Časopis zo života ZŠ s MŠ Pohorelá
Číslo 5 – január

Školský rok: 2016/2017

Úvod
Všetkovedko
Anglická olympiáda
Šaliansky Maťko
Dopravná výchova
Zaujímavosť
Šplh na tyči
Literárna súťaž na 1. stupni
Rok čitateľskej gramotnosti
112
Chrípkové prázdniny
7 tipov ako sa chrániť proti chrípke
Osemsmerovka
Trapasy
Redakcia
Zábavný test
Lep bez lepidla
Zaujímavosti
Pre deti
Úvod
V januári sme sa hneď pustili do práce, pretože v škole naše vedomosti preverovali učitelia
formou písomiek a odpovedí k blížiacemu sa polročnému vysvedčeniu. Naša šikovná
spolužiačka - redaktorka sa zúčastnila olympiády v anglickom jazyku, alebo sme sa zúčastnili
súťaže Šaliansky Maťko, či Všetkovedko.
Počasie sa asi zbláznilo a naváľalo nám toľko snehu, že sme si ho mohli riadne vychutnať.
Keďže nás viacerých potrápila choroba, boli vyhlásené chrípkové prázdniny aj na našej škole.
Oddych prišiel vhod aj formou jednodňových polročných prázdnin.
Prajeme Vám príjemné čítanie nášho časopisu pri šálke chutného čaju.
Vaša redakcia Pohorelského školáčika
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Dňa 1. decembra 2016 sa uskutočnila súťaž Všetkovedko. Písali sme Vám o nej
v decembrovom čísle a teraz Vám prinášame výsledky.
Titul „Všetkovedkov učeň“ získali:
2. ročník: A. Bodnáriková, A. Tlučáková, A. Zemanová, J. Kanošová, K. Danieličová, D.
Boháč.
3. ročník: N. Vojtková, K. Mikolajová, K. Součeková, K. Pinčiarová
4. ročník: D. Gažúr, B. Zlúkyová
5. ročník: D. Danielič, Ch. Suchánek, J. Balážová
Titul „ Všetkovedko“ získali:
4. ročník: J. Kanoš, A. Mecková, B. Tlučáková
5. ročník: J. Gandžala
Titul „Všetkovedko školy“ získala Liliana Bernadičová z 3.A. triedy, ktorá sa
v celoslovenskom hodnotení umiestnila na 5. mieste.
Ďakujeme všetkým zúčastneným a prajeme im veľa síl v získavaní lepších výsledkov
v ďalších súťažiach.
(Mgr. M. Huťová)
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Olympiáda z anglického jazyka sa uskutočnila dňa 17. januára 2016 v Centre voľného
času v Brezne. Bol to už 27. ročník. Súťažilo sa v dvoch kategóriách:
- žiaci od piateho do siedmeho ročníka
- žiaci ôsmeho a deviateho ročníka.
Olympiáda sa skladala z písomnej a ústnej časti.
V písomnej časti museli žiaci preukázať svoje vedomosti zo slovnej zásoby a gramatiky, ďalej
absolvovať posluch s porozumením a čítanie s porozumením, ku ktorým vypracovávali dané
úlohy s vysokou náročnosťou. Na všetky úlohy bol presne určený čas.
V ústnej časti žiaci absolvovali rozhovor v danom jazyku na danú tému. Druhou časťou bola
práca s obrázkom. V tejto časti sa preverila ich slovná zásoba, ako aj ich schopnosť a
pohotovosť reagovať v príslušnom jazyku. Žiakov hodnotila komisia zložená z vyučujúcich
anglického jazyku z rôznych miest a obcí.
Z každej školy sa mohli prihlásiť len dvaja žiaci (do každej kategórie jeden). V našom
prípade sa jednalo o Silviu Ševcovú zo 7.A a Vanesu Kulifajovú z 9.A. Na samotnú súťaž
išla nakoniec len jedna z nich, S. Ševcová, ktorá sa umiestnila na deviatom mieste z
jedenástich.
Dievčatá na súťaž pripravovala p. učiteľka Mgr. Marianna Kalmanová, ktorej ďakujeme.
Olympiáda bola určite namáhavá a všetci sme súťažiacej držali palce v reprezentovaní našej
školy!
(Mgr. M. Kalmanová, upravila S. Ševcová, 7.A)

