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Emma Ovečková 7.B  

 



....miesto úvodu: 
 

 

    NAŠI NOVÍ ŽIACI 
 

 

Medzi nás opäť prišli malí škôlkari, ktorí sa 

stali našimi novými žiakmi.  

Keď všetkých 50 žiakov aj so svojimi rodičmi 

došlo do telocvične, čakali tam na nich pani 

riaditeľka a pani zástupkyňa.  

Tie si so staršími žiakmi pripravili pre prvákov pekné kultúrne 

predstavenie. Keďže bol upršaný deň, žiaci si zaspievali pesničku „Prší, prší“. 

Na záver dostali deti od deviatakov darček a odišli so svojimi novými triednymi 

učiteľkami. 

Boris Nižnanský 6.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

... a predsa niečo: všetko dobré v novom školskom roku a prežitie príjemných chvíľ 

s príspevkami z nášho časopisu vám želá 

 

redakčná rada časopisu Atomik ;-)) 

 

Šéfredaktorky: Patrícia Piešťanská, Timea Körösiová 

Redaktori: David Malán, Martin Obšivan, Samuel Slivoš, Lukáš Neu, 

  Marcela Rišková, Ľubica Ondrejkovičová, Tomáš Brestovanský,  

  Patrik Krajčo, Ema Bošnáková, Dominika Šlahorová, Timotej Gazdarica, 

  Alexandra Krupčíková a Boris Nižnanský 

Učiteľská spolupráca: PaedDr. Michaela Lošonská, Mgr. Iveta Reptová  

  a celý učiteľský zbor, ktorému ďakujeme za podporu  ;-) 
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Vieš, kto si? 
Panna (24. augusta – 23. septembra) 

Ľudia narodení v tomto znamení sú bystrí a šikovní. Vždy vyzerajú 

mladšie na svoj vek. Na prvý pohľad sú to ľudia, ktorí majú málo 

zvláštnych znakov. Väčšinou dosahujú stredný vzrast. Oči v tvári pôsobia 

múdro, ale veľmi neživo. Majú sklon k sebectvu, a teda najradšej majú 

seba. Sú však tichí a mlčanliví, ale aj citliví a urážliví, nerozčuľujú sa. Vo 

všetkom chcú mať poriadok a systém. Na všetko majú svoju metódu a pracovný 

postup. Sú šikovní v ručných prácach, doslova puntičkári. Majú výborný pozorovací 

talent. Vcelku sú to úslužní ľudia a ochotní pomôcť.   

 

  Váhy (24.septembra – 23.októbra) 

Takmer všetci ľudia v tomto znamení sa môžu pochváliť súmernou 

a krásnou postavou. Ich pohyby sú pokojné a vláčne. Oči veľké 

a zamatovo lesklé, pokojný, mierny pohľad. Sú otvorení, svedomití 

a slušní. Nenávidia hádky a spory. Nemožno sa na nich celkom 

spoľahnúť, lebo sa dajú ľahko ovplyvniť. Vedia sa sústredene pustiť do 

práce, ale keď niekto ich úsilie spochybní, úplne sa otočia.  Rozčuľujú sa skutočne len 

výnimočne. Typickou črtou ich povahy je spravodlivosť. Popri spravodlivosti majú 

vyvinutý zmysel pre krásu. Majú radi jemné, pekne zladené farby a tvary. Potrpia si na 

kvalitné veci, nekupujú napodobeniny a bižutériu. Výborne tancujú, cítia rytmus, majú 

šarm. 

 

Škorpión (24.októbra – 23. novembra) 

Škorpióni sú zvyčajne vysokí ľudia, obdarení prenikavým myslením. 

Svojou bystrosťou sú schopní pochopiť rýchlo všetko nové i neznáme. 

Sú nositeľmi originálnych názorov, ktoré obhajujú priam fanaticky. 

Neznášajú, ak im niekto protirečí. Pritom sú neobyčajne ochotní voči 

ostatným, ale neľútostní voči tým, ktorí sa im nepáčia. Sú to zložité povahy. Nikdy 

nemožno odhadnúť, ako budú reagovať. Práve keď od nich očakávame ochotu, sú 

uštipační a zlostní, a naopak. Sú priateľskí, ale pomstu považujú za sladkú. Typickou 

vlastnosťou týchto ľudí je genialita.  

