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Úvod
Milí čitatelia!
Sme v plnom prúde školského roka 2013/2014. Máme za sebou krásne a zaujímavé
školské dni. Boli naplnené nielen učením, ale aj zábavou, mimoškolskými aktivitami a inými
činnosťami, ktoré pre nás učitelia pripravili.
Hoci už niektoré súťaže a aktivity prebehli, mnohé nás ešte čakajú. Ukážme teda svoje
schopnosti aj v týchto činnostiach a zaželajme si veľa trpezlivosti a príjemných chvíľ.
O mesiac a pól sa ukončí školský rok, a preto nečakajme a zabojujme svojimi výkonmi o čo
najlepšie známky a úspešné napísanie koncoročných písomiek.
V tomto časopise Vám prinášame veľa zaujímavostí, hlavne z prostredia našej školy, ktoré
sa udiali v mesiaci apríl, a preto Vám želáme veľa pekných chvíľ pri čítaní našich príspevkov
v časopise.
S pozdravom Vaša redakcia

Deň narcisov
Deň, keď sú slová zbytočné!
11.apríl 2014
Liga proti rakovine bola založená 19. januára 1990 v Bratislave a v tom
istom roku bola prijatá za člena Európskej asociácie Líg proti rakovine a za
člena Medzinárodnej únie proti rakovine. Tento rok už po 18-ty raz zakvitli
ulice miest a obcí celého Slovenska žltými narcismi. Jediná verejno-prospešná
finančná zbierka Ligy proti rakovine. Tohtoročné posolstvo Dňa narcisov „Deň, keď sú slová zbytočné" – oslovila všetkých, ktorí chceli pomôcť bez
zbytočných rečí.
Aj v našej dedine sa konala zbierka Ligy proti rakovine. Naši najstarší žiaci
sa vybrali po jednotlivých miestach Pohorelej a Pohorelskej Maše. Jednotlivé
skupiny vyzbierali:





Hlavačíková, Terek, Ďurčová -73,40 €
Kuklica, Šipula, Refka – 128,26 €
Šulejová, Vojtková, Vajdík – 108 €
Janoška, Pokoš, Gavura – 100 €

SPOLU SA VYZBIERALO 406,16 EUR !!!

ĎAKUJEME!!!
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Veľká Noc
Veľká noc alebo Veľkonočné sviatky
je najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý pripadá na marec alebo apríl. Tento
rok boli veľkonočné sviatky od 18.-21. apríla. 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.
Baránok je symbolom Ježiša Krista,
ktorého krv nás všetkých zachránila od
večného zatratenia. 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.

Veľkonočný pondelok
Zvyk rozšírený na celom území Slovenska sa na dedinách i v meste
koná v posledný deň sviatkov Veľkej noci - na Veľkonočný pondelok.
S Veľkonočným pondelkom sa spájajú obyčaje kúpania, oblievania a šibania
dievčat a žien. Tradičnou odmenou za šibačku či kúpačku je zdobené vajíčko
tzv. kraslica ako symbol života. Najstarším spôsobom zdobenia vajec bolo
farbenie v rozličných rastlinných odvaroch, neskôr sa vyvinuli rozmanité
techniky ako napr. batikovanie - nanášanie vosku na vajce ihlou a následné
farbenie, pričom miesta pokryté voskom zostali nezafarbené.
V niektorých oblastiach Slovenska bolo zvykom v utorok po Veľkonočnom
pondelku „odplácať“ mládencom polievačku. Dievčatá a ženy mali právo
oblievať a šibať chlapov, čo sa spájalo s veselou odozvou.

