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Úvod
V nedeľu sme zapálili už druhú adventnú sviečku a to znamená, že každým dňom sme
bližšie k Vianociam. Všetci, veľkí, aj malí sa už tešíme na vianočný stromček, svetielka,
darčeky...
V uplynulých dňoch sme si pripomenuli deň boja za slobodu a demokraciu dňom voľna.
Mladší žiaci sa zúčastnili športového podujatia vo vybíjanej v Brezne, piataci si zas vyskúšali
svoje vedomosti v testovaní zo slovenského jazyka a matematiky a deviataci takisto v
Kompare. O týchto, ale aj mnohých ďalších podujatiach sa dozviete v našom novembrovom
čísle.
Vaša redakcia Pohorelského školáčika
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V dňoch 7.11. - 14.11.2016 plaváreň v Závadke nad Hronom privítala našich štvrtákov,
ktorí sa zúčastnili plaveckého kurzu a získali tak základné plavecké zručnosti. Pod vedením
Mgr. Jozefa Šajšu a Mgr. Ivany Zlúkyovej sa prvý deň zoznamovali s vodným prostredím,
hrali hry a učili sa splývať, neskôr sa oboznámili s plaveckými štýlmi a skokmi. Na záver
kurzu si zmerali sily v potápaní, skokoch do vody a predviedli plavecký spôsob, ktorý im ide
najlepšie, za čo obdržali diplom a sladkú odmenu.
(Mgr. I. Zlúkyová)
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Dňa 10. novembra 2016 sa zúčastnilo 12 žiakov 3. a 4. ročníka na
súťaži v Brezne v okresnom kole Vybíjaná najmladších žiakov.
Na súťaži bolo 6 družstiev: Valaská, Brezno P2, Brezno P4, Čierny Balog, Pohronská
Polhora, Pohorelá. Naši žiaci súťažili s družstvom Valaská a Brezno P2.
Kapitánom bol Patrik Paľus zo 4.A triedy. Síce žiaci nezískali umiestnenie na prvých
priečkach, no aj napriek tomu si výborne zahrali, upevnili si športového ducha a hlavne sa
zabavili. Ako sa hovorí - v zdravom tele, zdravý športový duch :-)
Zúčastnení žiaci:
3.A - Patrik Ciglan, Radoslav Pokoš, Ján Pompura, Gabriel Veštúr, Nina Vojtková.
4.A - Martin Baksa, Jakub Kanoš, Alexandra Mecková, Patrik Paľus, Bianka Tlučáková,
Emma Vajdíková, Bibiána Zlúkyová.
Ďakujeme pani učiteľkám Mgr. L. Sidorovej a PaedDr. G. Kanošovej za prípravu žiakov na
súťaž a žiakom za reprezentovanie školy!

(zdroj: www.zspohorela.edu.sk, Mgr. L. Sidorová)
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Dňa 16. novembra 2016 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili s triednou pani učiteľkou
Mgr. R. Kantorisovou na Burze informácií v Závadke nad Hronom. Žiaci mali možnosť
informovať sa o možnostiach štúdia na stredných školách. Predstavili sa stredné školy
z Banskobystrického kraja. Deviataci získali množstvo užitočných informácií od učiteľov ale
aj študentov daných škôl. Pevne veríme, že si svoje budúce povolanie vyberú správne a všetci
im držíme palce!
(S. Ševcová, VII.A)

Dňa 16. novembra 2016 sa na našej škole uskutočnilo testovanie žiakov 8. a 9. ročníka.
Žiaci 9. ročníka boli testovaní z oblasti matematiky a slovenského jazyka a žiaci 8.ročníka
boli testovani tiež z matematiky a slovenského jazyka a mali aj otázky zo všeobecných
študijných predpokladov, t.j. z fyziky a dejepisu. Ako dozor pri testovaní bola p. uč. Mgr. R.
Kantorisová.
A čo vlastne komparo znamená?
KOMPARO je systém periodickej, nezávislej, externej evakuácie škôl v kľúčových
momentoch vzdelávania: na vstupe, počas štúdia a na výstupe.
Zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu v podobe podrobných a objektívnych
štatistických dát
 o tom, aká je úroveň vedomostí žiakov školy v rôznych predmetoch,
 o tom, ako sa táto vyvíja v čase (umožňuje sledovať trendy a dopady rôznych opatrení),
 o tom, aké sú výsledky žiakov školy v porovnaní s inými porovnateľnými školami.
Súčasťou projektu KOMPARO sú aj testy všeobecných študijných predpokladov, vďaka
ktorým je možné vyhodnocovať aj tzv. pridanú hodnotu poskytovanú jednotlivými školami.
(I. Kubandová, VII.A)