Dňa 25. januára 2017 sa v Centre voľného času v Brezne, v spolupráci s miestnym
odborom Matice slovenskej, uskutočnil 24. ročník súťaže Šaliansky Maťko, do ktorej sa
zapojilo 12 škôl okresu Brezno.
Súťažilo sa v troch kategóriách.
Súťažiaci umiestnení na prvých troch
miestach boli ocenení diplomami a
ďalšími cenami, ktoré zabezpečilo
Centrum voľného času a Miestne
pracovisko Matice slovenskej.
Našu školu reprezentovala v tretej
kategórii Petra Kantorisová zo 6.
ročníka, ktorá sa umiestnila na 2.
mieste. K výbornému umiestneniu jej
srdečne blahoželáme!!! Za jej prípravu
ďakujeme pani učiteľke Mgr. M.
Skladanej.
(zdroj: www.zspohorela.edu.sk,
upravila J. Balážová, V.A)
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Milí žiaci, kto má záujem, môže sa zapojiť...
Aktivita krúžku Dopravná výchova








Mesačné vypracovanie pracovných listov.
Pre žiakov 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 5.B, ŠKD I. a ŠKD II..
Vyhodnocovanie každý mesiac.
Pracovné listy záujemcovia nájdu u Mgr. Eriky Bialikovej.
Vypracované úlohy doneste Mgr. Erike Bialikovej.
Február 2017 – Účastník nehody, Nehoda, Deň prvej pomoci.
Odmenou bude uverejnenie víťazov v školskom časopise.

Teším sa na vypracované úlohy!
V januári 2017 sme sa na krúžku Dopravnej výchovy venovali téme Riadenie cestnej
premávky a realizovali sme nasledovné aktivity:
BAMBUĽKA NÁS UČÍ. Cieľom aktivity bolo opísať správanie sa chodcov v rôznych
dopravných
situáciách,
motivovať
žiakov
k bezpečnému správaniu a tým prispieť k dopravnej
nehodovosti. Aktivita začala sledovaním príbehu
o Bambuľke s názvom „Autíčko“ na interaktívnej
tabuli. Po ukončení príbehu sme viedli rozhovor na
tému: Riadenie cestnej premávky a bezpečnosť
v doprave. V závere žiaci riešili pracovné listy
Dopravné prostriedky. Poznávali klady a zápory
rôznych spôsobov cestovania a označovali charakteristické znaky dopravných prostriedkov.
KRIŽOVATKY. Cieľom aktivity bolo vedieť posúdiť dopravnú situáciu a rozhodnúť, kedy je
bezpečné prejsť cez cestu. Žiaci pracovali s úlohou „Kto má prednosť?“ z Dopravnej
výchovy z portálu Kozmix.
DOPRAVNÁ ABECEDA. Cieľom tejto aktivity bolo priradiť
písmenu abecedy slovo z oblasti dopravy, rozvíjať u žiakov
zmysel pre tímovú spoluprácu s využitím poznatkov o doprave.
Žiaci mali za úlohu vo dvojiciach vymyslieť na priradené
písmená slovenskej abecedy jedno slovo, ktoré nejakým
spôsobom súvisí s dopravou. Za každý pojem získala dvojica
jeden bod. Výhercovia: 1. miesto (8 bodov) Júlia Gajdová
a Jozef Pajer z 1.A, 2. miesto (5 bodov) Adrián Puška
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a Alexander Čonka z 5.B, 3. miesto (4 body) Oskar Harvan a Daniela Harvanová z 5.B.
DOMINO DOPRAVNÝCH ZNAČIEK. Cieľom bolo motivovať žiakov k potrebe poznať
dopravné
značky formou
didaktickej hry.
V závere žiaci
hrali
na
interaktívnej
tabuli dopravné
pexeso.
BÁSNE S DOPRAVNOU TEMATIKOU. Aktivita rozvíjala u žiakov pamäť a tvorivé
myslenie s využitím poznatkov z dopravnej
výchovy, cítiť sa úspešný a pomáhať rozvíjať
talent. Na úvod aktivity si žiaci spolu prečítali
báseň súvisiacu s dopravou, ktorú videli na
interaktívnej tabuli. Báseň žiaci čítali opäť a snažili
sa zmazané slová správne doplniť. V závere žiaci
Jozef Pajer 1.A, Karolína Šarišská 1.B, Rastislav
Šarišský 2.B, Denisa Šarišská 2.B, Jozefína
Šarišská 2.B a Marcel Šarišský 5.B tvorili sami báseň s dopravnou tematikou:

Môj bicykel
Som chorý, hlava ma bolí, nemôžem ísť z domu von,
aj keď je tam veľký zhon.
Cez okno sa pozerám,
veď ja sa rád hrám!
Bicykel je môj kamarát,
mám ho veľmi rád.
Keď vidím auto musím stáť,
na svoje zdravie si pozor dať.
Na bicykli po pravej strane cesty choď,
dávaj si pozor a zdravý buď.
Na dopravné značky pozor daj
a dookola sa vždy pozeraj.
Bezpečnosť chcem vždy dodržať
a môj bicykel si v zdraví užívať.
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NA ZASTÁVKE. Cieľom aktivity bolo navštíviť autobusovú zastávku, ktorú žiaci využívajú
pri ceste do a zo školy. Popísať zastávku. Zapísať si,
ako môže byť označená zastávka autobusu. Pozrieť
sa na časový harmonogram, aké informácie na ňom
môžeme nájsť. Porozprávať sa s ľuďmi, ktorí čakajú
na autobus. Opýtať sa ich, ako často používajú tento
spôsob dopravy, kam cestujú, aké lístky používajú,
či majú preukážky a podobne. Z prieskumu si urobiť
poznámky.
Vyhodnotenie januárovej aktivity vypracovanie pracovných listov:


Dopravné prostriedky:

1. miesto – Daniela Harvanová 5.B
2. miesto – Oskar Harvan 5.B
3. miesto – Júlia Harvanová 5.B
Takto cestujem ja!:
1. miesto – Daniela Harvanová 5.B
2. miesto – Oskar Harvan 5.B
3. miesto – Alexander Čonka 5.B
Na zastávke:
1. miesto – Daniela Harvanová 5.B
2. miesto – Adrián Puška 5.B
3. miesto – Júlia Harvanová 5.B
Ďakujem žiakom z Dopravného krúžku, ktorí sa zapojili do vypracovania pracovných listov.
Prajem všetkým veľa chuti do ďalšej práce v druhom polroku.
Mgr. Erika Bialiková

Vedeli ste, že...
najväčšie kaktusy na svete sú rodu saguaro a rastú v Arizone
v rezervácií kaktusov Saguaro National Park. Dožívajú sa až 200
rokov. Narásť môžu až 12-17 metrov a vážia okolo 15 ton.

(zdroj: Ohník, upravil D. Danielič, V.A)
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Súťaž sa konala 13. januára 2017 po piatej vyučovacej hodine v telocvični základnej
školy. Aj napriek tomu, že v telocvični bolo viac žiakov, tak súťaže sa zúčastnilo len 13
žiakov. Kategórie s počtami žiakov boli približne vyrovnané. Šplhalo sa len do polovice tyče
a každý žiak mal dva pokusy. Do hodnotenia sa počítal lepší čas. Po vyhodnotení nasledovala
aktivita - Florbal.
Vyhodnotenie súťaže:
Chlapci 1. – 2. ročník
1.miesto: Martin Borlok
2.miesto: Vladimír Radič
3.miesto: Šimon Refka

1. A, výkon: 6:06 sek.
2. B, výkon: 6:08 sek.
1. A, výkon: 8:38 sek.

Chlapci 3. – 4. ročník
1.miesto: Andrej Radič
2.miesto: Viktor Harvan
3.miesto: Martin Baksa

2.B, výkon: 4:76 sek.
4.A, výkon: 5:40 sek.
4. A, výkon: 5:49 sek.

