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SÚŤAŽÍME 
ZAPOJ SA A POTEŠ CELÚ TRIEDU! 

 
Súťažné úlohy: 

1. vylúšti tajničku 

2. vytvor čo najviac podstatných mien zo slova ŠESTKOVINY  

  - napr. nošteky, každé slovo zložené aspoň z 2 písmen 

3. na papier napíš znenie tajničky + vytvorené slová + prilep kupón z tejto 

strany + napíš meno a triedu = vhoď do krabičky pri zborovni 

 

O čo hráme: 

- trieda, z ktorej v tomto a budúcom čísle dostaneme najviac správnych 

odpovedí, vyhráva na konci júna ŠPECIÁLNY DEŇ od vedenia školy plný 

zábavy!!! 

- body rátame: za každú správne vylúštenú tajničku 1b, za každé jedno 

vytvorené slovo 1b            TERMÍN odovzdania: posledný deň v apríli!!! 
 

TAJNIČKA 

Ema Šponiarová, kresba Nina Cigániková 

  

1. hnedý cicavec, ktorý má rád oriešky  

2. meno 26.6 

3. kto druhému ..... kope, sám do nej spadne 

4. používa to rozhodca 

5. sadíme do nich kvety 

6. zelená rastlina, ktorá pichá  

7. prvé písmeno v abecede 

  
 

Na šibačke mám najradšej čokoládové ____________________ . 

 

      SÚŤAŽNÝ KUPÓN 2/2022 

 



VEĽKÁ NOC 
ČO STE O NEJ (NE)VEDELI 

Vanesa Opoldíková, kresby Nela Šamajová a Nela Sára Gonosová 

 

 Veľká noc alebo veľkonočné sviatky je 

najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý pripadá na 

marec alebo apríl. Veľká noc je pre kresťanov oslavou 

zmŕtvychvstania Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. 

Udalosti Veľkej noci a ich interpretácia úzko súvisia s 

významným židovským sviatkom Pesach, ktorý sa slávi 

zhruba v rovnakej dobe. V prostredí Gréckokatolíckej 

a pravoslávnej cirkvi sa pre tento sviatok používa 

takmer výlučne názov Pascha. 

 Vysvetlenie pôvodu názvu ,,veľká" treba hľadať 

v časoch židovského otroctva v starovekom Egypte. Faraón nebol ochotný prepustiť svojich 

izraelských otrokov, a preto Boh trestal krajinu desiatimi ranami. Až po poslednej z nich, keď 

zomreli všetky prvorodené egyptské deti, faraón prepustil zotročených ľudí. Židov, ktorí 

pomazali veraje svojich dverí krvou baránka, sa táto pohroma netýkala a anjel smrti 

ich obišiel. Baránok je preto symbolom obetovania Ježiša Krista. Ako sa ďalej uvádza 

v Biblii, po vyslobodení z Egypta previedol Boh ľud na čele s Mojžišom cez Červené 

more, ktoré rozdelil a vysušil. Tu niektorí hľadajú pôvod tradičného židovského 

názvu pre Veľkú noc: pésach - prechod. Iní slovo pésach vysvetľujú ako obídenie, 

vyhnutie sa, a vzťahujú ho na anjela smrti, ktorý obchádzal domy potreté krvou. 

Obídenie aj prechod predstavujú veľké Božie skutky, ktoré urobil počas jednej noci 

pre svoj ľud, a preto každoročnú spomienku na tento deň Izraeliti nazvali Veľkou 

nocou. 

 

 

VEĽKÝ ROK 
NA ČO SA PRIPRAVIŤ TENTO ROK 

Marek Štefánik 

 

1. Udeľovanie Oscarov, 27. marec: Na konci marca sa uskutočnilo 

slávnostné 94. odovzdávanie cien americkej Akadémie filmových 

umení a vied. 

2. MS v hokeji, máj: Hokejový šampionát sa uskutoční 13. až 29. 

mája vo Fínsku, v hlavnom meste Helsinki. 