Dňa 23. novembra 2016 sa uskutočnilo testovanie piatakov zo slovenského jazyka
a matematiky. Testy pozostávali z 30 otázok a žiaci mali na vypracovanie 60 minút.
Vyhodnotenie celoslovenského testovania príde na školu v priebehu budúceho mesiaca. Za
prípravu ďakujeme p. uč. Mgr. M. Krupovej a p. uč. Ing. M. Tešlárovi.
(J. Balážová, V.A)
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Dňa 25. novembra 2016 (piatok) k nám prišiel cez 1. vyučovaciu hodinu k piatakom
a šiestakom, a cez 2. hodinu k siedmakom, ôsmakom a deviatakom pán Mgr. Milan Vrábeľ
z nadácie Slovensko bez drog. Prednášal nám o tom, ako drogy zabíjajú a aké majú účinky.
Tiež nám hovoril o tom, že díleri nemajú zámer pomôcť ľudom. Práve naopak, chcú nás
vyžmýkať do posledného centa. Na konci prednášky každý dostal brožúrku: Pravda
o drogách. Ak chcete vedieť viac, pozrite si ich stránku: www.slovenskobezdrog.sk.
Ďakujeme p .riaditeľovi Mgr. J. Šajšovi za zorganizovanie besedy.
Ako protidrogový šerif sľubujem byť dobrým príkladom tým, že budem:
1. Žiť život bez drog.
2. Hovoriť priateľom, že život bez drog je viac zábavný.
3. Pomáhať ostatným protidrogovým šerifom.
4. Učiť sa viac o tom, ako drogy naozaj škodia ľuďom.
5. Hovoriť ľuďom pravdu o škodlivých účinkoch drog.
6. Pomáhať svojej rodine a priateľom pri tom, aby žili bez drog.
7. Dávať dobrý príklad všetkým deťom, aby všetci na Slovensku žili život bez drog.
(J. Halušková, VII.A)
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Dňa 16. novembra 2016 prišli do našej školy žiačky z Gymnázia Jána Chalupku
v Brezne. Dve žiačky sme už poznali – kedysi, chodili do našej školy, a to Alžbeta Balážová
a Danka Pletková. Tretia žiačka bola z Polomky. Dievčatá si pre nás pripravili krásnu
prezentáciu o Európe. Rozprávali sme sa o vzniku EÚ a o výhodách či nevýhodách členstva
v nej. Poučili sme sa čo-to o politike a ktovie, možno niekto z nás sa s tým bude zaoberať
v budúcnosti.
Na záver sme si zahrali zaujímavú hru, kde súťažiaci mohli vyhrať sladkú odmenu. Bolo to
pre nás veľmi poučné. Dozvedeli sme sa, že triedy, ktoré sa do projektu zapoja môžu vyhrať
výlet do Štrasburgu.
(I. Kubandová a S. Ševcová, VII.A)

Dňa 16. novembra 2016 (streda) navštívili našu školu škôlkari z Materskej školy vo
Vaľkovni s pani riaditeľkou PaedDr. Ivetou Balážovou. Cieľom ich návštevy boli prvé
triedy pod vedením p. uč. Mgr. Márii Huťovej a Mgr. Terézie Šajšovej. Predškoláci sa
oboznámili s procesom vyučovania, videli areál školy. Boli pozrieť aj školský klub detí
a jedáleň, kde nám naše pani kuchárky varia chutné obedy. Škôlkari boli nadšení, veľmi sa im
páčilo a už sa tešia, kedy budú školu navštevovať ako prváci.
(J. Kamzíková, VII.A)
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Rodičovské združenie pozvánka
Vážení rodičia,
pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v utorok 13. decembra 2016 od
14.30 do 16:00 hod. s možnosťou konzultovať prospech a dochádzku žiakov so všetkými
vyučujúcimi. Združenie bude spojené s voľbami členov Rady školy pri Základnej škole s
materskou školou Pohorelá.
Mgr. Jozef Šajša - riaditeľ školy
(zdroj: www.zspohorela.edu.sk)