 Ako sa vraví, odplata je sladká
a štipľavá. 
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DEŇ ZEME
Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Bolo to totiž práve 22. apríla v roku
1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA, ovplyvnení fotografickými a telegrafickými
snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme demonštračne vyzvali ku
spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Do
roku 1990 venovali pozornosť Dňu Zeme predovšetkým na americkom kontinente. Skutočne
svetovým sa stal od roku 1990, kedy začalo iniciatívne a koordinačne pôsobiť Medzinárodné
ústredie DŇA ZEME so sídlom v Stanforde (Kalifornia, USA). V tomto roku sa pri
príležitosti Dňa Zeme aktivizovalo viac ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch sveta. Postupne
vznikali aj regionálne a národné ústredia na celej zemeguli. Jeho cieľom je pripomenutie si
našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské
zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a
prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie
ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. Dnes vo svete mocnejú názory, aby bol každý deň
pre ľudstvo Dňom Zeme.
Na našej škole sa konal tento deň Zeme 25. apríla 2014, t.j. v piatok. Žiaci sa prvé 3
hodiny učili a potom sa vybrali do areálu školy, kde aktívne pracovali.
Žiaci 1.A, 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 6.A brigádovali v areáli školy. Zbierali kamene,
smeti, upravovali informačné tabule náučného chodníka a čistili jazierko.
1.A - informačná tabuľa Pohorelá – p. uč. Zlúkyová, p. asist. Datková
2.A- bylinná špirála – pletie hliny, trhanie trávy, vozenie zeminy - p. uč. Bialiková, p. asist.
Tlučáková
2.B - informačná tabuľa Horehronie – p. uč. Huťová
3.A - informačná tabuľa Geológia – p. uč. Vaculčiaková
4.A - informačná tabuľa Vodný ekosystém – p. uč. Fašková
4.B - informačná tabuľa Lučný ekosystém – p. uč. Kanošová
5.A- informačná tabuľa Odpad – p. uč. Skladaná
6.A - informačná tabuľa Lesný ekosystém – p. asist.
Mikolajová
7.A, 8.A, 9.A – Strelnica - p. uč. Kalmanová, p. uč.
Pravotiaková, p. zástupca Šajša
Žiaci 2. stupňa absolvovali na Strelnici rôzne disciplíny:
1. stanovište - Hod granátom
2. stanovište - Poznávanie lesných značiek
3. stanovište - Prvá pomoc
4. stanovište - Fyzika, chémia
5. stanovište - Strelnica
6. stanovište - Biológia
Tí žiaci, ktorí mali najviac bodov alebo boli aktívni na disciplínach dostali tričká a neskôr
ostatní žiaci dostali nálepky. Na Strelnici sme sa stretli aj s našimi kamarátmi zo susednej
dediny Heľpa.

Spoločne chráňme našu Zem od nečistoty!
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Horehronská valaška
Dňa 27. apríla 2014 sa konal 51. ročník súťažnej prehliadky
detského hudobného folklóru Horehronská valaška na Telgárte.
Horehronská valaška je súťažná prehliadka detských ľudových
hudieb, inštrumentalistov, spevákov a speváckych skupín v
kategóriách sólový spev, duo – spev a skupinový spev, hra na
tradičné sólové ľudové hudobné nástroje, ľudové hudby.
Aj naši žiaci z folklórneho súboru Mladosť sa zúčastnili tejto
súťaže a obsadili nasledovné miesta:
3. miesto: mladšie žiačky - Dievčenská skupina
2. miesto: duo mladších žiačok Natálie Pokošovej a Sáry Bláhovej
3. miesto: duo starších žiakov Olivera Martinca a Kristíny
Gandžalovej
Srdečne blahoželáme!