3. Kráľovná Alžbeta II. oslávi 70 rokov na tróne:  jún v znamení 

britskej monarchie. 

4. 1. júl – Česko sa ujme predsedníctva EÚ. 

5. Komunálne voľby a voľby do VÚC, jeseň: Najbližšie voľby, ktoré čakajú Slovensko, 

sa uskutočnia koncom októbra. 

6. MS vo futbale, november/december: Majstrovstvá sveta v mužskom futbale sa budú 

konať v Katare od 21. novembra do 18. decembra. 

7. Dokonca sa vráti aj skupina spevákov ABBA, ale len digitálne. Minulý rok v novembri 

nahrali nový album a tohto roku sa chystajú aj prvé koncerty, na ktorých štvorica 

spevákov vystúpi prostredníctvom digitálnych ABBAtarov. Skutoční členovia ABBY nahrali 

svoje tanečné pohyby dopredu a ich avatari budú vyzerať ako z čias najväčšej slávy. 
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VYROB SI 
KURIATKA Z RUKAVICE, GALAXIVAJÍČKA 

Vanesa Opoldíková 
I. Budeme potrebovať:  

 pletenú rukavicu – ideálne žltú, 

 duté/umelé vlákno, vatu – jednoducho akýkoľvek 

výplňový materiál, 

 nožnice, 

 stužku, 

 ihlu a niť, 

 koliesko filcu, 

 kúsky oranžového filcu na zobáčiky, 

 10 čiernych korálikov na oči. 

I. Návod ako postupovať: 

1. Vypratú rukavicu naplňte výplňou – vypĺňajte palce a prsty. 

2. Pomocou stužky zviažte prsty asi tri centimetre pod špičkou. Vytvoríte tak hlavičky. 

3. Potom kuriatka dole zošite a rukavicu prevráťte tak, aby všetky kuriatka spevňoval lem 

rukavice. Môžete ho opäť prichytiť ihlou a niťou. 

4. Na spodok rukavice prišite koliesko vystrihnuté z filcu. Bude slúžiť ako stojan a zároveň 

zakryje neestetické časti. 

5. Na hlavičky prišite oči a dva malé trojuholníky z oranžového filcu ako zobáčiky. Táto dekorácia 

obzvlášť pekne vyzerá uložená v košíku či kvetináči, kde ste posadili napr. semienka žeruchy. 

 

 

II. Budeme potrebovať: 

 plastové vajíčka – pravdepodobne zoženiete iba farebné 

vajíčka a podklad galaktických kraslíc musí byť čierny, preto si 

pripravte aj čiernu tabuľovú farbu (skvelo kryje) alebo bielu a čiernu 

akrylovú farbu, 

 akrylové farby – zlatú, fialovú, modrú, červenú, ružovú... 

 klasický štetec, 

 špongiové štetce, 

 pohárik s vodou na riedenie bielej akrylovej farby. 

II. Návod ako postupovať: 

1. Ak sa vám nepodarí zohnať čierne plastové vajíčka, naneste na nich niekoľko vrstiev tabuľovej 

farby alebo akrylovej farby. 

2. Po zaschnutí čiernej farby klasickým štetcom urobte na vajíčkach rôzne šmuhy, napríklad 

tyrkysovej farby. Prejdite po nich štetcom namočeným v čiernej farbe, aby sa jednotlivé tóny 

prelínali. Efekt hmloviny dosiahnete použitím prsta, ktorý jemne otlačíte o kraslicu. 

3. Pomocou špongiového štetca nanášajte ostatné farby. Začnite od najtmavšej. Najskôr štetec 

zľahka namočte do farby a potom ním poklepávajte po vajíčku. Nepoužívajte na maľovanie ťahy, 

ale štetec k vajíčku iba pritláčajte. Pokračujte svetlejšími farbami tak, aby sa navzájom 

prekrývali a miešali. Keď farby zaschnú, rovnako na vajíčko sem-tam naneste zlatú farbu. 

