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Kalendár podujatí

  September

Týždeň dobrovoľníctva 
Noc výskumníkov 

Baťov systém a finančná 
sloboda 

Záložka do knihy spája školy 
Pasovanie prvákov 

COSMOS DISCOVERY 
Svetový deň mlieka v školách

Október

Horehronské hry v atletike 
Svetový deň jabĺk 

Exkurzia-Nitra 
Superstar 

DEŇ ZDRAVIA 
Strašidelné čítanie v knižnici 

Zber papiera 

November

Pravek-Thurzov dom 
Jesenné aranžovanie 

Basketbal 
Návšteva planetária 

December

Predvianočná Viedeň 
VŠETKOVEDKO 

Mikulášsky turnaj 
Tanečná súťaž

Matematické súťaže 
VIANOČNÁ AKADÉMIA 

Január

Korčuľovanie 
Olympiády 

Hviezdoslavov Kubín 
Prečo mám rád 
SLOVENSKO

...toto a ešte oveľa viac :-)



Korčuľovali sme;

prváci aj druháci.

...hrali sme

basketbal ...boli sme v Bratislave.

aranžovali sme



Školské pravidlá
1. Usmej sa :-) 
2. Horlivá snaha, aj tá najlepšia, má byť 
umiernená a pokojná. 
3. Šťastie spočíva v slobode a sloboda v 
odvahe. 
4. Častejšie používaj uši ako jazyk. 
5. Jediný spôsob ako mať priateľa, je byť 
priateľom. 
6. Slová PROSÍM a ĎAKUJEM si pamätaj. 
7. Nikdy nie je neskoro na dobré 
predsavzatia. 
8. Skúšaj nové veci. 
9. Úspech=tvrdá práca a veľké sny. 
10. Ver v seba samého. 



ALEŠ

Krstné meno
Poznáš jeho pôvod?

1. časťPáči sa ti tvoje meno? 
Možno ho budeš mať ešte 
radšej, keď si prečítaš o 

jeho význame.

ADAM - starozákonné meno z hebrejského hádám "prsť, 
zem", t.j. "človek z hliny", "pozemšťan" 

ALEXANDER 
ALEXANDRA

- z gréckeho Alexandros "obranca mužov"

ALŽBETA - zo staršieho Elizabeta; novozákonné meno z 
hebrejského Elíšabah, Elíšavah "Bohu zasvätená" 

ALBERT - pôv. skrátená podoba nem. mena Adalbert 
"vznešený", "urodzený", "slávny" 

ANDREJ - novozákonné meno z gréckeho Andreas "statný, 
mužný, odvážny", variantom je meno Ondrej

ANNA - novozákonné meno z hebrejského Channá(h) 
"milosť", "milá", "milostná"

ADRIAN, 
ADRIANA

- podľa mena rím. cisára Hadriána, z lat. 
Hadrianus, "muž od mora"

ALICA - z angl. Alice, domácka podoba mien Elizabeth, 
Adelheid, Alexandra (viď. vyššie), maď. Alicia 

ANETA - pôvodná franc.zdrobnená podoba (Annette) 
mena Anna (viď. nižšie)

- česká domácka podoba mena Alexej, p. Alexander

AGÁTA - z gréckeho agathós "dobrý", "láskavý"



 
O 

škole 
 
 

Vedeli 
ste, 
že...

Zvonenie v školách

Žiacka 
knižka

Vysvedčenia

Školský výlet

V minulosti sa do 
školy, podobne 
ako do kostola, 

zvolávalo
zvonením na zvon, 

prípadne 
udieraním na 

kovový predmet. 
Elektrické 

zvonenie sa 
používalo v období 
1. ČSR. Dnes nám 
začiatok a koniec 
hodiny oznamujú 

nahrávky 
pesničiek.

Žiacke knižky sa u 
nás zaviedli  
v roku 1951.  