– najlepší výkon

Dievčatá 1. – 2. ročník
1.miesto: Alžbetka Tlučáková
2.miesto: Júlia Kanošová

2. A, výkon: 6:87 sek.
2. A, výkon: 11:51 sek.

Dievčatá 3. – 4. ročník
1.miesto: Alexandra Mecková

4. A, výkon 5:50 sek.

Gratulujeme víťazom !!!!!!
Ďakujeme p. učiteľke Mgr. Lenke Sidorovej, ktorá súťaž zorganizovala a p. učiteľke
Mgr. Elene Haluškovej, ktorá jej asistovala.
(Mgr. L. Sidorová)
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V januári bola vyhlásená téma „ZIMA – ZIMNÉ RADOVÁNKY“. Spomedzi
zúčastnených sa na 1. mieste umiestnila Alžbetka Tlučáková z II. A triedy s básňou
„ZIMA“.

1.) Zima – to je krásny čas,

2.) Hoci som už teraz veľká školáčka,

teší deti všetky nás.

stále ma baví zimná sánkovačka.

Keď som bola ešte malá,

Lyže – sane vytiahneme,

zo snehu som sa radovala.

s babami sa radujeme.

3.) Pretek v behu so sánkami až na kopec hore,

4.) Po športe sa zahrejeme,

potom zasa po sanici dole kopcom – dole.

keď sa čaju napijeme.

Po sanici guľovačka,

Líčka krásne červené,

potom zimná naháňačka.

mrázikom vyfarbené.

Vyzývame aj šikovných žiakov z iných tried 1. stupňa našej ZŠ,
aby sa zapojili do tejto súťaže!!!!!
Téma na mesiac február je „PRIATEĽSTVO“.
(Mgr. Ľ. Vaculčiaková)
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V januári sme si na prvom stupni pripomenuli narodenie Eleny Čepčekovej, Kristy
Bendovej a Jozefa Horáka. Sú známi nespočetným množstvom kníh pre deti, ale aj
dospelých. Vďaka aj ich tvorbe máme dnes články plné zaujímavých a hodnotných príbehov.
(Bc. D. Lakandová)

Elena Čepčeková
Venovala sa výlučne tvorbe pre deti a mládež, a to ako poézii, tak i próze a dráme.
Námetmi pre jej diela sa stal svet prírody, súčasný život na dedine i v meste, rodinné, školské
a internátne prostredie, malí i dospievajúci hrdinovia, no najviac sa v jej diele objavujú ako
hrdinky dievčatá. Písala veršované rozprávky, hrdinskú a životopisnú epiku, rozprávky,
novely a romány; napísala však tiež bábkové hry a rozprávkové seriály pre rozhlas a televíziu,
čím obsiahla širokú škálu čitateľov od úplne najmenších až po dospievajúcu mládež.
Diela napr.:
Poézia
 1948 – Slniečko
 1950 – Tá naša dedinka
 1952 – Svitol dníček
Próza
 1951 – Lístok Tuláčik
 1953 – Černobodka
 1960 – Dievča z majera, román s autobiografickými črtami