 

Strelec (23. novembra – 21. decembra) 

Sú to obyčajne štíhli ľudia s dlhými nohami, vysokým čelom krásne 

klenutým ako napnutý luk a pekne formovaným nosom. Charakterizujú ich 

pekné lesklé vlasy. Pleť a zuby sú svieže a zdravé. Povahu majú veselú 

a slobodnú. Prekážky a váhavosť sú pre nich zemou neznámou. Prísnosť 

a úprimnosť však občas bývajú ich nevýhodou, zraňujú nimi ostatných, no 

nie sú zlomyseľní. Sú výbušní, ľahko sa rozčúlia. Hovoria vždy z očí do očí. Sú to 

štedrí ľudia a radi obdarúvajú svojich blízkych.                                                                                                                   

Patrícia  Piešťanská 7.B 



OBJAVUJEME FYZIKU... 
 

...padáky  

V roku 1617 vyrobil chorvátsky vynálezca  

Faust Vrančič čosi ako predchodcu padáka a to tak, 

že si na chrbát priviazal zaoblenú striešku.  

Keď zoskočil z vysokej benátskej veže, strieška 

spomalila jeho let.  

 

 

...telefóny 

Telefón vynašiel Škót  

Alexander Graham Bell v roku 1876.  

Bell strávil roky skúmaním toho,  

ako vznikajú zvuky a ako sa šíria. 

 

 

 

 

...svietiace žiarovky 

V roku 1878 vynašli takmer súčasne  

Angličan Sir Joseph Swan a Američan 

Thomas Edison svietiacu žiarovku.  

Nezačali na seba zazerať, ale dali sa  

spoločne do podnikania.  

 

 

 

 

...motorky 

V roku 1885 pripojil nemecký inžinier  

Gottlieb Daimler k drevenému bicyklu 

  motor a vyrobil tak prvú motorku. 

 
 

 

 



...televízory 

Prvý televízor zostavil v roku 1925 škótsky 

vynálezca John Logie Baird. Vyrobil ho 

v manzardke svojho domu z vecí, ktoré mal doma.  

V roku 1929 začala britská spoločnosť British 

Broadcasting Corporation (BBC) používať na svoje 

vysielanie jeho televízny systém. 

 

 

 

...počítače 

Jeden z prvých počítačov ENIAC 

zostavili dvaja americkí vedci  

John Mauchly a J. Presper Eckert. 

Trvalo im to 3 roky.  

Keď ho v roku 1946 dokončili, zaberal 

plochu asi piatich školských tried. 

Prvý domáci počítač uzrel svetlo až v 

roku 1975 – dovtedy boli počítače príliš veľké na to, aby ich mohli mať ľudia 

doma. 

 

 

 

...lietadlá 

        Bratia Wrightovci prvý raz vzlietli  

v motorovom lietadle.  

Bolo to v Amerike v roku 1903.  

Vo vzduchu vydržali len 12 sekúnd  

a keď lietadlo pristálo, odfúkol ho vietor,  

  a tak si museli postaviť nové. 

 

 

Patrícia Piešťanská 7.B 
 

 

 

 

 



Trnava 

 

Počet obyvateľov:  65 132 

 

Poloha:  Mesto Trnava leží na kraji Západoslovenskej nížiny vo vzdialenosti asi 50 km  

od Bratislavy, hlavného mesta SR. Mestom prechádza diaľnica a hlavný železničný 

koridor spájajúci západ a východ SR. Vzdialenosť k významnému európskemu mestu 

Viedeň je 95 km. 

 

Prvé písomné zmienky:  Prvé písomné zmienky o nej sa objavujú už v roku 1211.  

 

Slobodné kráľovské mesto:   

Trnava bola prvým mestom na území dnešného Slovenska, 

ktoré dostalo výsady slobodného kráľovského mesta.  

Udelil jej ich v roku 1238 uhorský kráľ Belo IV.  

Privilégiom podriadil mesto priamo korune a vymedzil mu 

také práva, ktoré umožňovali rýchly rozvoj mesta. 

Pôvodné poľnohospodárske centrum sa začalo postupne meniť  na centrum výroby, 

obchodu a remesiel. 

 

Historické pamiatky, ktoré sa oplatí navštíviť: 

 

Mestská veža 

Mestské opevnenie 

Trojičné námestie 

Bazilika sv. Mikuláša 

Katedrála sv. Jána Krstiteľa 

Západoslovenské múzeum 

Radnica 

Divadlo Jána Palárika 

 

Boris Nižnanský 6.B 
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JARMOK 
 

Tohtoročný jarmok bol podľa mňa veľmi pestrý.  