Výtvarná súťaž Toruň Poľsko 2016
V minulom školskom roku sa naša škola zapojila do výtvarnej súťaže grafík v Toruni
v Poľsku. Do tejto súťaže sa zapojili žiaci druhého stupňa pod vedením pani učiteľky Mgr.
M. Skladanej. Naša škola získala diplom za kolektívnu prácu. Ďakujeme žiakom za
reprezentáciu školy v zahraničí a p. uč. Skladanej za pomoc pri vytváraní krásnych grafík.
(J. Kamzíková, VII.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.
Vypracované úlohy doneste Mgr. Erike Bialikovej.
December 2016 - Dopravné prostriedky (Dostanú sa cestujúci do správneho
dopravného prostriedku?), Dopravné prostriedky v mojom rodnom meste,
Cestovné kancelárie
 Odmenou bude uverejnenie víťazov v školskom časopise.
Teším sa na vypracované úlohy!
V novembri sme na krúžku Dopravnej výchovy uskutočnili aktivitu
Mať plán je super vec! Cieľom aktivity bolo uvedomiť si nástrahy,
ktoré na žiakov čakajú cestou do školy, vedieť analyzovať dopravnú
situáciu a riešiť ju v záujme svojej bezpečnosti. Žiaci v troch
skupinách urobili plán cesty do školy. Prvá skupina z Vaľkovne do
ZŠ s MŠ Pohorelá, druhá skupina z ulice Za Hronom do ZŠ s MŠ
Pohorelá a tretia skupina zo ZŠ s MŠ Pohorelá na poštu v Pohorelej.
Na záver aktivity žiaci nielen prezentovali svoje výtvory, ale mohli si
cestu aj „vyskúšať“. V skupinách si zvolili, akým účastníkom dopravy
budú (napr. chodec – panáčik, šofér – autíčko, autobus) a pokúsili sa
bezpečne prejsť celú trasu na vytvorenom pláne.

Ďalšou aktivitou bola Nebezpečná cesta! Cieľom aktivity bolo zdôvodniť rešpektovanie
značiek a symbolov v doprave. Pripravili sme si v triede prekážkovú dráhu, na ktorej museli
žiaci niečo preskočiť, podliezť, obísť. Najskôr si skúsili prejsť túto dráhu jednotlivo, potom
vo dvojiciach. Jeden z dvojice bol chodec, oči mal zaviazané šatkou, aby nič nevidel.
Navádzač ho musel previesť celou dráhou, čo najbezpečnejšie, tak, aby si chodec neublížil.
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Najlepším navádzačom bol Patrik Ciglán a Marcel Šarišský. Po aktivite sme viedli
rozhovor Ako sa cítili v úlohe chodca či radcu. Žiaci vypracovali pracovné listy Rôzne
dopravné prostriedky a ich vplyv na našu náladu. Porovnanie rôznych spôsobov dopravy.
Témou činnosti krúžku Dopravná výchova v novembri 2016 bolo Nie sú značky ako značky.
V rámci tejto témy sme realizovali nasledovné aktivity:
Poďme sa zhovárať. Cieľom
aktivity bolo doplniť cieľ
s využitím aktívnych činnostných
slovies,
vysvetliť
potrebu
dodržiavania pravidla správneho
držania riadidiel pri jazde na
bicykli, vymenovať kontrolované
časti bicykla potrebné na
bezpečnú jazdu, vymenovať
základnú výbavu cyklistu. Žiaci
si vypočuli krátky príbeh z lekcie
Dopravná výchova z portálu
Kozmix. Viedli sme diskusiu na
tému Ako sa správať bezpečne na bicykli.
Bezpečne na cestách. Cieľom aktivity bolo vysvetliť dodržiavanie pravidiel bezpečnej jazdy
na ceste pri okraji vozovky.
Slovo bicykel. Cieľom aktivity bolo rešpektovať
pravidlá hry Dopravné pexeso a poskladať slovo
bicykel z jednotlivých písmen abecedy. Samotná hra
prebiehala v dvoch krokoch: 1. Žiaci hrali dopravné
pexeso v tímoch medzi sebou. 2. Následne hľadal jeden
člen tímu jedno z písmen slova BICYKEL vo vopred
pripravenej zostave písmen abecedy. Žiaci sa rozdelili
do štyroch skupín (červený, žltý, zelený a modrý tím). Takto pripravené tímy hrali dopravné
pexeso na interaktívnej tabuli. Pri hľadaní
správnych dvojíc si členovia tímu mohli
pomáhať. Žiaci v každom tíme mali pripravené
farebné varianty všetkých písmen abecedy. Tímy
začali hrať hru pexeso. Žiak z tímu, ktorý

