po akte sa molekula 
sfarbila do zelena a všetci jasali. 

Počas nasledujúceho pokusu “vidieť zvuk“ sme mohli vidieť, ako po zapálení trubky naplnenej 
propán-butánom začal v jej vnútri tento plyn horieť. Pán Dr. Michael nás presvedčil, že i zvuk 
môžeme vidieť. To, čo nasledovalo ešte v ďalších minútach tohto podujatia nás nechávalo 
v nepretržitom úžase. Ďakujeme za možnosť byť účastní týchto úžasov, ktoré v nás zostanú 
navždy. 

Pre ZŠ S.H. vyrobilo spravodajstvo ZÁBAVA 2016 IX. Andrejka a Ondrejko. J  
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Stredoslovenské osvetové stredisko 

a Noc výskumníkov 
Dňa 30.09.2016 sa žiaci prvého stupňa vybrali do Stredoslovenského osvetového strediska 
v B.Bystrici, aby „preverili“ svoju tvorivosť. V rámci tvorivých dielní si prváci a druháci 
vyrobili náramky priateľstva,  tretiaci a štvrtáci preukazovali svoju zručnosť pri 
ornamentovej výzdobe sviečkových lampášikov. Podarilo sa im ich vyzdobiť celkom umeleckyJ 
Po tvorivých dielňach ich kroky viedli do ESC na Noc výskumníkov, kde ich čakalo množstvo 
zaujímavých atrakcií, ale aj možnosť získať nové poznatky či skúsenosti. Mohli si vyskúšať 
kroje, chytiť do „ruky“ bublinu, videli aj chemické pokusy a cez mikroskop aj lebky myší 
a hlodavcov, ktorými sa živia sovy. Niektorí mali možnosť otestovať si svoju schopnosť 
udržať si rovnováhu. Určite potešila aj posledná tohtoročná zmrzlinkaJ  
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      HOREHRONSKÉ HRY  
8.októbra sa uskutočnili horehronské hry, ktorých sa zúčastnili aj žiaci Starých Hôr. Dominik 
Abrahám nás reprezentoval vo vrhu guľou. Dominik sa z nás ako jediný umiestnil vo finále, a to na 
4.mieste  z pomedzi 20tich súťažiacich. GratulujemeJ 
Ja som tiež reprezentoval našu školu v tejto disciplíne, no neumiestnil som sa. Sára Gelatková, 
Veronika Solivajsová a Saška Kolářová nás reprezentovali  
v behu na 60 m. Sára sa v rozbehu umiestnila na 4 mieste. Patrik Klibáni a Adam Bulla nás 
reprezentovali tiež v behu na 60 m. Patrik skončil v rozbehu na 3. mieste. Aj im k výsledkom 
gratulujemeJ Martin Čunderlík si zabehol za našu školu 300 m. Dá sa povedať, že všetci naši 
reprezentanti sa umiestnili v prvej polovici zo všetkých súťažiacih. K týmto výsledkom im tiež 
gratulujeme. Richard Džubák sa Horehronských hier zúčastnil nesúťažne. Zraz sa konal  o 8.30 pred 
Európou v Banskej Bystrici. Horehronské hry začínali 9.15. Počasie nám síce ráno veľmi nehralo do 
kariet, začalo poprchávať, ale okolo obeda sa vyčasilo.  
Sme celkom radi, že sme sa ich mohli zúčastniť, snáď sa niektorým z nás podaria v budúcnosti aj 
lepšie výsledkyJ 
 

Tento príspevok vytvoril ťažko, ale predsaJ: Lukáš Leždík 
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Záložka do knihy 
Aj tento školský rok sa naša škola zapojili do projektu „Záložka do knihy 
spája slovenské školy“. Výrobu záložiek si zobrala pod patronát pani 
učiteľka Šucová a spolu so žiakmi  

3. – 6. ročníka vyrobili zaujímavé a pekné záložky. Boli určené pre žiakov 
MŠ a ZŠ Třebovice. Veríme, že sa im potešiliJ 
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    Exkurzia pod  
      Bánošom 

 

 
 
 
 