Krista Bendová
Jej tvorba vychádzala z poézie Jána Smreka či Emila Boleslava Lukáča. Prvé verše
publikovala už počas štúdií. Knižne debutovala zbierkou ľúbostno-reflexívnej lyriky Listy
milému. V zbierke Milenec smútok reagovala na svoju životnú situáciu podmienenú ťažkou
chorobou. Zbierkou Ruky prekonala skľúčenosť vierou v zmysluplnosť ľudského života. Do
literárneho vývinu ale zasiahla predovšetkým ako autorka pre deti. Najmä v 60. rokoch
napomohla formovanie modernej autorskej rozprávky a moderného humoristického žánru.
Smerom k modernému prejavu sa vydala už veršovaným debutom pre deti Čačky-hračky, v
ktorom tradičný model riekanky ozvláštnila detským hrdinom. V ďalších zbierkach –
Pioniersky pochod, Čo sa robí, čo sa stalo prevažujú ideologizujúce motívy. V zbierke Bola
raz jedna trieda však už v tejto línii pokračovala v básnickom tematizovaní dobového typu
dieťaťa.
Diela napr.:
Básnické zbierky
Poézia pre deti a mládež
 1948– Listy milému
1949– Čačky-hračky
 1948– Ruky
1950– Čo sa robí, čo sa stalo
 1955– O tú pieseň
1954– Lesné zvieratká
Próza pre deti a mládež
 1955– Nezábudky
 1966– Kde bolo, tam nebolo
 1967– Osmijanko rozpráva osem rozprávok o zvieratkách
 1967– Osmijanko rozpráva osem rozprávok o zázračných krajinách
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Jozef Horák
Narodil sa v rodine baníka Jána Horáka a jeho manželky Kataríny ako jedno z ich štyroch
detí. Jeho otec zomrel v roku 1914 v 1. svetovej vojne a o rodinu sa starala len matka, ktorá
zomrela v roku 1923. Študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici, neskôr v učiteľskom ústave.
Pôsobil ako učiteľ v Teplej, v rokoch 1946 až 1948 pôsobil ako ľudovýchovný referent
v Matici slovenskej v Martine, kde bol tiež redaktorom detského časopisu Slniečko a
redigoval edície Most a Kvety. Po odchode z Matice slovenskej pôsobil od roku 1953 ako
riaditeľ na škole v Svätom Antone, neskôr v Podsitnianskej a v rokoch 1964 až
1967 v Banskej Štiavnici. Zomrel 11. júna 1974 v Prešove, no pochovaný je v Banskej
Štiavnici.
Próza pre dospelých
 1940– Biele ruky, novela
 1942– Zlaté mesto, historický román
 1947– Hory mlčia, povstalecký román
 1950– Vysoká pec, zbierka noviel a poviedok
Próza pre deti a mládež
 1937– Sitniansky vatrár, zbierka povestí
 1940– Sitnianska biela skala, zbierka povestí
 1944– Na perutiach vtáka Ohniváka, vlastenecké dielo
 1953– A kto je viac, zbierka poviedok a noviel
 1956– Horou pieseň šumí, životopisný román
(zdroj: internet, upravili: J. Balážová, V.A, S. Ševcová, VII.A)

Vzhľadom na blížiaci sa Európsky deň čísla tiesňového volania 112, ktorý je stanovený
na 11. február, nám – základnej škole zaslal Okresný úrad v Brezne osvetové tlačoviny
a propagačné materiály k zlepšeniu osvety žiakov o čísle 112 a problematike civilnej ochrany.
Tieto materiály sú vyvesené na každom pavilóne našej školy. Veríme, že aj takouto formou
spolu dokážeme zvyšovať povedomie, znalosti a zručnosti obyvateľstva smerujúce k ochrane
toho najdôležitejšieho čo existuje, a to života a zdravia.
(Mgr. M. Krupová)

Dôležité telefónne čísla
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Riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá ako príslušný správny orgán, na
základe odporúčania obvodného detského lekára a so súhlasom
zriaďovateľa prerušil z dôvodu vírusového ochorenia
prevádzku školy v dňoch od 18. januára 2017 do 20. januára
2017. Zároveň v uvedené dni nebola v prevádzke ani materská
škola, školská jedáleň a školský klub detí. Vyučovanie
pokračovalo v pondelok 23. januára 2017.
(Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy)