dopravnú dvojicu z pexesa uhádol, išiel
hľadať jedno písmeno zo slova BICYKEL
z abecedy svojho tímu. Úlohou bolo
poskladať z písmen svojej farby čo najskôr
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slovo BICYKEL. Víťazom bol červený tím v zložení sestier Karolína Šarišská 1.B, Denisa
Šarišská 2.B a najšikovnejšia Jozefína Šarišská 2.B.
V závere žiaci vypracovali
a prezentovali pracovný list Prečo je výhodnejšie jazdiť na bicykli?
Nie je značka ako značka. Cieľom aktivity bolo
rozpoznať dopravné značky a popísať ich funkciu.
Poukladali sme na zem dopravné značky z Nadácie
Volkswagen Slovakia, ktoré žiaci poznávajú, tak aby
ich videli. Jeden žiak si vybral ľubovoľnú dopravnú
značku iba pohľadom a nikomu nehovoril, ktorá značka
to je. Vybranú značku opisoval. Hovoril, aký má tvar,
akej je farby, kde môžeme takúto značku vidieť, či táto
značka niečo prikazuje alebo odporúča atď. Ostatné
deti pozorne počúvali. Keď zistili o akej dopravnej
značke kamarát hovorí, dopravnú značku nakreslili na
papier. Za každú uhádnutú značku žiaci získali jedno
písmeno zo slova BEZPEČNOSŤ. Najlepšie pracovali
Kevin Mirga 3.A a Nikola Pištoľová 5.B.
Pamäťový maratón. Cieľom aktivity bolo pomenovať
dopravné značky, dopravné prostriedky a predmety na
obrázku. Deti si precvičili pamäť a spoluprácu
v skupinách.
Je naša obec bezpečná? Cieľom aktivity bolo naučiť deti pozorovať svoje okolie,
vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania
v cestnej premávke v praktickom živote.
Vyhodnotenie novembrovej aktivity vypracovanie pracovných listov:
 Rôzne dopravné prostriedky a ich vplyv na našu náladu:
1. miesto – Patrik Ciglán 3.A
2. miesto – Marcel Šarišský 5.B
3. miesto – Boris Šarišský 3.A


Porovnanie rôznych spôsobov dopravy:
1. miesto – Kevin Mirga 3.A
2. miesto – Jozefína Šarišská 2.B
3. miesto – Denisa Šarišská 2.B