 
Dňa 11.10 2016 sme sa počas týždňa HOVORME o JEDLE zúčastnili exkurzie na SOŠ 
poľnohospodárskej Pod Bánošom v BB.  
Mladí študenti tejto školy  nás sprevádzali celou školou, rozprávali nám prečo by sme 
si mohli vybrať pre svoje ďalšie štúdium práve ich školu. Na tejto škole sa môžeme 
vyučiť za pekára, cukrára, mäsiara, či včelára. Dá sa tu študovať aj manažment či 
cestovný ruch. O túto školu má záujem aj naša spolužiačka Viťa Semanová. Držíme jej 
palce.  
Študenti si pre nás pripravili aj ochutnávku vlastnoručne napečených koláčikov 
a medu. Mohli sme ich vidieť priamo pri práci, ako zapletajú vianočky a niektoré 
činnosti sme si mohli dokonca aj sami vyskúšať. Keďže sme boli priamo pri výrobe 
niektorých potravín a videli, aká je práca na nich náročná, budeme si tieto dobroty 
a teda jedlo ako také viac vážiť.  
 
 
Hrubá línia tohto článku: Adam Michal Bulla 
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Poľnohospodárske družstvo  

             BADÍN 
V rámci týždňa projektu „Hovorme o jedle“ sa naši malí spolužiaci z prvého stupňa 
vybrali na Poľnohospodárske družstvo do Badína. Táto návšteva či exkurzia sa konala 
11.10.2016. Na družstve ich privítal jeho predseda, Ing.Mojmír Haško, ktorý im hneď 
v úvode povedal, že toto družstvo sa zaoberá chovom hospodárskych zvierat 
a produkciou mlieka. Prešli sa celým družstvom, zoznámili sa aj s jeho obyvateľmiJ. 
Veľmi si porozumeli s tými najmenšími – teliatkamiJ. Najmladším prírastkom bolo 
v čase ich návštevy len štvorhodinové teliatko.  

Pán inžinier vysvetľoval aj to, aké je dôležité zabezpečiť pre nich výživnú stravu, 
z čoho je slama a čo je to seno. Ukázal im aj miestnosť,  v ktorej sa kravičky doja a aj 
zásobárne mlieka, do ktorých sa zmestí až 5000 litrov tejto bielej a výživnej tekutiny. 
Denne sa im podarí nadojiť okolo 2300 – 2500 litrov mlieka. A priamo v teréne 
predstavil aj tých, ktorí sa o tieto zvieratká starajú. Mal pochopenie pre všetky 
zvedavé otázky detí a za odpovede na ne, ale aj za celé sprevádzanie a vysvetľovanie 
si zaslúži poďakovanie. Tak ĎakujemeJ 
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V rámci tohto týždňa prebiehala aj výtvarná aktivita „chutné maľovanie“. Pani učiteľka 
Stela Šucová vybrala a odoslala vydarené výtvarné práce našich žiakov. Uvidíme, ako 
sa budú páčiť, či získajú niektoré z popredných miest.  

 

 

 

Banícka expozícia pána Čillíka 
Počas hodín regionálnej výchovy nás pani učiteľka Kopšová vzala na návštevu Stálej 
baníckej expozície na  Starých Horách k pánovi Čillíkovi.  
Pán Čillík nám veľmi ochotne rozprával o minulosti obce a jej obyvateľoch – baníkoch. 
Svoje rozprávanie obohatil aj ukážkami medi, bronzu, starovekého meča. Mohli sme 
uňho vidieť aj prstový kahanec, starovekú pec a všetky „maličkosti“, ktoré baníci pri 
práci používali. Dozvedeli sme sa, že v minulosti sa ťažilo nielen priamo v Starých 
Horách, ale aj v Španej doline, Haliari, Richtárovej, Polkanovej a na Pieskoch.   