Papierová podoba 
sa postupne 

nahrádza 
elektronickou.

Začali sa 
používať už v 16. 

storočí. V tom
období to bolo 
iba v podobe 

posudkov. 
Dnešnú podobu 

získali 
vysvedčenia 
v 19. storočí.

Výlety začal organizovať 
v podobe vychádzok do 
okolia mesta profesor 
gymnázia v Revúcej 

I. B. Zoch (1866-1874). 
Súčasťou školských aktivít 
sa výlety stali až po r. 1945



Policajt: "Ak poviete klamstvo, táto vecička 
zapípa. Rozumiete, pane?" 

Homer: "Áno." 
Detektor lži: "Pííííííííííííp." 

Blondínka prešla križovatku na 
červenú, o chvíľu ju dobehne 

policajt a hovorí: 
- Nepočuli ste, keď som na vás 

pískal? 
- Počula, ale ja už frajera mám. 

 

Samuel Chorvát, 4. A

Keď Alexander Bell vynašiel 
telefón, 

mal už tri zmeškané hovory 
od Chucka Norrisa.

Strach z pavúkov je 
arachnofóbia,  

strach z úzkych priestorov je 
klaustrofóbia 

a strach z Chucka Norrisa sa 
nazýva LOGIKA. 

Martin Kotrč, 4. A

Zasmejme 
sa

Náš pes mi zožral vysvedčenie. 
A čo si mu urobil? 
Rezne. Za odmenu.

Pán učiteľ, prečo som dostal päťku? 
Lebo horšia známka už neexistuje.

Tomáš, kde je tvoje 
vysvedčenie.-pýta sa mama 
Požičal som ho Oskarovi. 
Chce postrašiť rodičov. 

 

Príde Jano na stavbu a tam sa ho 
pýtajú: Jano, kde robíš? 

Na stavbe. 
A čo tam robíš? 

Zavadziam.



 
Festival 

VEDY A TECHNIKY 
celoslovenské finále

10.-12.11.2016 
Bratislava

Mgr. Katarína Múková 

Lukáš KOHUTOVIČ, 
7. A



O sysľovi, slimákovi a slonovi

Stratený syseľ sa skrýval pred sopkou SANGAY. 
Sypal sa z nej sneh. Sysľova starká sa strašne strachovala. Syseľ stretol slizkého 

slimáka. Skamarátili sa spolu. Slimák si spomenul na spolužiaka slona. Sopka 
spôsobila, že spotený slon sa skrýval za skalou. Snažil sa schladiť sýtenou sódovkou a 
strašne soplil. Slimák so sysľom sa snžili silou svojich schopností stíšiť slonovi mrkanie. 

Skvelí spolužiaci! 

Filp Lubeck, Juraj Almáši, Marek Čupka, Miroslav Gašpar, 3. A

Pyšný páv Pišta

Páv Pišta sa prechádzal po peknej pieskovej pláži. Pozoroval peknú pávicu Peťku. 
Páčila sa pávovi. Píše peknej pávici pozvánku na ples. Priezvisko písal písaným 

písmom a pastelkou. Páv Pišta píše pekné písmená! Páv prišiel k príjemnému potoku. 
Píše päť pozvánok pre päť pávov. Pávy pochopili a prišli. Ples sa páčil aj Peťke. 

Postavili pár parníkov z papiera. Pišta sa pýšil pred pávicou pestrofarebným perím. 
Pýta sa pávica: "Prečo si ma pozval?" Páv povedal: " Pretože sa mi páčiš." Pišta sa 

potkol a padol do piesku. Peťka mu pomohla postaviť sa. Piesková pláž pokrýva 
priestor pre pávy pri Pcifiku. Porozorávali sme pekný príbeh?  