Myslím, že by sme v prvom rade mali poďakovať 

usporiadateľom a účinkujúcim.  

 

 

Na tomto jarmoku boli:  

- remeselnícke trhy (pekári, kováči, pernikári, prútikári, 

keramikári, podplamenník, drotári a maliari...) 

- detské folklórne súbory (Drienka  a Trnavček)  

- pouličné divadlá (Túlavé divadlo, cigánska cimbalovka) 

- rôzne populárne skupiny (Vidiek a Fuero...). 

Konal sa Stredovek pod hradbami, ktorý bol v Bernolákovom parku a bol tak 

trochu ako čerešnička na torte pre deti i dospelých. 

Dúfam, že sa vám Tradičný trnavský jarmok páčil a že sa vám tiež zdal pestrý, aj 

keď stále pršalo ako z krhly a na kolotočoch bola menšia účasť ako zvyčajne. 

Ešte raz ďakujeme usporiadateľom za pevné nervy a výdrž pri tomto projekte.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra Krupčíková 5.B 

1.          1. dedina vzdialená od Trnavy 10 km 

2.         2. berie veci bez dovolenia  

3.                                             3. kočík    

4.                                                             4. rodič    

5.                                                        5. veľa    

6.          6. rastlina, v ktorej je mak   



Enneagram… 
„V každom z nás je ukrytý diamant.“ 

 

Poznajte svoje prirodzené dispozície, vrodené 

duchovné schopnosti. Nie je lepší systém pochopenia 

našich darov a hlbokých vnútorných motívov našich 

činov a výsledkov. Pôjdeme spoločne objavovať a 

užívať si vyššej duchovnej kvality, ktorá je užitočná v 

praktickom každodennom živote. 

  

Enneagram 

 je psychologický a duchovný systém osobnosti 

 ponúka pochopenie svojich návykov na úrovni myslenia, emócií a ich prejavov   

v správaní 

 prináša poznanie príčin našich konfliktov, osamelosti, strachu a hnevu 

 ponúka efektívne zmeny k lepšej kvalite života 

 umožňuje milovať a byť milovaný, namiesto zraňovať a byť zraňovaný 

 

Čo je enneagram a čo ponúka? 

 

Slovo “ennea” je grécke slovo pre deväť a “grammos” znamená schéma, tvar. 

Enneagram, viac než 2000 rokov starý živý systém, popisuje 9 typov osobnosti,  

9 charakterov. Po celé storočia bol používaný duchovnými majstrami. Na sklonku 

stredoveku ho ďalej rozvinuli mudrci súfi, ktorí ho nazvali ,,Božia tvár“. Gurdjieff ho 

popísal ako perpetuum mobile a prirovnal k legendárnemu ,,kameňu mudrcov“. 

Enneagram je nástroj uľahčujúci pochopenie veľkých právd o ľudskej povahe na 

základe deviatich prirodzených typov správania. Sleduje ľudské sklony – „vášne“ – 

ako nevedomé pohnútky, ktoré ovplyvňujú naše konanie. Je konkrétny, pretože sa dá 

použiť na každodenné zvyklosti.  

Hlavná myšlienka enneagramu sa opiera o zásadu, že každý z nás má nejaký hlavný, 

ústredný rys správania, ktorý sa podobá osi, okolo ktorej sa sústreďuje celý život 

osobnosti. Táto „fixácia“ sa vzťahuje na obranný mechanizmus, ktorý sme si utvorili  

v detstve. Toto upnutie – najčastejšie nevedomé – sa prejavuje v našich zvykoch 

a obmedzuje naše nazeranie na svet. Enneagram nám dáva orientačné body, aby 

sme sa mohli oslobodiť z tohto väzenia nášho „podmieneného ja“, ktorému hovoríme 

ego. Na duchovnej úrovni ide o znovunájdenie hlbokej podstaty bytia, ktorá žije v nás 

pod prejavmi našej osobnosti. V konečnom dôsledku sa enneagram môže stať 

činiteľom zmeny v nás samých, v našom správaní (premena vášne na cnosť) 

a v našom pochopení správania ostatných ľudí. Pre toho, kto má odvahu skutočne sa 

priblížiť k pravde o sebe samom a o druhých ľuďoch, je enneagram ideálnym 

prostriedkom. Poznanie enneagramu ti môže zmeniť život. 