Privítal nás uňho aj malý permoník, Maťko Rovný. Ďakujeme pánovi Čillíkovi za ochotu   
odovzdávať svoje vedomosti ďalej. Snáď sa nám ešte podarí ísť k nemu na návštevu. 
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Vytvorené v spolupráci s Katkou Mydlovou 
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Ani tento rok sa na našej škole                                                                 nezabudlo na tých, ktorí už majú tvár 

posiatu vráskami a vlasy ako striebro.                                                        Sme radi, že 27.10.prišli medzi 
nás, že si našli čas a strávili ho medzi svojimi vnukmi či vnučkami a trošku s nimi pookriali.  
                                                                  Vďaka Vám, starí rodičia, ale aj Vám, rodičia,  
                                                                   ktorí ste si našli čas a prišli. Veríme, že odmenou pre Vás boli  
                                                                   nielen oku, ale aj jazýčkom lahodiace dobroty, ako aj pestrý  
                                                                   program, ktorý rozohrial Vaše srdiečka. Žiaci I.stupňa so svojimi  
                                                                   pani učiteľkami triednymi pripravili pesničkovo-básničkové pásmo,  
                                                                   a pochvalu si zaslúžia ovocní ježkovia, ako aj ovocné šľahačkové  
                                                                  poháreJ Žiaci II.stupňa, tiež za výdatnej pomoci aj pani učiteliek            
                                                                  triednychJ obohatili toto stretnutie o milé divadielko, dozvedeli  
                                                                  sme sa, aká je pre naše zdravie mrkva potrebná a dôležitá a v  
                                                      z           ávere prišiel rad na tých najstarších žiakov. Pripomenuli nám         
                                                      všetkým, ako sa máme k starším ľuďom správať, čo znamená obyčajná ľudská   
                                                      slušnosť, všímavosť práve voči týmto ľuďom, voči tým, ktorých denno-denne  
                                                      stretávame a snáď denno-denne popri nich len neprechádzame.  
                                                      Pretože si zaslúžia našu pozornosť a hlavne úctu a vďaku,  
                                                      preto..                             
                                                      Vám, milí naši starkí, patrí toto veľké...ĎAKUJEMEJ 
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                                                                                                           3.11.2016 sa naše šikovné                          

                                                                                                          aranžérky zúčastnili  
                                                                                                        aranžérskej súťaže.                 
                                                                                                        Všetky naše dievčatá   
                                                                                                        Vytvorili krásne jesenné  
                                                                                                        ikebany. To, že sa  
                                                                                                        neumiestnili na víťazných   
                                                                                                        miestach nám vôbec  
                                                                                                        nevadí. Pretože ich               
                                                                                                        šikovnosť je tak či tak   
                                                                                                        nepopierateľná.  
                                                                                                        Veď posúďte samiJ 
 
Súťaž sa konala v Banskej 
Bystrici pod záštitou 
Centra voľného času. 
Držíme palce pri ďalšej 
tvorivej práci dievčatá?:) 
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*Guľovačka* 

