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ŽIACI, KTORÍ NIE SÚ 
SÚČASŤOU REDAKČNEJ 
RADY A PRICHÁDZAJÚ 
SO SVOJIMI TÉMAMI. 

MÔŽEŠ TO BYŤ AJ TY! 



Kalendár  
podujatí

Regionálna výchova - Radvanský jarmok 
Dejepisno-geografická exkurzia - Osvienčim 

Pasovanie prvákov 
Noc výskumníkov 

Exkurzia do TROPICARIA v Budapešti 
Šarkaniáda 

Exkurzia Human Body v Bratislave 

september - október

Bedminton 

Cezpoľný beh 

Horehronské hry 

Školská súťaž v speve populárnej hudby 

Súťaž MAKS; MAKSÍK 

Exkurzia v Nitre -Po stopách Cyrila a 

Metoda

Súťaž PIKOFYZ 

Zber papiera 

Prijímanie piatakov



    Kontroverzná výstava už druhýkrát zavítala do nášho 
hlavného mesta. Predstavuje možnosť vidieť ľudské telo tak, 
ako ešte nikdy predtým. Na skutočných mŕtvych ľudských 
telách, ktoré sú ošetrené a konzervované  špeciálnou 
metódou nazývanou plastinácia, predstavuje návštevníkom 
jednotlivé sústavy a konkrétne orgány. 
 Výstavu som navštívila na konci siedmeho ročníka, takže 
moje poznatky z biológie som mala ešte čerstvo v pamäti. 
Vidieť nervovú sústavu, prierezy mozgom alebo porovnanie pľúc 
fajčiara a nefajčiara bolo veľmi zaujímavé. Človek má potom názornú 
predstavu (napr. kde sa čo nachádza) a lepšie si pospája súvislosti, 
ako keď sa len bifľuje a nevidí reálne príklady. 
    Každá minca má však dve strany. Na jednej strane je výstava veľmi 
prínosná a ukazuje širokej verejnosti ľudské telo z diametrálne iného 
pohľadu, prispieva k lepšiemu chápaniu našich telesných schránok a 
prehlbuje záujem o anatómiu človeka. Na strane druhej je však 
kritizovaná kvôli morálnosti resp. etickosti. Zároveň mnohé média 
špekulovali o tom, čie sú to telá a či boli použité so súhlasom. 
    Väčšina zdrojov potvrdzuje, že telá s najväčšou pravdepodobnosťou 
pochádzajú z čínskej väznice. Telá politických väzňov po ich smrti 
patrili väznici , ktorá ich ďalej predávala vedcovi, ktorý sa venoval 
plastinácii, doktorovi Von Hagenovi. Ten uzatvoril kontrakt so 
spoločnosťou Premier Exhibits a vytvoril úspešnú výstavu so svetovým 
renomé. Všetkým vám však odporúčam výstavu navštíviť  a spraviť si 
tak o nej vlastný názor. Je to veľmi silný zážitok, ktorý vám môže 
rozšíriť obzory a zmeniť pohľad na život. 
                                                                                
                                                                            Terezka Jurášová, 8.C

Body the Exhibition



Jedného dňa bola v lese veľká búrka. Blesk trafil do 

stromu a začal horieť. Splašení lovci bežali so strachom 

preč od ohňa. Vyšplhali sa na najbližší strom a uvideli

tigra ako vbehol rovno do ohňa. Tiger začal horieť a 

zahynul. Keď sa oheň zmenšil, lovci podišli k ohňu a 

zhoreného tigra vytiahli. Keďže v ten deň nič neulovili, 

rozdelili si tigra a zjedli ho. Zistili, že ohňa sa netreba báť, 
pretože mäso bolo lepšie, ba výborné. Keď uvideli oheň 

inokedy a mali mäso, hodili ho do ohňa, chvíľu ho nechali 

piecť a potom ho s chuťou zjedli. 

                                                                                            

                                                                Marek Čupka 4.A

Ako ľudia objavili, že pečené mäso je fajn



ZBER PAPIERA

Ďakujeme všetkým rodičom a deťom, ktorí sa zapojili do zberu papiera, 
ale aj tým žiakom a pedagógom, ktorí nám pri zbere pomáhali. 

Spoločne sme nazbierali 11 085 kg papiera. 
Ak 125 kg papiera zachráni jeden strom, 

tak sme zachránili 88 stromov. 

Ďakujeme ešte raz všetkým, ktorí sa pridali a nie je im jedno čo sa deje 
v našej prírode. 

Najlepší zberačí sú: 

1. miesto - Chabanová Nellka z 3.B   486 kg 
2. miesto - Kubacká Vivien z 2.A   382 kg 
3. miesto - Kuska Marek z 3.C   303 kg 

4. miesto - Jursík Michal z 4.B   291,5 kg 
5. miesto - Šípková Ema z 5.C   230,5 kg 

Po sčítaní všetkých kilogramov sme urobili priemer na jedného žiaka a 
vyhodnotili tak úspech jednotlivých tried. 