Prečo je výhodnejšie jazdiť na bicykli?
1. miesto – Jozef Pajer 1.A
2. miesto – Boris Vasil 1.A
3. miesto – Júlia Gajdová 1.A
Ďakujem všetkým žiakom z Dopravného krúžku, ktorí sa zapojili do vypracovania
pracovných listov a prajem veľa chuti do ďalšej práce.
Mgr. Erika Bialiková
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Dňa 25. novembra 2016 sa konala súťaž v behu na yettiho nohách. Zúčastnili sa ho
žiaci prvého stupňa. Na súťaži sa zúčastnilo 31 žiakov, z toho 14 dievčat a 17 chlapcov.
Najpočetnejšia bola kategória chlapcov 3. - 4. ročníka. Súťažilo sa od najmladších žiakov.
Vzhľadom na časovú ale aj fyzickú náročnosť s viazaním šnúrok na Yettiho nohách mal
každý žiak len jeden pokus. Počas súťaženia sa žiaci navzájom podporovali a povzbudzovali.
Pokiaľ sa vypisovali diplomy, tak p. učiteľka Halušková realizovala so žiakmi rôzne
pohybové hry, napr. Červení a čierni, Molekuly, ...
Ďakujeme p. uč. Mgr. L. Sidorovej za organizáciu súťaže a p. uč. Mgr. E. Haluškovej za
pomoc pri priebehu súťaže. Ďakujem všetkým zúčastneným žiakom a už teraz im prajem veľa
chuti a odhodlania do novej súťaže.
Vyhodnotenie súťaže:
Chlapci 1. – 2. ročník
výkon v sekundách
1.miesto: Viktor Puška I.B
0:7:51
2.miesto: Kristián Puška II.A
0:8:88
3.miesto: Sebastián Šarišský I.B
0:9:71
Chlapci 3. – 4. ročník
výkon v sekundách
1.miesto: Patrik Ciglan III.A
0:4:62
2.miesto: Viktor Harvan IV.A
0:4:83
3.miesto: Jozef Šajša
III.A
0:5:16
Dievčatá 1. – 2. ročník
výkon v sekundách
1.miesto: Júlia Kanošová II.A
0:5:55
2.miesto: Andrea Zemanová II.A
0:5:65
3.miesto: Denisa Šarišská II.B
0:5:86
Dievčatá 3. – 4. ročník
výkon v sekundách
1.miesto: Bibiana Zlúkyová IV.A
0:4:40
2.miesto: Alexandra Mecková IV.A
0:4:60
3.miesto: Bianka Tlučáková IV.A
0:4:98
Gratulujeme víťazom!!!!
(Mgr. L. Sidorová)
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V novembri bola vyhlásená téma „RODINA“. Zapojilo sa do nej opäť len 8 žiakov.
Spomedzi nich sa na 1. mieste umiestnil Daniel Kyseľ z II. A triedy s básňou „Moja
rodina“.

Moja rodina
Každé ráno mamička
pobozká ma na líčka.
Celý deň sa so mnou hrá
a obedy vyvára.

A keď príde tatko z práce,
hráme sa už traja zase.
Ja mám ešte sestru veľkú,
ktorá chodí na „Hotelku“.
(Daniel Kyseľ, II.A, vlastná tvorba)

Na mesiac december, ktorý je posledným mesiacom v kalendárnom roku, vyhlasujeme
tému „VIANOCE“. S touto témou by nemal mať problém žiaden žiak, veď vianočných
príbehov a zážitkov máte za sebou určite veľa. Podeľte sa s nimi aj s nami ostatnými.
Vyzývame najmä tretiakov a štvrtákov: „Nedajte sa zahanbiť druhákmi!“
TEŠÍME SA NA VAŠE PRÍSPEVKY V II. A TRIEDE!!!
(Mgr. L. Vaculčiaková)
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Dňa 15. novembra 2016 sa uskutočnila Obvodná olympiáda
zo slovenského jazyka a literatúry v Brezne. Z našej školy
postúpila Vanesa Kulifajová z IX.A triedy. Umiestnila sa na
krásnom 5. mieste zo 14 účastníkov. Stala sa úspešnou
riešiteľkou s počtom bodov 41 z 55. Blahoželáme jej k
umiestneniu a ďakujeme jej za reprezentáciu školy. Našu žiačku
pripravovala pani učiteľka Mgr. M. Skladaná.
(J. Bútora,VII.A)