Enneagramové typy: 
 

Perfekcionista 
 

 

 

 

 

 

 

Majú obzvlášť vyvinutý 

zmysel pre morálku... 

 

Darca 
 

 

 

 

 

 

 

Sú radi, keď ich niekto 

potrebuje... 

 

Herec 
 

 

 

 

 

 

 

Sú súťaživí... 

 

 

Romantik 
 

 

 

 

 

 

 
 

Niekedy ich prepadne pocit 

osamelosti a stanú sa 

obeťou... 

 

 

Pozorovateľ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Radi veci chápu a vidia ich 

z nadhľadu... 

 

 

Lojálny skeptik 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sú často zmietaní 

pochybnosťami... 

 

 

 
 

Pôžitkár 
 

 

 
 
 
 

 
 

Sú nadšenci a optimisti... 

 

 

 

Ochranca 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Radi kontrolujú situáciu... 

 

 

 

Sprostredkovateľ 

 

 
Má svoje zvyky.... 

 

 
p. u. Lošonská 



Viete, že...? 
 

 Mačky vedia vydať viac ako 100 zvukov a psy len 10? 

 Telo dospelého človeka denne spotrebuje 40 kg kyslíka? 

 Žily a cievy človeka sú dlhé 100-tisíc kilometrov? 

 Jednou ceruzkou sa dá napísať 45 000 slov a dá sa narysovať čiara dlhá až 56 km? 

 Kvákanie kačiek je jediný zvuk, ktorý nevydáva ozvenu? (ale nikto nevie prečo) 

 Počet obyvateľov Číny sa každý deň zvyšuje o 3 500,  

         čo je ročne 12 miliónov? 

 Na zlízanie zmrzliny je potrebných 142 liznutí?  

 Golfová loptička má 360 bodiek?  

 Jediná potravina, ktorá švábom nechutí, je uhorka? 

 Na Marse vrie voda pri 10 stupňoch Celzia? 

 Na výrobu 500 ml medu musia včely obletieť až 5 miliónov kvetín?  

 Oko pštrosa je väčšie ako jeho mozog? 

 Najstarší žiak základnej školy mal 84 rokov? 

 V Singapure je nelegálne vlastniť alebo predávať žuvačku? 

 Tráviaca sústava je dlhá asi ako autobus? 

 Tráviace šťavy krokodíla dokážu rozložiť aj oceľový klinec? 

 Človek v okamihu smrti stratí 21 gramov?(je to duša??) :)  

 Sumec má viac ako 27 000 chuťových pohárikov? 

 Recept na prípravu piva je najstaršia receptúra na svete? 

 Najdlhšia limuzína na svete má 28 kolies, 30 metrov a vezie aj malý bazén?  

 Horiacu cigaretu je vidieť v noci z jedného kilometra? 

 Najznámejšie slovo na planéte je OK? 

 Fínsko má vyše 60 000 jazier? 

 Najkratšia vojna sa odohrala v roku 1896, Zanzibar (Afrika)                    

sa vzdal Británii  po 38 minútach?  

 Južná a Severná Amerika vyzerá ako kačica na bok? 

 

Timea Körösiová 8.B a Tomáš Brestovanský 7.B 
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Dráčik modrý 
Tento bezpochyby nádherne sformovaný a sfarbený krpec je 

vlastne morský slimák. No na rozdiel od svojich kolegov, on 

dokáže plávať na hladine vďaka špeciálnemu vaku so vzduchom, 

ktorý má v tele. Obýva teplé vody oceánov, takže keď sa budete 

nabudúce kúpať, sledujte, či ho nezbadáte.          

 

 

Ryba Pacu      
Sladkovodná ryba, ktorá pochádza z Amazónie, môže narásť 

až do dĺžky 90 centimetrov a vážiť až 25 kilogramov. Živí sa 

predovšetkým vodnou vegetáciou a ulitník Pacu zvyčajne nie 

je nebezpečný pre ľudí, ale ak ho vyprovokujete, dokáže 

veľmi nepríjemne uhryznúť. Ďalší exemplár Pacu objavili 

minulý rok v jazere Lou Yaeger v americkom Illinois. 