Jarunkovej jar
Dňa 30. apríla 2014 sa uskutočnil 11. ročník regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy
Jar Kláry Jarunkovej v Šumiaci.
Na súťaži sa zúčastnilo žiaci zo škôl - Šumiac, Telgárt, Pohorelá, Heľpa, Závadka nad
Hronom, Polomka, Bacúch, Beňuš, Brezno. Súťažiaci boli rozdelení do 3. kategórií:
I. kategória (2. - 4. roč.)
II. kategória (5. - 7. roč.)
III. kategória (8. - 9. roč.).
Aj naši žiaci sa zúčastnili tejto súťaže: J. Gandžala, P.
Kantorisová, A. Lakanda a K. Gandžalová.
Gratulujeme Kristíne Gandžalovej, ktorá získala 2.
miesto na tejto súťaži.
Zopár informácií o Kláre Jarunkovej.
Klára Jarunková (rodená Chudíková) sa narodila 28.
apríla 1922 v Červenej Skale a zomrela 11. júla 2005
v Bratislave. Bola slovenská prozaička a autorka
literatúry pre deti a mládež. Jedna z najprekladanejších
slovenských spisovateľov 2. polovice 20. storočia, jej
diela vyšli takmer v štyridsiatich jazykoch v Európe i vo
svete. Diela ako Jediná a Brat mlčanlivého Vlka sa
vďaka 70 prekladom stali súčasťou zlatého fondu
svetovej literatúry pre deti a mládež. Klára Jarunková sa
niekoľkokrát stala laureátkou viacerých medzinárodných
ocenení, vrátane cien Deutscher Jugendbuch, Premio Europeo Citta di Caorla, Premio
Bancarellino, či diplom Hansa Christiana Andersena.
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Jednota futbal Cup
Dňa 29. apríla 2014 sa uskutočnilo obvodné kolo v malom futbale žiakov základných škôl
Jednota futbal Cup pre školský rok 2013/2014. Hlavným cieľom XII. ročníka projektu
Jednota pre školákov, ktorý podporujú jeho partneri (UNILEVER, HENKEL, RAJO, COOP
Jednota Slovensko) je prispieť k eliminácii negatívnych javov, ktoré pôsobia na školopovinné
deti a podpora ich športových aktivít. Zároveň chcú partneri projektu pomôcť základným
školám pri riešení ich problémov, ktoré sa týkajú vybavenia škôl športovými pomôckami.
Usporiadateľom súťaže bolo Centrum voľného času v Brezne a ZŠ Pionierska 2 v Brezne.
Hralo sa na ihriskách ZŠ Pionierska 2 a ZŠ Karola Rapoša Pionierska 4. Našu školu
reprezentovali žiaci: L. Šipula, P. Pokoš, R. Kuklica, M. Maťúš, J. Kalman, E. Holko, T.
Gajda a A. Koky pod vedením p. uč. Mgr. J. Šajšu.
Hralo sa v dvoch skupinách:
1. skupina:
2. skupina:
1. Pionierska 2
1. Pionierska 4
2. Lom nad Rimavicou
2. Polomka
3. Predajná
3. Čierny Balog
4. Podbrezová
4. ZŠ MPČĽ Brezno – Mazorníkovo
5. Pohorelá
5. Valaská
6. Beňuš
Žiaci našej školy skončili na peknom 3. mieste. Srdečne blahoželáme!

Matematická olympiáda
v kategórii Z8
Matematická olympiáda (MO) je určená žiakom základných
škôl, osemročných gymnázií a žiakom stredných škôl. Organizuje sa v 5 kolách: domácom,
školskom, obvodnom, krajskom a celoštátnom. Celoštátne kolo MO sa organizuje v najvyššej
kategórii A. Žiaci, ktorí dosiahnu na CK MO najlepšie výsledky, reprezentujú SR na
Medzinárodnej matematickej olympiáde (IMO) a Stredoeurópskej matematickej olympiáde
(MEMO).
Dňa 9. apríla 2014 sa aj naša žiačka Alžbeta Balážová zúčastnila tejto súťaže v obvodnom
kole na Pionierskej 2 v Brezne a umiestnila sa na krásnom 2. mieste. Srdečne blahoželáme!