Dňa 15. novembra 2016 sa uskutočnili Okresné majstrovstvá v šachu v Brezne. Na
Majstrovstvách okresov regiónu Banská Bystrica sa nám darilo celkom dobre. Bojovali
sme ako sme mohli. Z celkového počtu 73 hráčov sme sa umiestnili v prvej polovici. Na 1.
mieste sa umiestnil štvrtý najlepší hráč Slovenska Filip Haring. My sme sa umiestnili na 23.,
25., 32., a 46. miesto.
23. Róbert Tlučák (VII.A), 25. Adam Kanoš (VIII.A), 32. Peter Vojtko (VII.A) a 46. Ondrej
Caban (VII.A). Toto poradie nám zaistilo pomocné bodové hodnotenie tzv. Buchovč, čo je
sčítanie bodov súperov, proti ktorým hráč hral. Všetci sme mali rovnaký počet bodov a to 4,
až na Ondreja Cabana s 3 bodmi. Hralo sa 7 kôl po 10 minút.
Dňa 29. novembra 2016 sa uskutočnili Krajské majstrovstvá v šachu v Banskej
Bystrici. Na Majstrovstvách kraja BB sme bojovali ako sme len mohli, ale naše rýchle ruky
nás pripravili o prvú desiatku. Na tomto turnaji bolo v našej kategórii 20 hráčov. Tentokrát
sme boli rozdelený na kategórie chlapcov a dievčatá. Hralo sa 7 kôl po 15 minút. Na 1. miesto
sa znova usadil Filip Haring s plným počtom bodov, ktorý dosiahol ako jediný hráč.
Dosiahli sme 14., 16., 19. a 20. miesto. 14. Róbert Tlučák – 3b, 16. Adam Kanoš – 2 a 1/2b,
19. Ondrej Caban - 1b a 20. Peter Vojtko - 1/2b. Na Majstrovstvá Slovenska sme nepostúpili
ale bojovali sme, ako sme len mohli. Ďakujeme p. Kanošovi, ktorý žiakov pripravoval na
súťaž.
(A. Kanoš, VIII.A)
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V roku čitateľskej gramotnosti sme si v mesiaci november pripomenuli narodenie
spisovateliek Nataši Tanskej a Astrid Lindgrenovej.
Tentokrát si žiaci prvého stupňa pripomenuli autorky detských kníh tvorivou aktivitou
v žiackej knižnici, kde absolvovali druháci, tretiaci a štvrtáci jednu vyučovaciu hodinu. Spolu
sme sa porozprávali o živote autoriek, ich tvorbe a nechýbala ani práca žiakov. Pevne veríme,
že hodina v knižnici bola pre deti prínosom. Ďakujeme p. vych. Bc. D. Lakandovej a p. uč.
na 1. stupni, ktoré tieto aktivity so žiakmi v knižnici robili.
(S. Ševcová, VII.A)

Nataša Tánska
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Dňa 11. novembra 2016 zomrela naša upratovačka pani Mária Turčanová vo veku 58
rokov. Rozlúčili sme sa s ňou dňa 17. novembra 2016 v kostole Sedembolestnej Panny
Márie v Pohorelej.

Čas ubieha a nevráti, čo vzal.
Len láska, úcta a spomienky v srdciach ostávajú.
Česť jej pamiatke.

(J. Bútora, VII.A)

Najvyššou a najrýchlejšie rastúcou trávou je bambus. Vietnamský
bambus vyrastie za 24 hodín o dva metre a naozaj ho počuť, ako
rastie. Dva-tri roky však trvá, kým bambus spevnie. Kvitne
a prináša plody až okolo päťdesiatky. Obyčajne dve-tri sezóny,
potom odumrie.
(zdroj: Fifík, upravil: D. Danielič, V.A)
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V novembrovom čísle sa Vám predstavia ďalší štyria členovia školskej redakcie časopisu
Pohorelský školáčik
Volám sa Janka. Navštevujem 7. ročník.
Na krúžok Mladí novinári som začala chodiť
tento školský rok. Medzi moje záľuby patrí
kreslenie, korčuľovanie, bicyklovanie, čítanie
kníh, počúvanie hudby a kreatívna tvorba.
Mám rada zvieratá predovšetkým mojich dvoch
psíkov, s ktorými sa veľmi rada hrám. Na mojej
fotke je jeden z nich  .
(J. Kamzíková, VII.A)

Volám sa Janík. Mám 10 rokov. Bývam v Pohorelej.
Mám dve sestry Aďu a Niku. Rád plávam a jazdím na
bicykli. Záľuby – parkour, florbal a jazdenie na
skateboarde.
(J. Gandžala, V.A)