4. Nasleduje najdôležitejší detail – čo by to bola za galaxia, keby chýbali hviezdy? Bielu akrylovú 

farbu mierne zrieďte s trochou vody. Namočte do nej obyčajný štetec a zo vzdialenosti aspoň 15 

cm pofŕkajte vajíčko farbou. 

5. Hotovo! Už vám ostáva iba tešiť sa z krásnej, ručne robenej dekorácie. 
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SME ZVEDAVÍ 
P. UČ. VERONIKA BORČICKÁ 

Michaela Bieliková, Natália Haššová 

Aké máte obľúbené hobby?   
Najradšej trávim čas aktívne. Venujem sa turistike, v poslednej dobe sme 
celá rodina prepadli bicyklovaniu. V zime sa radi túlame zamrznutou 
krajinou a brodíme po kolená v snehu, alebo trávime chvíle na svahu.  
 
 O akom povolaní ste snívali ako dieťa? 
Už od základnej školy som chcela byť učiteľkou, ale neverila som si, že by 
som to dokázala. Sen som si splnila až v dospelosti, keď som vyštudovala 
vysokú školu.  
 
Cestujete rada, ak áno do akých destinácií? 
Najradšej cestujem po Slovensku, vyhľadávame také zabudnuté miesta. Inšpiráciou sú nám knihy od 
Čiernych dier, alebo filmy od Barabáša. Najčastejšie ale cestujeme za kultúrou. Vyhľadávame pekné 
miesta, kde si môžeme pozrieť divadelné predstavenie alebo vypočuť nejaký dobrý koncert.  
 
Čo je pre Vás na tejto práci najkomplikovanejšie? A čo naopak najpríjemnejšie? 
Najkomplikovanejšia je určite príprava a zháňanie vhodných materiálov. Každý žiak je individuálny a 
potrebuje niečo iné a nie vždy sú to len vedomosti, ktoré mu chýbajú. 
Najkrajšia časť je spätná väzba od žiakov, ktorú mi dajú, keď som im s niečím pomohla. Keď som ešte 
pracovala ako asistentka, bola som rada, keď žiaci, s ktorými som pracovala, napísali dobre písomku. 
Teraz, keď už učím a mám svoju triedu, tak ma veľmi tešia žiaci, ktorí venujú svoj čas a namaľujú mi 
niečo, alebo mi napíšu odkaz.  
 
Aký je Váš obľúbený interpret/skupina? 
Rada trávim čas na rôznych koncertoch, kde hrá živá hudba. Momentálne rada počúvam slovenskú 
kapelu Billy Barman. Mali spoluprácu so SĽUK-om a záznam z tých koncertov počúvam rada.  
Najčastejšie počúvam piesne z albumu Bolo nás jedenásť (autori: Milan Lasica a Michal Kaščák). 
 
Ak by ste mohli byť jeden deň niekým iným, kto by to bol? A prečo? 
Ak by som mala tú čarovnú moc, určite by som sa rada stretla s Júliusom Satinským, Jarom Filipom a 
Milanom Lasicom a spoznala by som ich v dobe, keď napísali album Bolo nás jedenásť.  
Chcela by som byť asi Július Satinský, mám ho veľmi rada a obdivujem tú jeho ľahkosť bytia a pohľad 
na bežný svet. Mám rada jeho humor. Nežil v ľahkej dobe, ale napriek tomu s kamarátmi tvorili 
hudbu, písali divadelné texty a mnohé z ich scénok sú populárne dodnes (napr. Čerešne). 
 
Aké je Vaše obľúbené jedlo? 
Najradšej mám čokoládu – dá sa to pokladať za jedlo? 
 
Akú radu by ste dali svojmu 14-ročnému ja? 
Urob si vysokú školu ihneď po strednej škole!  
 