1. Pri kýchaní alebo kašli si zakryte ústa aj nos. Používajte papierovú vreckovku, nie rukáv
svetra či blúzky! Ak predsa kýchate a kašlete do rúk, nezabudnite si ich poriadne umývať – po
každom zakašľaní alebo kýchnutí. Takisto nezabudnite vyhadzovať papierové vreckovky.
2. Umývajte si ruky častejšie než zvyčajne. Používajte mydlo a drhnite ich aspoň dvadsať
sekúnd pod prúdom teplej vody po celom povrchu. Tento čas je dostatočne dlhý na uvoľnenie
a odplavenie baktérií a vírusov.
3. Nemáte na dosah vodu ani mydlo? Cestujete často v MHD? A čo nevyhnutné nákupy
a dochytané nákupné vozíky? Vhoďte si do tašky balíček jednorazových utierok na báze
alkoholu, v krajnom prípade aspoň cestovné balenie obrúskov na detský zadoček a gélové
dezinfekčné prostriedky. Gél do rúk vtierajte dovtedy, kým sa celkom nevpije a ruky
nezostanú suché.
4. Nedotýkajte sa okolia očí, nosa ani úst. Nákaza sa šíri aj tým, že sa držíte plochy
kontaminovanej vírusmi a potom očí, úst alebo svojho nosa.
5. Trápna rada pre dospelých, nutná pre deti: Nešpárajte sa v nose! Tento zlozvyk si z detstva
prináša asi každý desiaty človek, častejšie muži než ženy! Je čas s tým skoncovať. Prasacia
chrípka sa prenáša kvapkami z nosa a úst pri kýchaní, kašľaní, rozprávaní alebo priamym
kontaktom, keď sa chytíte infikovaného miesta. Špáranie v nose je ideálna kombinácia oboch
spôsobov a prednostná jazda k horúčke, boľavým kĺbom, neznesiteľnej únave a slabosti,
zapálenému hrdlu, nádche, kašľu a péenke!
6. Podobné platí v prípade, ak si obhrýzate nechty. Chrípkové vírusy sa držia aj pod nimi. Pri
obhrýzaní sa dostávajú priamo na sliznicu ústnej dutiny! Ak ste chorí, zostaňte doma
najmenej ďalší jeden deň po doznení horúčky bez zrážania liekmi! V prípade potreby
kontaktujte lekára. Dodržiavaním vzdialenosti od ostatných ich môžete chrániť a zabrániť
reťazovému šíreniu chrípky.
7. Vírusy môžu prežiť dve i viac hodín na takých miestach, ako sú kľučky na dverách,
pracovné stoly a pulty, počítačové klávesnice a myši, tlačidlá výťahov. Jedným z miest,
ktorému treba venovať zvláštnu pozornosť, je toaleta. Povrchové plochy, ktorých sa tu ľudia
dotýkajú, slúžia ako ložiská mikrobiálnej kontaminácie.
(zdroj: internet, upravila Mgr. M. Krupová)
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Dážď, búrka, mrholenie, čižmy, potopa, voda, počasie, slnko, mračná, povodeň.

(zdroj: Fifík, upravil J. Gandžala, V.A)

Modré návleky...
Bola som s rodičmi v nemocnici, pretože sa mi narodil malý bratranček. Pri vchode do
nemocnice som si musela dať na nohy modré návleky, pretože vonku bola čľapkanica a mala
som špinavé topánky. Dosť sme sa zdržali, malý bol strašne rozkošný, no ponáhľala som sa
ku kamarátke. Už som bola mysľou niekde inde a ,,letela“ som k nej. Vyšla som z nemocnice
a išla som cez námestie, kde stála asi 12-členná partia ,,swag“ ľudí z nášho mesta. Boli tam aj
pekní chlapci a namyslené baby, ktoré ma poznajú ako ,,trapku“. Vtedy som si všimla, ako sa
strašne smejú a zaregistrovala som moje modré návleky na nohách.
Myslela som, že sa hanbou prepadnem pod zem.
(zdroj: Internet, upravila Mgr. M. Krupová)
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V januárovom čísle sa Vám predstavia ďalší traja
členovia školskej redakcie časopisu Pohorelský
školáčik