 

Rovnonožec gigantický 
Tento obor, patriaci medzi rovnonožce, je zrejme najväčším 

zástupcom svojho druhu. Našťastie pre nás ho len tak 

nenájdeme povaľovať sa pri vode na pláži, pretože obýva 

dná oceánov a väčšinou v oveľa menšej veľkosti. Niektoré 

však môžu trpieť "hlbokomorským gigantizmom", čo je stav, 

keď im časti tela narastú niekoľkonásobne väčšie. 

 

Vtákopysk  

Vtákopysk je obojživelný cicavec relatívne malých rozmerov, 

dorastajúci do dĺžky 40 - 60 cm, s hmotnosťou 0,8 - 2,5 kg.  

Vyskytuje sa vo východnej Austrálii a Tasmánii v sladkých 

vodách (jazerách, rybníkoch, riekach a potokoch) 

obklopených lesnatým prostredím. Medzi jeho hlavné 

charakteristické znaky patrí ploský zobák, chvost podobajúci 

sa chvostu bobra a plávacie blany medzi prstami.  

Predné i zadné končatiny majú po päť prstov. Tmavohnedá srsť je spravidla svetlejšie 

sfarbená na spodnej strane tela a pod očami sú prítomné fliačiky bielej srsti a je veľmi 

nádherný. Samce majú jedovú žľazu umiestnenú na ostrohách zadných nôh. 

Vtákopysk nemá typický chrup – potrava je rozdrvená hrebeňovitými lištami v zobáku. 

Domovom vtákopyska je nora v brehu dlhá 5 - 30 metrov. 

                                                                           

Marcela Rišková 8.B a Tomáš Brestovanský 7.B 



Vtipy 
 

Je to čierne, tučné a je to 
hamburgery. Čo je to?  
(polka Ameriky) 
 

 
 

Keď Chuck Norris vojde  
do miestnosti, tak on nezapne 
svetlo, ale vypne tmu. 
 

Doktor hovorí pacientovi:  
„Mám pre vás jednu 
dobrú a jednu zlú správu.  
Ktorú chcete počuť prvú?”  
„Najskôr tú zlú.” 

„Máte Alzheimerovu chorobu.” 

„A tú dobrú?” 

„Rýchlo na to zabudnete.” 

 

 

„Prosím ťa, koľko je hodín?” 
 „Desať desať.” 

 „Ďakujem ďakujem.” 

 

Blondínka volá mužovi do práce:  

„Prosím ťa, keď prídeš domov, pomôžeš mi? Začala som stavať 
puzzle a neviem nájsť krajné diely.” 
„A pozrela si sa, čo je na škatuli?” 
„Áno, taký kohút.”  
„Tak to sú corn-flaky. Vráť ich do škatule.” 
 

 
Zajac sedí v lese na pníku, brúsi si nôž a hovorí:  
„Brúsim, brúsim nôž a medveďa podrežem.“  
Príde medveď a pýta sa: 
„Čo robíš, zajac?“   
„Brúsim, brúsim a blbosti trúsim.“ 

 

 
Idú dve blchy z kina a jedna hovorí: 

„Ideme pešo alebo počkáme na psa?“ 

 



Hádanky 
Ja som už raz taká. Pred tebou nebočím. Čím lepšie ma kopneš, tým lepšie vyskočím.  

Čo je to?                                                       lopta 

 

Ide, ide panáčik, má on žltý zobáčik, kde vodička hučí, tam zobáčik strčí. Čo je to?        

         bocian 

 

Som taká maličká kúzelná palička. Na papieri kúzla stváram. Presvedčte sa, že 

netáram, keď ma drží ručička. Čo je to?                                                              ceruzka 

 

Nie som ježko, predsa pichám. Môj kvet sa ti páči? Iba jedno prezradím ti:  

Bývam na púšti. Čo je to?                                    kaktus 

 

Som tvoj kamarát. Popod teba, ponad teba, popod teba, ponad teba prešvihnem  

sa rád. Čo je to?                                                                                       švihadlo 

 

Korene má v zemi, hlas má nemý, stúpa vyššie a vyššie, ale rásť to nevidíš.  

Čo je to?                                                                        hora 

 

Zvoní to, tiká to a keď to spadne, je po hodinách. Čo je to? 

(Pretože dúfam, že ľudia, čo čítajú Atomik, sú inteligentní, nepíšem odpoveď tejto 

hádanky.) 