Dorota Arpášová, Tamara Šmidáková, Michal Darida, 3. A

Zima

Napadol nám biely sneh 
zapadneme, ale nech! 
Cestičku si urobíme 

snehuliaka postavíme. 
Budeme sa guľovať 
a pritom sa zabávať! 
Na kopci je veľa detí 

biely sniežik krásne svieti. 
Čaká na nás sánkovačka, 
po nej dobrá lyžovačka. 

Pustíme sa dolu svahom, 
Vlhová tam jazdí slalom. 
Veronika nám zamáva 

a spolu s Peťou vyhráva. 
Deti bežia za nimi, 
hurá idú prázdniny! 

deti z 1. A 
 



Nielen pre najmenších

Dostali ste 9 naoko rovnakých 

mincí, jedna je falošná-ľahšia. K 

dispozícii máte rovnoramenné váhy. 

Ako dvomi váženiami zistíte, ktorá 

je falošná-ľahšia? 

Jedna hrianka sa pečie 
10 minút, 5 minút z každej 

strany. Na panvicu 
sa zmestia iba dva chleby. 

Za aký dlhý čas opečiete na 
jednej panvici 3 hrianky?

Odpovede na hlavolamy: 

Za 15 min.. Po 5 munútach 
dáte jednu hrianku dole a 

druhú otočíte. Po 10min. je 
jedna hotová a 2 ešte 

opečiete z jednej strany.

3 mince vľavo, 3 vpravo a 3 
sú vedľa. Váhy idú doľava, 
 doprava, alebo zostanú v 
rovnováhe. Už sa možnosti 
obmedziili na 3 mince. Jedna 
doľava, jedna doprava, jedno 

vedľa...



žiaci 2. A

žiaci 1. A



Pre pani u
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Dvaja bratia 
Dvaja bratia, ktorých hádam  každý žiak sa bojí, 

v pravidlách a výnimkách sa utápame ako v mori. 
Vybrané slová, pravidlá a iné ťažkosti, 
žiakom určite nechýbajú k radosti. 

My v rieke vírime vodu a on mi včera večer kúpil výra, 
matka svoje dieťatko do perinky zavila a vlk na mesiac zavýja. 

Dovoľte mi teda povedať vám pekný príbeh pravdivý, 
ako naši pekní bratia dostali sa medzi žiakmi do viny. 

Za Štúrových čias žil si osamele v abecede jeden brat, 
a tak mu neskôr Hattala dal druhého, aby sa mal s kým hrať. 

Zo začiatku žili si spolu šťastne a hrali sa denne aj trikrát, 
ale to len dovtedy kým žiaci napísali prvý diktát. 

Hnevajú sa všetci na tvrdé y, 
aj keď ono je celkom bez viny. 

Všetci by sme niekedy boli radi keby bol náš jazyk jednoduchší, 
a horda pravidiel nám náš pokojný nočný  spánok neruší.

Žiadne pravidlo však nie je také hrozné, 
a medzi žiakmi panujú názory rôzne. 

Niektorí ošomrú tvrdé y i Hattalove meno , 
že uvalil na nás v diktátoch ťažké bremeno. 

Ja si však myslím že bez tvrdého y nebol by náš jazyk úplný, 
a Hattala by mal byť medzi nami  žiakmi viac vážený. 

Pretože napokon bez jeho činov, 
nebola by slovenčina slovenčinou. 