Volám sa Lucia. Mám 11 rokov. Bývam v Zlatne.
Mám sestru, ktorá sa volá Petra a dvoch psov,
volajú sa Sany a Kira.
(L. Homolová, V.A)

Volám sa Viktorka. Mám 11 rokov. Veľmi rada
hrám dodgeball a rada kreslím. Bývam v Novej
Maši. Mám psa Atosa a mačku Rišu.
(V. Šavolová, V.A)

Volám sa Adam. Mám 2 bratov. Moje záľuby sú:
parkour, florbal, futbal. Môj najobľúbenejší
predmet je telesná výchova.
(A. Kuklica, V.A)
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1. Vodní záchranári sú:
a) labradori, novofundlanďania a iné rasy psov,
b) ľudia, ktorí zachraňujú plavcov, kajakárov a iných nešťastníkov, keď sa im vo
vode čosi prihodilo,
c) deti, ktoré niekomu hodia záchranné koleso.

2. Plávať môžeme:
a) v akejkoľvek vodnej nádrži,
b) len v bazénoch,
c) vo vodách, ktoré sú zdravotne vyhovujúce a kde majú službu plavčíci.

3. Cvičením, športovaním a pohybom:
a) zlepšujem stav svojho organizmu ,
b) zabíjam kopec drahocenného času na sledovanie telky,
c) si ničím svoje svaly.

4. Otužovanie:
a) znamená teplo sa obliekať,
b) má niečo spoločné s postupným zvykaním si na chlad,
c) je zdraviu škodlivé.

5. Plávanie je:
a) príjemné a zdravé,
b) len pre špinavých,
c) len pre športovcov.

6. Zlepšeniu zdravotného stavu pomáha:
a) čerstvý vzduch, veľa ovocia a zeleniny,
b) pozeranie dobrodružných seriálov,
c) jedenie jednej tabuľky čokolády denne.

7. Kúpanie v chladnejšej vode:
a) nemá nič spoločné otužovaním,
b) spôsobuje akurát prechladnutie,
c) zvyšuje odolnosť tela.
(zdroj: Fifík, upravila J. Kamzíková, 7.A)
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Čo potrebuješ?
Dva rovnaké poháre, malú sviečku – najlepšie čajovú, kúsok pijavého papiera – pijaka,
zápalky.
Ako na to?
Zapáľ sviečku a polož ju do jedného z pohárov. Prikry pohár vlhkým pijakom a potom naň
polož druhý pohár hore.
Čo sa stane?
Po niekoľkých sekundách sviečka zhasne a poháre budú spojené k sebe.
Prečo?
Horiaca sviečka spaľuje kyslík, ktorý sa nachádza v pohároch. Pijak prepúšťa vzduch, ktorý
sa nachádza aj v hornom pohári. Horúci vzduch sa najprv roztiahne a potom, keď sviečka
zhasne pre nedostatok kyslíka, sa znova ochladí. Tým sa zníži tlak vnútri pohárov.
Atmosférický tlak vzduchu okolo pohárov drží obidva poháre pri sebe.
(zdroj: Fifík, upravili J. Gandžala a Ch. Suchánek, V.A)

Najmenšie semená na svete vytvára jeden druh
orchidey. Je ich 992 miliónov v jednom grame.

Zvláštnosťou v rozmnožovaní trpí bambus
Phyllostachys bambusoides. Kvety a semená vytvára
iba raz za 120 rokov.
(zdroj: Fifík, upravil D. Danielič, V.A)
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(zdroj: internet, upravila J. Kamzíková, 7.A)
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