Poviem ti básničku
Posledný aprílový týždeň sa v rámci čitateľskej gramotnosti na našej škole uskutočnila
aktivita na rozvoj pamäťových schopností a rozvoj k literatúre, recitácia rómskych žiakov pod
názvom „Poviem ti básničku“. Žiaci z 5.A, 6.A a 7.A na hodinách literatúry ukázali svoje
schopnosti a zarecitovali svojim spolužiakom krásne básničky. Deti si touto aktivitou
cvičili pamäť (museli si zapamätať súťažný text), mali motiváciu čítať (museli hľadať čo
najlepšiu ukážku), rozvíjala sa v nich súťaživosť, zodpovednosť a tiež si rozvíjali
svoj prejav (žiak prednášal text pred mnohými ďalšími ľuďmi, učil sa artikulovať, mal
správny kontakt s publikom, musel zaujať a pracovať s hlasom).
Zúčastneným žiakom ďakujeme!
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Mgr. Erika Bialiková koordinátorka enviromentálnej výchovy na našej škole zorganizovala
dňa 24. apríla 2014 o 15:00 zber papiera.
Do zberu sa zapojilo 58 žiakov. Celá škola vyzbierala 3809,7 kg papiera. Pochvala za
pomoc pri zbere: Lukášovi Šipulovi, Rastislavovi Kuklicovi, Patrikovi Gavurovi, Martinovi
Refkovi z 9.A a Milanovi Kováčovi zo 4.A!
Najlepšie triedy v zbere:
Najlepší jednotlivci v zbere:
1. miesto 7.A 1351,9 kg
1. miesto A. Bialiková
7.A 364,7 kg
2. miesto 1.A 551,6 kg
2. miesto R. Grajciarová 7.A 276,8 kg
3. miesto 5.A 547,6 kg
3. miesto J. Sedmák
5.A 259,5 kg
Ako zbierali jednotlivé triedy?
1.A - V. Pajerová 21,6 kg
B. Tlučáková 37,9 kg
M. Baksa 52,4 kg
D. Gažúr 26,3 kg
A. Mecková 50,5 kg
J. Hipíková 94,6 kg
M. Tešlár 93,7 kg
B. Zlúkyová 165,4 kg
R. Kalman 9,2 kg
SPOLU:
551,6 kg – 2. miesto
2.A - SPOLU:

M. Dudáš 2,4 kg
SPOLU: 316,5 kg – 5. miesto
5.A – J. Pajer 21,6 kg
J. Sedmák 259,5 kg
K. Gandžalová 99,35 kg
G. Gáliková 99,35 kg
E. Fiľo 3,6 kg
E. Refka 30,8 kg
Mgr. Skladaná 33,4 kg
SPOLU: 547,6 kg – 3. miesto

8,9 kg – 10. miesto

2.B - D. Hrčáková 23 kg
D. Cesnaková 23 kg
M. Paľus 44,1 kg
J. Gandžala 48 kg
J. Balážová 115,4 kg
D. Danielič 26,2 kg
SPOLU:
279,7 kg – 7. miesto

6.A – L. Pajer 21,6 kg
V. Borloková 9,8 kg
SPOLU: 31,4 kg – 8. miesto

3.A - T. Antol 179,2 kg
P. Kantorisová 212,9 kg
M. Vojtko 7,2 kg
SPOLU: 399,3 kg – 4. miesto

7.A – B. Kolláriková 247 kg
A. Bialiková
364,7 kg
P. Pilát 76,6 kg
Z. Puťošová 30,8 kg
M. Chromčová 61,3 kg
O. Martinec 41 kg
A. Lakanda 253,7 kg
R. Grajciarová 276,8 kg
SPOLU: 1351,9 kg – 1. miesto

4.A – M. Kováč 2,4 kg – 11. miesto

8.A – J. Kalman

4.B – S. Ševcová
R. Tlučák
A. Veštúr
V. Gavura
O. Caban
P. Vojtko

9.A – L. Šipula 70,7 kg
R. Kuklica
70,7 kg
M. Refka
101,5 kg
P. Gavura
70,7 kg
SPOLU:
313,6 kg – 6. miesto