Timea Cochová, 9.A 

Ema Šípková, 4
. C



  Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 

     Vari každý človek má rád svoju vlasť, svoju domovinu, miesto, kde sa 
narodil, kde urobil svoje prvé kroky. 
     Ani ja nie som žiadnou výnimkou. Narodila som sa na Slovensku. 
     Je to krajina plná nádherných hôr a lesov, zurčiacich potôčikov či 
veľkých riek. Krajina nachádzajúca sa v samom srdci Európy. Jej krásu 
nám mnohí závidia. 
      K Slovensku patrí aj náš nádherný jazyk – slovenčina. Pre mňa je to 
jeden z najkrajších jazykov, malebný a ľubozvučný. Je vraj najťažším 
jazykom sveta. Má veľa nárečí, no každé z nich je veľmi zaujímavé, 
typické pre ľudí žijúcich v rôznych kútoch našej vlasti, našej domoviny. 
Dodnes sa učíme spievať ľudové piesne v týchto nárečiach. 
     Slovensko, to je moja rodina, moji kamaráti a známi ľudia, ľudia, 
ktorých mám rada a bez ktorých by som nemohla byť šťastná. 
     Som vďačná osudu, že som sa tu narodila, prežívam tu krásne detstvo 
naplnené množstvom krásnych zážitkov a spomienok. 
    Slovensko je mojou vlasťou. Aj keď neviem, kde všade ma v budúcnosti 
moje kroky zavedú, vždy zostane miestom, kde som sa narodila a kde sa 
vždy rada vrátim. 

                                                                           Kristína Šuhajdová, 5.B 



Krahule

Lyžovali sme...

... a oddychovali.

30.1.-3.2.2017



Hokej

ŠPORT

1. časť

Matúš ZLOCHA a Jakub KARAS

Ladislav NAGY

S hokejom začínal v rodnom meste, v klube HC Košice, kde sa 
už ako 18-ročný dostal do extraligového tímu. V roku 1997 ho 

draftoval v siedmom kole z celkového 177. miesta klub NHL – St. 
Louis Blues. Od sezóny 1998/99 hral v zámorí, spočiatku za

Halifax Mooseheads v juniorskej súťaži QMJHL. Väčšinu 
nasledujúceho ročníka odohral za Worcester Ice Cats v AHL, no 

zároveň debutoval v NHL, keď za St. Louis Blues odohral 11 
zápasov v základnej časti a 6 zápasov v play-off. V priebehu 

nasledujúcej sezóny ho klub vymenil do Phoenixu Coyotes, kde 
sa zaradil medzi trojicu najproduktívnejších hráčov.L. Nagy je 
slovenský hokejista, ktorý sa narodil 01.06. 1979 v Košiciach v 
Šaci (SVK). Je ľavák, váži 87kg a má výšku 179cm v sezóne 

2016/2017 hrá za HC Košice v najväčšjej slovenskej hokejovej 
súťaži tipsport liga . 

Pavol DEMITRA

 (* 29. 11. 1974, Dubnica nad Váhom, Česko-Slovensko – 
† 7.9.2011, Tunošna, blízko Jaroslavľu, Rusko) bol 

slovenský hokejový útočník. Naposledy pôsobil v ruskom 
klube KHL Lokomotiv Jaroslavľ. Na viacerých reprezentačných podujatiach 

bol kapitánom slovenského mužstva. Posledný zápas zaň odohral 9. 
mája 2011 proti Dánsku (4:1).Majster sveta v hokejbale z roku 1999. Pavol 
Demitra začínal s hokejom v rodnom meste, v klube Spartak ZŤS Dubnica 

nad Váhom. Vrcholový hokej začal hrať v sezóne 1992/93 v poslednom 
ročníku česko-slovenskej ligy za Duklu Trenčín.Ocenenia: r.2000 - držiteľ 

ceny Lady Byng Trophy (dostáva ju hráč za príkladné správanie v 
kombinácii so športovými výkonmi), r.2000 - Cena fair play SOV, za 

príkladný čin.,r.2003 - najlepší hokejista Slovenska v ankete Zlatý puk



Všetkým, ktorí prispeli na náš  
vynovený časopis 

príspevkom alebo dobrou radou, 
 patrí 

veľká vďaka. 

Vieš pekne kresliť? 

Rád sa hráš so slovami? 

Máš rád okolo seba kamarátov a kreatívnych ľudí? 

Tak neváhaj a prihlás sa do redakčnej rady na adrese: 

krskova@zsdumbb.sk 

Tešíme sa na spoluprácu !