Ktorý film ste videli najviackrát? 
V rodine máme takú každoročnú tradíciu. Keď napadne prvý sneh, pozeráme spolu film S tebou mě 
baví svět. A tento film pozeráme naozaj často až dovtedy, kým neuvidíme prvú snežienku. Vždy si pri 
ňom oddýchneme a nasmejeme sa. Každý rok sa o tom filme niečo nové naučíme. Dokonca som sa 
raz vybrala aj po stopách toho filmu a boli sme nájsť vilu Horákových v Prahe. A by ste neverili, ona 
naozaj existuje a je stále rovnaká. 
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ASTRONOMICKÉ JAVY A ÚKAZY 
V ROKU 2022 

Natália Haššová 

20. marec: 

● Venuša dosiahne maximálnu západnú elongáciu, čo znamená, 

že z pohľadu Zeme je v najväčšej uhlovej vzdialenosti od 

Slnka.  

● Na konci marca sa stretne na rannej oblohe s Marsom, 

Saturnom a ubúdajúcim Mesiacom. 

● Rovnako v tento deň nastáva jarná rovnodennosť. Dátum 21. 

marec, ktorý sa dodnes spája s prvým jarným dňom, nie je v 

tomto storočí aktuálny: V tento deň sa začne astronomická 

jar najbližšie až v roku 2102. 

14. apríl: 

● Planéta Merkúr je v tomto čase najlepšie pozorovateľná počas celého roka 2022.  

● Platí pre ňu to, čo pre Venušu: môžeme ju vidieť vždy iba ráno alebo večer, no na rozdiel 

Venuše je Merkúr oveľa menej jasný.  

● Ostatné štyri voľným okom viditeľné planéty, žiaria na rannej oblohe a spolu s nimi zasa 

ubúdajúci Mesiac. 

22. apríl: 

● Lyridy sú najstarším známym meteorickým rojom, ľudia ich pozorujú už 2600 rokov. 

● Jeho aktivita vrcholí 14.-30. apríla; početnosť meteorov býva obvykle okolo 15-20 za 

hodinu, môže však prekvapivo niekoľkonásobne vzrásť.  

● V noci z 22. na 23. apríla bude jeho aktivita vrcholiť. 

1.máj: 

● Hneď 1. mája včas ráno sa nad východným obzorom stretnú najjasnejšie planéty Venuša a 

Jupiter tesne blízko seba.  

● Bude ich deliť vzdialenosť menej než 20 oblúkových minút, teda iba dve tretiny uhlovej 

veľkosti Mesiaca v splne.  

● Podobné tesné priblíženie nastane až 7. februára 2032. 

16.máj: 

● Čaká nás čiastočné zatmenie Mesiaca – a od úplného nás bude deliť len štvrťhodinka. 

● Mesiac v splne zapadá po piatej hodine ráno (5.14 h.), no maximálna fáza zatmenia nastáva 

až okolo pol šiestej, keď už v našich končinách bude mesiac pod obzorom, teda celý 

zahalený v tieni ho zo Slovenska neuvidíme. 

14.jún: 

● Mesiac sa ocitne v splne o 13.52 SELČ, zároveň už o 11 hodín sa najviac priblíži k Zemi. 

● Stredy oboch telies delí vzdialenosť 357.428 km, čo je len o trochu (cca 1000 km) viac, 

než najmenšia možná vzdialenosť 356.500 km.  

● Takéto situácie sa nazývajú supersplnom, ktorý je však v skutočnosti od "normálneho" 

splnu mesiaca voľným okom len ťažko odlíšiteľný – do veľkej miery ide o módnu 

záležitosť. 

21.jún: 

● Presne o 11.13 SELČ nastane letný slnovrat, teda začne sa astronomické leto. 
 
 

POKRAČOVANIE NABUDÚCE... 
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OSCARY 
KTO ICH ZÍSKAL TENTO RAZ? 