Volám sa Matej. Mám 10 rokov. Bývam v Pohorelej.
Chodím do V.A triedy. Mám rád pizzu. Najradšej sa
hrám na počítači počítačové hry, jazdím na skateboarde
a rád bicyklujem.
(M. Palus, V.A)

Volám sa Chris. Mám 10 rokov. Moje záľuby sú:
Parkour, Florball. Môj najobľúbenejší predmet je
telesná výchova. Mám psa, volá sa Bliss.
(Ch. Suchánek, V.A)
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Čo povedala jedna stena druhej?
Stretneme sa na rohu.
Čo povedala žiarovka druhej?
Ty žiariš.
Čo má štyri kolesá a muchy?
Smetiarske auto.
Viete o tom, že Chuck Noriss dokáže spraviť z USA USB?
Synček príde zadychčaný domov a pýta sa: „Ocko, čo je dnes?“ „Streda.“
„No vidíš a Anča od susedov sa so mnou hádala, že je november.“
Viete prečo Hitler spáchal samovraždu? Dostal účet za plyn.
(D. Danielič, V.A)

Zdro

(Zdroj: www.rexik.zoznam.sk, upravili: A. Kuklica, M. Palus, Ch. Suchánek z V.A)
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Stromy sú pľúcami Zeme a vyrábajú nám kyslík, aby sa nám dobre dýchalo. Stromy rastú,
teda žijú 10 i 100 rokov. Stromy majú aj svoj mesiac - lebo apríl je mesiac lesov a v lese rastú
stromy. Na Slovensku sa najčastejšie vyskytujú tieto stromy: lipa veľkolistá, breza
previsnutá, agát biely, dub zimný, dub letný, jabloň domáca, topoľ biely.
Napíš, z akých stromov pochádzajú tieto listy:

_____________________________

_______________________________

_____________________________________

__________________________________

________________________

______________________
(M. Palus, J. Gandžala z V.A)
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SNEHULIACI











Na cesto:
1 balenie Perníka Dr.Oetker
400 ml vody
120 ml oleja
200 g zmäknutého masla
Na ozdobenie:
3 balíčky polevy svetlej
200 g strúhaného kokosu
Tubičky na zdobenie
10 špajlí

Príprava:
1. Zmes na prípravu perníka zmiešame s vodou a olejom podľa návodu na obale. Nanesieme na
plech vyložený papierom na pečenie, vložíme do predhriatej rúry a pečieme asi 35 minút.
2. Vychladnutý perník rozdrobíme, pridáme maslo a ručne vypracujeme do hladka. Z cesta
vytvoríme 10 guľôčiek v troch rôznych veľkostiach a zo zvyšku cesta vytvoríme 10 valčekov
a 10 koliesok na klobúk. Všetko odložíme asi na 1 hodinu do chladničky.
3. Na ozdobenie rozpustíme polevy v kastróliku vo vodnom kúpeli. Jednotlivé guľôčky postupne
namáčame do polevy a obalíme v kokose. Necháme zatuhnúť. Na špajle postupne napicháme
po 3 guľôčky tak, aby sme vytvorili snehuliaka a koliesko a valček ako klobúk. Z cesta vyjde
asi 10 snehuliakov, ktorých dozdobíme podľa vlastnej fantázie.

KOKOSOVÉ TYČINKY
Suroviny: 1 salko
100g cukor mletý
1 vanilkový cukor
Strúhaný kokos
Na dozdobenie: čokoláda na varenie
Postup prípravy:
1. Salko, cukor, kokos a vanilkový
cukor zmiešame a tvarujeme guľôčky a
z nich tyčinky asi 7 cm dlhé. Ja si
trošku namáčam ruky do vody, aby sa
mi cesto nelepilo a ukladám na papier.
Niekedy nerobím tyčinky, ale nechám
guľky a vkladám do nich mandle.
2. Hotové tyčinky pokvapkáme čokoládou.
(zdroj: internet, upravila: Mgr. M. Krupová)
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1. Nájdi správnu cestičku

2. Doplň doplňovačku

(zdroj: internet, upravila: J. Balážová, V.A)
________________________________________________________________________________
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