1. stupeň:                                      2. stupeň: 
1. miesto - 2.A   74 kg                    1. miesto - 5.C     34 kg 
2. miesto - 3.C   46 kg                    2. miesto - 6.A     27 kg 
3. miesto - 3.B   43 kg                    3. miesto - 7.A     22 kg 

88 stromov vám ďakuje!



Boli sme, 

videli sme...

BUDAPEŠŤ

28. 9. 2017

2. A, 3. A, 4. A, 5. A



HÁDANKY zo 4. A

Má to zuby, nehryzie to, každé drevo rozreže to. 
                                                         Maxo Heinz

(pílka)

Veta, slovo, v knihe ich je mnoho. 
                      Dorotka Arpášová

(písmená)

Nie je to Slnko, Venuša, Saturn ani Urán, ale je to jeden pán. 
                                                                         Miško  Darida

(Jupiter)

(Riešením hádaniek je slovo, kde po spoluhláske p píšeme i, í alebo y, ý.)

Ani noha, ani laba a starať sa o to treba. Klopká to a kope to, je to predsa...  
                                                                                                 Jurko Almáši

(kopyto)

Deti to piť nemôžu, dospelí však z toho občas opití sú.  
                                                   Tamarka Šmidáková(pivo)

Ujo, čo nebezpečnú prácu má a svetelné divadlo vytvára.  
                                                                 Lea Žitniaková(pyrotechnik)

Kvôli jedlu nestrieľa, loví bez úradného papiera. 
Svoj úlovok neľutuje, na čierny trh poputuje.       
                                         pani učiteľka Andrejka

(pytliak)



„Učiteľské perly“

„Tanec je tanec a  
šport je šport!“ 

„Nekomentuj!“

„Nie ste 
z 

cukru!“
„V novinách 
je pravda!“ 

„Postav sa pekne,  
nech ťa vidím  
od nôh hore!“ 

„Zapíš si to za uši!“



VEĽKA SÚŤAŽ

"Hádaj, kto som?"

1 2

(Pomôcka: Som učiteľka prvého stupňa.)

Podmienky súťaže: 
K číslam priraďte správne 

meno; vyberajte zo 
zoznamu na ďalšej strane. 

Odpovede zasielajte 
do 1. decembra 2017 na 

mailovú adresu: 
krskova@zsdumbb.sk. 

Do predmetu správy 
napíšte – SÚŤAŽ. 

Toho, kto uhádne aspoň 
5 mien, 

čakajú zaujímavé ceny. 
O vyhodnotení súťaže sa 
dozviete v decembrovom 

čísle časopisu.

3

4



"Hádaj, kto som?"
5 6
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Andrea VANKOVÁ
Iveta SEPEŠIOVÁ 
Renáta KRŠKOVÁ 

Svetlana NECHALOVÁ 
Jana MAJEROVÁ 

Ľubomíra FRIDMANOVÁ 
Miroslava BÉDIOVÁ 

Miroslava STRIEŠOVÁ 
Ingrid VATALOVÁ 



ŠARKANIÁDA

jeseň 2017

1. stupeň



Pasovanie prvákov
1. A 

s pani učiteľkou Ingridkou

1. B 
s pani učiteľkou Vlaďkou

1. C 
s pani učiteľkou Elenkou



V ŠKD 
sme vyrezávali tekvice



Pozdravy starým rodičom

Moji starkí 
 

Starkí, za všetko vám ďakujem, 
keď sa na mňa usmejete, 
hneď mám šťastný deň. 

Starká, ty mi s láskou varíš, 
starký, ty mi v zime kúriš. 
Odvďačiť sa vám chcem, 

a preto vám túto básničku venujem. 
 

S pozdravom vaša vnučka 
Laurinka, 3. A

Moja starká 

Mám ťa rada a všetci tiež, 
ale to už dávno vieš. 

Je s tebou vždy zábava, 
rozum mi nad tebou zastáva. 
Ochotne mi splníš môj sen, 

takmer vždy keď niečo chcem! 
Celé roky sama 

mi vždy s láskou  niečo dávaš. 
Vždy sa s tebou hráme, 

nikdy sa nehiádame. 

S láskou Tánička, 3. A

Babka a dedko 
 

Milý dedko a babička, 
nadišla mi chvíľočka, 

povedať vám, 
ako rada vás mám. 

Ste mi ako kúsok slnka, 
veľmi veľká šťastia vlnka. 
Viete ma vždy zamestnať, 

do práce, čo vždy chcem mať. 
 

Vaša Evka, 2. A

BABKA 
Babka si ty moja milá, 

super je vždy s tebou chvíľa. 
Všetko mi vždy dopraješ, 
som tomu rád, dobre vieš. 
Mám ťa veľmi veľmi rád, 
poviem ti to miliónkrát. 

Si skrátka vždy veľmi super, 
nik pre teba nie je súper. 

Si vždy milá babička, 
končí sa o tebe básnička. 

 
Tvoj Borisko, 2. A

MILÝ DEDKO 
Milý starý dedko, 
dovolíš mi všetko, 

dokonca i hrať sa šach, 
dobre, že ma máš tak rád. 

Tvoj Saško, 2. A



Ďakujeme za pomoc 
pri tlači časopisu 

firme R COPY, s.r.o. 
Banská Bystrica

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