148,2 kg
37,9 kg
47,2 kg
76 kg
2,4 kg
2,4 kg

9,2 kg – 9. miesto
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Beseda s policajtom
V pondelok 28. apríla na 1. stupni a v utorok 29. apríla 2014 na 2. stupni
sa uskutočnila „Beseda s policajtom“ v rámci mesiaca Bezpečnosti na
cestách. Beseda bola s pánom kapitánom Riapošom, ktorý nám porozprával o dopravnej
výchove a kriminalite mládeže. Žiaci sa dozvedeli ako sa majú správne pohybovať na
cestných komunikáciách, že aj chodci a cyklisti sú účastníkmi cestnej premávky a majú sa
správať tak, aby neohrozovali seba a ostatných. Pripomenul nám pravidlá správania sa
chodcov a cyklistov na vozovke, používanie reflexných prvkov kvôli vlastnej bezpečnosti.
Beseda žiakov zaujala a nebola núdza ani o otázky, ktorých bolo neúrekom. Žiaci si vypočuli
od policajta aj prednášku o aktuálnych problémoch dnešných detí. Šikanovanie, záškoláctvo,
ale aj alkohol a fajčenie boli hlavnou témou starších žiakov. Prednáška bola veľmi poučná
a zaujímavá. Na žiakov táto návšteva zanechala veľký dojem a sľúbili, že cez prázdniny na
seba budú dávať pozor.

Štátna školská inšpekcia
Prvý aprílový týždeň na našu školu zavítala inšpekcia. Všetci sme troška spozorneli a učili
sme sa čo najlepšie, aby sme zanechali za sebou výborné výsledky a dobrý dojem.
A čím sa zaoberá inšpekcia? Cieľom inšpekčnej činnosti je poskytovať objektívne informácie
o stave a úrovni výchovy a vzdelávania. Obsah inšpekčnej činnosti sa zameriava najmä na
získavanie, spracúvanie a hodnotenie inšpekčných zistení a poznatkov z kontrolnej činnosti.
Dôraz sa kladie predovšetkým na priebeh a výsledky výchovy a vzdelávania, t. j. na kvalitu
práce učiteľa so žiakom. V rámci zisťovania kvality riadenia sa kontroluje pedagogická
dokumentácia a písomné podklady potrebné na výkon školskej inšpekcie .

MYŠLIENKY
Človek má najväčšieho nepriateľa v sebe samom. (Cicero)
Mýliť sa je v povahe každého človeka, ale len hlúpy zotrváva vo svojom omyle. (Cicero)
Nijaká moc netrvá dlho. (Ovidius)
Výrazom najvyššej múdrosti je vedieť, že si sa všetko dozvedel prineskoro. (Eco)
Čím človek menej vie, tým jednoduchšie sa mu žije. Vedomosti robia slobodnými, ale nešťastnými.
(Remarque)
Nikdy neviete, čo je v človeku. S nikým si nesmiete byť istý. ( J. Johanides)
Na tomto svete je človek buď kladivom alebo nákovou. ( P. Vilikovský)
Nie každé poznanie človeka obohacuje, nie každé poznanie stojí za to. ( Vilikovský)
Celý náš život, doteraz i naďalej, bude ustavičnou snahou prelomiť hranice.
( Vilikovský)
Učený človek má svoje bohatstvo vždy v sebe. ( Phaedrus)
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Z rozprávky do rozprávky
V tomto čísle Vám ponúkame ďalšie dva príbehy od Erika Krupu – „Lenivý Miško“ a
Barbory Kollárikovej – „Boj o knihu“, ktorí získali v tejto súťaži 3. miesto.