 
Bol krásny deň, slnko svietilo, vtáci spievali, je už dosť hodín a mala by som vstať, lebo 
je dosť vecí, čo by som mala spraviť, než pôjdem do školy. A keď som sa 
zamyslela...Moment! Zdvihla som sa z postele, pozrela som sa na mobil a zistila som, že 
je sobota a nemusím vstávať. Ale aj tak už som na nohách, tak už si nejdem ľahnúť. 
Vtedy som mala 6 rokov         a rada som behávala von. No v ten deň som na to nemala 
náladu, tak som si sadla za počítač  
a pozrela som si predpoveď počasia. Hlásia, že bude : "Zamračené a na miestach bude aj 
pršať." Pozrela som sa na ostatné predpovede, lebo sa nemôžem predsa spoliehať iba na 
jednu. Tak som ďalej hľadala a hľadala, až kým som nenašla takúto predpoveď: " Počas 
víkendu bude snežiť." 
Bola som to povedať dole starkej a starkému a začali sa smiať, že tento rok bude nanič 
sneh   a starká mi povedala, že ak bude snežiť, tak sa pôjde so mnou guľovaťJ 
Vtom starkému zazvonil mobil, zdvihol a ozval sa pán sused. Potreboval niečo od neho a 
tak sa starký pobral k nemu. Zatiaľ som sa hrala so starkou karty a poväčšine som 
vyhrávala, lebo som odhalila jej slabinu. Vždy sa usmievala, keď mala sedmy. Pri 
pohľade von oknom ma zrazu trhlo... VONKU SNEŽÍ!!!... a starká o tom nevieJ, lebo 
je otočená chrbtom. Veľmi som sa rozrehotala a vtom sa starká otočila. Začala volať 
starkému, že už sneží, ale starký už o tom vedel a pripravoval dráhu na bobovanie. 
Spravil taký menší svah siahajúci  z vrcholu kopca až na našu záhradu a cieľ bola 
bránička. Rýchlo som pobalila karty, upratala veci a obliekla kombinézu a šla po boby. 
Starká sa tiež začala chystať, lebo si pamätala, čo mi sľúbila. Vyšla von, ale ja som už 
bola hore na kopci a spustila som sa. Keď to starká zbadala, rýchlo si spravila guľu, 
namierila na mňa a trafila ma priamo do tváre. Po tomto zásahu som sa prevalila aj s 
bobami do snehu. Starká sa začala smiať aj so starkým, čo bol hore na kopci a sledoval 
z tade diania v dedineJ Na druhý deň sme išli znovu von, lenže tentoraz snežilo ešte 
viac, tak sme začali stavať snehuliaka. No skôr starká stavala snehuliaka, ja som stavala 
pevnosť. Bola plná chodbičiek do ktorých som sa zmestila iba ja. 
Keď starká zbadala moje zásoby snehových gúľ, tak iba oči prevrátila. A útok na starkú 
sa mohol začať. V tom prišiel ku mne môj kocúr Cigo. Ako vždy sa chcel maznať, lebo 
ja som ho vždy hladkám a dávam mu nejakú maškrtku. No starká jeho líškanie nemá 
rada, tak ho vyháňa s metlou a krikom. Ale dnes mala dobrú náladu, dokonca mu aj 
šunku a salámu dala. Bolo to po prvý raz čo Cigo od starkej niečo dostal. Chcel sa jej 
poďakovať, tak sa k nej začal túliť a priasť. Uvelebil sa na jej nohách a starká sa 
presunula na lavičku. Sledovala som ju, ako sa hrala s ostatnými mačkami Murkou, 
Tigrom, Kolom a ďalšími troma mačaťami, ktoré ešte nemali meno. Najväčšia sranda 
bola keď k nej vyliezli na lavičku a začali sa líškať lebo starká im voňala po šunke a 
saláme. To, že som si v tento deň robila ešte aj domáce úlohy, nebolo až také zábavné, 
ale guľovačka so starkou zostane v mojej pamäti ako milý zážitok navždy. 

autor: Deniska Dlhošová 
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Boli prázdniny a ja som sa rozhodol prísť na päť dní 
k starej mame. Stará mama mi chcela každý deň  
dávať 1 euro, ktoré som mohol minúť na sladkosti alebo iné, čo som chcel.  
Keďže mi  čistá voda nechutila, tak sme sa dohodli, že zajtra nedostanem 
euro ale si kúpim sirup. Mne vydrží aj dva týždne... snáďJ 
Mňam, sirup som si kúpil dobrý, ibaže... podozrivo rýchlo mizol. Závratnou 
rýchlosťou. Nevedel som si vysvetliť túto záhadu, veď som si ho nalieval 
tak, ako odporúčali na obale... „kúsok na spodok, do plna vodu.“ Raz, keď 
som si ho zase takto „predpisovo“ nalieval, prišla ku mne starkáý a 
prekvapene sa pozerala. Nevedel som, prečo sa tak pozerá, ale v tom sa 
ma opýtala:  „A to si ty prečo tak málo toho sirupu dávaš?“ Ja som jej 
odpovedal, že si dávam toľko koľko odporúčajú a ona na to: „Ahá“... a 
zrazu som pochopil kam ten sirup mizol... 
Miestne uvažujem, ako do kelu môže niekto do seba liať neriedený 
sirupJ...Fúj, blé! Len si to predstavte! Brrr!... Ale, keď chutíJ 
Za vierohodnosť tohto článku zodpovedá jeho autor: Ľubomír LongauerJ 

 

Zima 2015 

Ja a môj bratranec sme sa rozhodli, že ideme obhádzať moju tetu snehom. Ja som ju 
mala ísť zavolať a on sa mal nachystať, že keď bude počuť, ako vychádza, aby na ňu 
hodil sneh. S tetou sme boli dohodnuté, že sa pôjdeme prejsť zo psom. Mali sme ísť 
hneď ako sa pooblieka. No kým sa obliekala, starká išla zaniesť psovi kosti. Ja a 
bratranec sme si mysleli, že to už ide teta, ale... bola to starká a všetok sneh, ktorý 
sme mali nachystanú na tetu skončil na starkej. Sneh mala všade, vrátila sa celá 
mokrá a spočiatku.. sa tvárila nahnevane.. no všetko sme si vysvetlili a už sa na nás 
nehnevá. Spomíname si na to, ako na veselú príhoduJ 

autorka: Nika Archlebová  
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                             Matematický kvíz 
Trúfate si vypočítať tieto príklady? 