Michaela Bieliková 

Oscar Academy Awards (doslova Ceny Akadémie resp. Udeľovanie Cien Akadémie, ľudovo 

Oscar/oskar alebo Udeľovanie Oscarov/oskarov; jednotlivé ocenenie (soška) sa nazýva Academy 

Award, doslova Cena Akadémie alebo ľudovo Oscar/oskar) je prestížne filmové ocenenie, ktoré 

každoročne udeľuje americká Akadémia filmových umení a vied. Ceremoniál z udeľovania cien sa 

koná na začiatku roku v Hollywoode. Predstavuje úspechy za počiny v predošlom kalendárnom 

roku. Televízny prenos sledujú diváci vo viac ako dvesto krajinách. Prvýkrát bola táto cena 

udelená 16. mája 1929, vtedy ešte len v 12 kategóriách. 

Tento rok (28.marec 2022) bol 94.ročník rozdávania Oskarov.  

 

Predstavujeme vám víťazov: 

 

HEREC V HLAVNEJ ÚLOHE - WILL SMITH (Kráľ Richard) 

HEREC VO VEDĽAJŠEJ ÚLOHE - TROY KOTSUR (Coda) 

HEREČKA V HLAVNEJ ÚLOHE - JESSICA CHASTAINOVÁ (Oči Tammy Faye) 

HEREČKA VO VEDĽAJŠEJ ÚLOHE - ARIANA DEBOSE (West Side Story) 

ANIMOVANÝ HRANÝ FILM - ENCANTO 

KINEMATOGRAFIA - PIESOČNÁ DUNA (Greig Fraser) 

KOSTÝMOVÝ DIZAJN - CRUELLA  

RÉŽIA - SILA PSA (Jane Campionová) 

PÍSANIE (PRISPÔSOBENÝ SCENÁR) - CODA 

PÍSANIE (PÔVODNÝ SCENÁR) - BELFAST  

 

 

 

 

PRÍBEH O HUGOVI A MATILDE 
NAŠA TVORBA 

Mária Juríčková 

 

Bol raz jeden zajac, ktorý sa volal Hugo. Bol lenivý a nechcelo sa mu maľovať vajíčka ani nič iné. 

Práve preto mal len jednu kamarátku Matildu. Ona sa ho snažila celé roky povzbudzovať ku práci, 

ale on nič. Až do jedného dňa, kedy stretol krásnu zajačicu Soňu a hneď sa do nej zaľúbil. Vedel 

však, že ona by takého tučného a lenivého nechcela. A preto sa rozhodol, že zo sebou začne niečo 

robiť. Každé ráno a na obed chodil do posilňovne a za pol roka mal krásnu postavu. Samozrejme, 

začal maľovať vajíčka a stal sa dokonca najrýchlejším zo všetkých. Bolo mu jasné že sa do neho 

Soňa zaľúbi a tak sa aj stalo. Začali spolu chodiť a mali sa veľmi radi. Všetci hovorili, že sú 

perfektný pár. Hugo nevedel, čo je to niekoho milovať, a preto si myslel, že Soňa je tá pravá. Raz 

sa však rozhodol navštíviť Matildu a našiel ju plakať na posteli. Prezradila mu, že do neho bola 

celé roky zaľúbená aj bez chudej postavy, svalov, jednoducho, keď bol sám sebou, ale nevedela 

ako mu to má povedať. Vtedy si uvedomil, že so Soňou nechodí preto, lebo ju má rád, ale preto, že 

je pekná a ona by ho tiež nemala rada, keby bol tučný. A presne vtedy si uvedomil, čo bol ten 

zvláštny pocit, ktorý cítil, keď bol s ňou a bolo mu jasné, čo urobí. Bežal za Soňou a rozišiel sa s 

ňou a zostal s Matildou. Za nejaký čas mali svadbu, deti a žili šťastne, hádam až dodnes.  
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ŠKREČOK 
MILÉ, MALÉ... 

Jakub Kardoš 

Malé zvieratko, ktoré je veľmi hravé. Radi lozia po klietke. Najčastejšie bývajú 

sami, neodporúča sa mať viac škrečkov. Ich výška v dospelosti je 6-10 cm podľa 

druhu. Dĺžka života: 2-3 roky, podľa toho, ako sa o neho dobre staráte. 