Lenivý Miško
Bol raz jeden Miško. Mal šesť rokov a bol posledný rok v škôlke. Mal brata, ktorý s ním
chodil do škôlky. Miško bol nešťastný, že musel byť posledný rok v škôlke. Raz, keď prišiel
domov s mamou, povedal:
„Ja chcem byť v škôlke ešte aspoň jeden rok!“
Mama povedala: „Ale veď škola je dobrá, budeš múdry, naučíš sa veci, ktoré nevieš.“
„Tak ty ma uč!“, povedal Miško.
„Ja nie som učiteľka.“, odpovedala mama.
Rok ubehol ako voda a Miško bol prvák. Keď prvý raz vstúpil do triedy bol trocha šťastný,
lebo tam boli jeho kamaráti zo škôlky. Všetci si posadali a do triedy vošla pani učiteľka.
Najprv sa pozdravili a predstavili a potom sa zoznamovali. Prvý deň v škole rýchlo ubehol
a išli domov. Na druhý deň sa riešili knihy a zošity. A na tretí deň sa učili. Miško sa nahneval,
lebo mali domácu úlohu. Povedal si: „Neurobím si ju! Veď mi pani učiteľka nič neurobí.“
No keď jej to v škole povedal, trpezlivo sa opýtala: „Prečo si ju nechceš urobiť?“
Miško nemal takéto otázky rád, nuž neodpovedal. Ďalší deň bola znova úloha. Neurobil si ju
a pani učiteľka mu zase riekla: „Prečo ju nemáš?“
Na druhý deň dostal päťku z matematiky, lebo sa neučil.
Mama sa nahnevala: „Za čo si ju dostal?“
Rýchlo musel vymyslieť nejakú výhovorku a vtom ho napadlo:
„My sme sa to neučili, bolo to ťažké, mne nejde matematika.“
Mama spoznala, že sa vyhovára a dala mu domáce väzenie.
Keď prišiel do školy, zase nemal úlohu a pani učiteľka mu dala poznámku. Vtom začul, ako
sa rozprávajú jeho spolužiaci. „Nebudeme sa už hrať so žiakmi, čo dostávajú len päťky
a poznámky.“
Potom sa ozval Miškov spolužiak Jurko: „To práve Miško dostáva päťky a poznámky.“ Vtom
niekto potichu dodal: „Presne!“
Keď si to vypočul, nahneval sa, až chcel plakať, ale nakoniec si povedal:
„Tak dobre, budem si robiť domáce úlohy a učiť sa.“
Odvtedy má Miško samé jednotky, len sem-tam sa nájde dvojka. Robí si úlohy, učí sa bez
pobádania. Rodičia z neho majú veľkú radosť, aj jeho spolužiaci sa začali s ním hrať a škola
ho baví.
Erik Krupa
6.A trieda