1) 365:12 je____ 
a) 50,12 
b) 36,412 
c) 72,56 

 

2) Vypočítaj slovnú úlohu: 
             Jedna sliepočka znesie za deň tri vajíčka. Keď vieš že za deň znesie 

             tri vajíčka. Koľko znesie za týždeň?? 

a)       24 vajíčok 
b)       37 vajíčok 
c)       21 vajíčok 
  
3) Vypočítaj príklady na (-) 
a)   12-7 
b)  24-14 
c)  30-10 
d)  55-25 
e)  100-5 

 
 

4) Vypočítaj príklady na (+) 
a) 40+20 
b) 60+60+10 
c) 48+2 
d) 30+30 
e) 24+34 

 
5) Maťko a Dominik si spolu za rok našetrili 250 euro. Maťko ešte  

do  spoločnej kasy našetril 50 euro. Maťko si kúpil oblečenie: 
mikinu za 30 euro, tričko za 20 euro a čiapku za 25 euro.  
Dominik si kúpil  jahodovú čokoládu za 5 euro a topánky   
za 20 euro.  

a) Koľko mali spolu???  
b) Koľko minul Maťko a koľko Dominik??  
c) Koľko spolu minuli ?? 
 
 
Správnosť výsledkov overujte a prípadnú odmenu si žiadajte u tvorcu tohto kvízu: Dominika 
AbrahámaJ  
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                                            Aj tento rok sa naša škola zapojila do informatickej súťaže   

                 iBOBOR. 
                Zapojili sa naši najmenší, teda BOBRÍCI. V tejto   
                                       kategórii súťažili 11. novembra títo žiaci 4.ročníka:  
                                       Sára Bandová, Patrik Bulla, Júlia Donovalová, Alex Džubák,  
                                       Monika Peregrínová, Karin Zrakaová. Za úspešných riešiteľov 
sa považujú všetci, ktorí dosiahli z maximálneho počtu 96 bodov aspoň 60. 
Gratulujeme Sáre Bandovej a Monike Peregrínovej, ktoré dosiahli 62 bodovJ 
V kategórii BENJAMÍNI súťažili za našu školu žiaci 5. – 7. ročníka: Vanessa 
Bednárfová, Alexandra Nestlerová, Kristína Sochová, Alexandra Kolářová, Bianka 
Turčanová a Martin Čunderlík. Termín pre túto kategóriu bol stanovený na 10. 
novembra, no kvôli technickým problémom sa riešenia úloh zúčastnili v opravnom 
termíne, 14.novembra. Pre úspešnosť v tejto kategórii bolo potrebné dosiahnuť 50 
bodov z možných 80. Úspešným riešiteľom e sa stal Martin Čunderlík, ktorý dosiahol 
56,02.  
 
 
 
 

Testovanie 5. ročníka 
23. novembra sa naši piataci podrobili svojmu prvému vážnejšiemu  
prevereniu svojich vedomostí. Riešili testy zo slovenského jazyka  
a matematiky. Okrem pani učiteľky Húšťavovej a pán učiteľa  
Szontagha sa mali na túto testovaciu udalosť pripraviť aj samotní piataci.  
Tak snáď zo svojich výsledkov nebudú sklamaní... držíme palceJ 
 
 

Návrhy, pripomienky, tipy, komentáre...  
 

Môžete vyjadriť písomnou alebo ústnou formou na adrese: Realizačný team TPP, 
9.ročník, ZŠ Staré Hory, priamo v tejto budoveJ  
Tešíme sa hlavne na dobré konštruktívne nápady a pomoc. A budúce číslo 
očakávajte niekedy po zimeJ... snáď bude proces jeho tvorby rovnako úspešnýJ 
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