 

Zariadenie v klietke: 

odporúča sa pod škrečka dať piliny, miska s jedlom, napájačka s vodou, 

jasle na seno, dobré je, aby škrečok mal domček, aby sa mohol doň schovať a 

nejaké hračky, napr. kolotoč. 

 

Kŕmenie: 

granule alebo zmesi pre škrečkov, zelenina (mrkva, kaleráb), ovocie, hlavne seno, pridávať k senu 

aj vetvičky, aby si váš škrečok mohol obrusovať zuby. 

 

Hlavne si dajte pozor, aby vám škrečok neutiekol, môže to byť hrozné ho naháňať, keď sa schová 

pod gauč. Ale aj tak sú to malé, zlaté stvorenia. 

 

 

 

 

RECENZIA 
FIVE NIGHTS AT FREDDY'S: SECURITY BREACH 

Vanesa Opoldíková 

 
 

Je videohra na prežitie z roku 2021 vyvinutá spoločnosťou Steel Wool Studios a publikovaná 

spoločnosťou ScottGames. Je to deviata hlavná časť série Five Nights at Freddy's. 

Táto hra sa líši od ostatných dielov tejto franšízy tým, že obsahuje iba jednu noc namiesto 

piatich a hranie s voľným pohybom. Hráč prevezme úlohu mladého chlapca menom Gregory, ktorý 

sa musí vyhýbať nepriateľským animatronickým postavám a nočnému strážcovi vo veľkom 

nákupnom stredisku, odhaľujúc jeho tajomstvá. 

Hra bola vydaná digitálne 16. decembra 2021 pre Microsoft Windows, PlayStation 4 a PlayStation 

5 . Ohlasy boli zmiešané, s chválou za jeho estetickú príťažlivosť, no kritikou za technické 

problémy. 

Pre hru existuje celkovo šesť koncov, z ktorých každý je označený jednou až tromi zlatými 

hviezdami pri svojich záverečných scénach.  
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ROZLÚČKA 

MGR. ZUZANA DRBLIKOVÁ 

 

Začiatok apríla bol tento rok veľmi smutný. Tá, ktorej vďačíme okrem iného aj za vytvorenie 

konceptu školského časopisu, tu už nie je. Avšak nebo má zas o jednu hviezdičku navyše, ktorá sa 

na nás bude usmievať a svietiť nám tu dole na našej ceste.  

redakcia, Mária Kucharíková 

Pred tabuľou stála. 

Na nás pozerala. 

Čítala nám básničky. 

Učila nás pesničky. 

To nám navždy ostane. 

Aj keď sme jej občas dali vrásky. 

Učila nás stále z lásky. 

Vďační sme jej všetci za to, 

bola poklad, naše zlato. 

 

Dovoľte mi sa za celý kolektív 4.B triedy Ovečkova 

poďakovať z celého srdca za to, čo pre nás za tie 

štyri roky pani učiteľka Zuzka urobila: 

 

Odpočívajte v pokoji pani učiteľka Zuzka. 


	1. Udeľovanie Oscarov, 27. marec: Na konci marca sa uskutočnilo slávnostné 94. odovzdávanie cien americkej Akadémie filmových umení a vied.
	2. MS v hokeji, máj: Hokejový šampionát sa uskutoční 13. až 29. mája vo Fínsku, v hlavnom meste Helsinki.
	3. Kráľovná Alžbeta II. oslávi 70 rokov na tróne:  jún v znamení britskej monarchie.
	5. Komunálne voľby a voľby do VÚC, jeseň: Najbližšie voľby, ktoré čakajú Slovensko, sa uskutočnia koncom októbra.
	6. MS vo futbale, november/december: Majstrovstvá sveta v mužskom futbale sa budú konať v Katare od 21. novembra do 18. decembra.
	7. Dokonca sa vráti aj skupina spevákov ABBA, ale len digitálne. Minulý rok v novembri nahrali nový album a tohto roku sa chystajú aj prvé koncerty, na ktorých štvorica spevákov vystúpi prostredníctvom digitálnych ABBAtarov. Skutoční členovia ABBY nah...