Boj o knihu
Som ešte školáčka, mám 14 rokov a nehanbím sa povedať, že rada čítam knihy. Každý
mesiac chodím do knižnice, aby som si vypožičala ďalšie knižky. Takto som išla aj na
začiatku septembra. O tom bude aj môj príbeh, tak čítajte.
Po škole som zamierila rovno do knižnice. Deň ako iné. V knižnici bola tá istá pani a ja
som si ako vždy zobrala veľké množstvo titulov. Keď som odchádzala, niečo sa mi nezdalo,
ba bolo to priam podozrivé. Sledoval ma muž s kapucňou na hlave. Zrazu sa ku mne začal
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približovať. Skamenená od prvotnej hrôzy som si len stihla uvedomiť, že mi vytrhol knižky
z rúk a utekal preč.
Keďže mám rada detektívky, vedela som, ako postupovať pri hľadaní zločinca. Začala som
ho prenasledovať. Stopy viedli rovno ku starému opustenému domčeku. Priplazila som sa
k nemu, ale z domčeka, lepšie povedané drevenej chatrče, nevyšiel ani hlások. Zrazu vybehol
z nej muž, ktorý ma okradol. Schovala som sa za strom a čakala, až odíde. Keď ho už nebolo
vidieť, vošla som opatrne dnu.
Uprostred miestnosti stála lampa, ktorá sliepňavo svietila. Všade navôkol sa z tajuplného
šera ako temné poklady vynárali knihy. Množstvá kníh. Začala som ich prezerať, odkiaľ sú.
Keď som zistila, že boli z knižnice, do ktorej stále chodím, rozhodla som sa knižky vziať
a vrátiť ich naspäť. Ale ako zabrániť lupičovi ukradnúť ďalšie? Táto otázka ma trápila dlho.
Kým som premýšľala, lupič sa vrátil s ďalším úlovkom. Chcela som ujsť, ale dvere boli
priamo pri zlodejovi.
Otočila som sa a za mnou diera. Akoby mi šťastena prišla na pomoc. Preplazila som sa von
a utekala do knižnice. Odtiaľ už pani knihovníčka zavolala políciu. Za odmenu, že som
odhalila zlodeja kníh, som sa mohla previesť v policajnom aute a požičať toľko kníh, koľko
som len chcela.
Keď som prišla domov, viete, aké som mala problémy. Dostala som najskôr výdatnú
hubovú polievku. Vraj som sa vystavila veľkému nebezpečenstvu. Ale, ani by ste neverili,
dostala som aj pochvalu za to, že som bola odváža a k tomu obrovskú čokoládu. Na tej som si
teda pochutila.
Lupič teraz sedí na polícii a dostáva riadne zabrať. Ja si ešte stále vychutnávam sladkú
odmenu.
Knihu som si vybojovala a čítam ju, vlastne čítam všetky, ktoré som si požičala za
odmenu.
Barbora Kolláriková
7. A trieda

Medzinárodné dni v máji
1.5.

Sviatok práce

3.5.

Svetový deň slobody tlače

4.5.

8.5.

9.5.

Medzinárodný deň hasičov

Deň víťazstva nad fašizmom

20.5.

21.5.

Svetový deň Červeného kríža

Svetový deň masmédií

Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre
dialóg a rozvoj

Deň Amnesty International,

Deň Európy, Európsky deň opery

11.5. Deň matiek

Medzinárodný deň stepu,

28.5. Európsky deň susedov,
Medzinárodný deň džezu

15.5. Svetový deň rodiny

18.5. Medzinárodný deň múzeí

31.5.

Deň otvárania studničiek,
Svetový deň bez tabaku
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Meniny v máji
Máte meniny v máji? Všetko najlepšie k Vašim meninám!
Pondelok

Utorok

18

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1.

2.

3.

4.

5.

Žigmund

Galina

Florián

Lesia, Lesana

9.

Sviatok práce

19

6.

7.

8.

10.

11.

12.

Hermína

Monika

Ingrida
Roland
Deň víťazstva nad
fašizmom

Viktória

Blažena

Pankrác

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Servác

Bonifác

Žofia, Sofia

Svetozár

Gizela

Viola

Gertrúda

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Bernard

Zina

Júlia, Juliana

Želmíra

Ela

Urban

Dušan

27.

28.

29.

30.

31.

Iveta

Viliam

Vilma

Ferdinand

Petrana, Petronela

20

21

22

Matematická krížovka
Základné počtové operácie
Doplň do krížovky smerom zhora nadol chýbajúce
slová vo vetách:
Čísla, ktoré násobím, sa volajú ...
Čísla, ktoré môžem sčítať, sa volajú ...
Keď čísla vynásobím, dostanem ...
Číslo, ktorým delím, sa volá ...
Keď čísla odčítam, dostanem ...
Číslo, ktoré delím, sa volá ...
Keď čísla sčítam, dostanem ...
Číslo, ktoré pri násobení výsledok nezmení,
je ...
9. Číslo, ktoré môžem pripočítať a výsledok sa
nezmení, je ...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Osemsmerovka
Najskôr doplň do slov i/í alebo y/ý. Potom vyčiarkni v osemsmerovke slová
a zvyšné písmená zapíš v presnom poradí do riešenia.
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