 

TAJNÁ TAJNIČKA 

 

 

1     

2       

3       

4       

5       

6       

1 Pestrofarebný papagáj 
 

2 Obrnené vojenské vozidlo 
 

3 Veľký dravý vták žijúci na Slovensku 
 

4 Malý hmyz, ktorý má čiernu farbu 
 

5 Rybie vajíčko  
 

6 Dáva nám mlieko 

                   
Martin Obšivan 8.B, David Malán 8.B. a Patrik Krajčo 7.B 



 Jeseň 
 

Leto je už za nami, 

jeseň je už pred dverami. 

Jeseň všetci milujú, 

jabĺčko si darujú. 

Listy opadávajú zo stromov, 

ľudia vychádzajú z domovov. 

Halloween je najlepší, 

každý si svoju masku vylepší. 

Všetci sa radujú 

a veselo spievajú. 

 

Ema Bošnáková 7.B 

 

   

 Jesenné privítanie 
 

Už sa jeseň začína, 
listy padajú na strechu žrebčína. 

 
Listy majú krásne farby, 
čo aj list maliara zafarbí. 

 
Stromy skoro bez lístia, 

cez zimu sa zaistia. 
 

Pripravia sa na zimu, 
šups pod teplú perinu. 

 
Všetky deti sa už tešia, 

že z gaštanov budú stavať ježka. 
 

Doma si ho vystavia 
a budú sa naňho pozerať do rána. 

 
Neskôr krátke prázdniny, 
treba jesť veľa zeleniny. 

 
Potom už iba zima bude, 

ktorú prežijeme pekne v kľude.                                                                                                           
 

Dominika (Domča) Šlahorová :) 

 

 



Začiatok školského roka 
V zdravom tele zdravý duch, 

ja som taký dobrodruh. 

Chodím si po Nízkych 

a mám pri sebe blízkych. 

Popíjame čajíček, 

ty si taký žalobníček. 

Fotíme sa na vrchole, 

tešíme sa, už sme hore. 

Dávame si chlebíčky, 

pichajú nás včeličky. 

Schádzame už dole, 

pozor, všade sú tu výmole. 

Zobudím sa spotený, 

do školy zas nabudený. 
 

Samo Gubi 7.B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľubica Ondrejkovičová 8.B 

 

Film 
 Keď sa ráno zobudím,                

 juhuhú a hihi hí. 

 Dozvedela som sa, 

 že pôjdeme do mesta. 

 Ideme vraj do kina, 

 to sa teším ju hi há. 

 Keď už tam prídeme, 

 pukance si kúpime. 

 Sadneme si na stoličky 

 ako také veveričky. 

 Po filme sa postavíme 

 a potichu aj odídeme. 



Jazykové okienko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

                                                                                        

  

 

Timotej Gazdarica 7.B a Patrícia Piešťanská 7.B 

le pigeon – holub                     Je m´appelle ... – Volám sa ... 

la maison – dom                       J´ai ... ans. – Mám ... rokov. 

le coq – kohút                           J´habite dans une/un ... – Bývam v ...                             

le fromage – syr                                                        

une classe – trieda 

un lapin – zajac 

un vampire – upír 

un appartement – v byte          

  
 

das Schwam – špongia            Ich bin ... – Volám sa ...  

Fledermaus – netopier       Ich bin ... Jahre alt – Mám ... rokov. 

das kinder – deti               Ich komme aus ... – Pochádzam z ... 

der Vampir – upír 

der Käse – syr 

der Esel – somár  

die Lehrel/in – učiteľ/ka     

die Katze – mačka                     

                                          

Francúzsko 

Nemecko 

a blanket – prikrývka 

a pillow – vankúš 

a bat – netopier 

a pumpkin – tekvica 

a witch – čarodejnica 

a ghost – duch  

a scary castle – strašidelný zámok  

a vampire – upír 

a scarf – šál 

spooky – strašidelný  

Anglicko 



Osemsmerovky 
 

Dobrá rada: Ak chcete zdvojnásobiť cenu svojho trabantu, (TAJNIČKA – 14 písmen) 
 

TABAK, TABUĽA, TAJGA, TAKTIKA, 
TAKTY, TALENT, TAPETA, TARIFA, 

TATÁRI, TEKUTINA, TELESO, 
TENOR, TERKA, TEROR, TESTY, 

TETANY, TIMOR, TITAN, TLAMA, 
TOLIAR, TOPÁNKA, TOPOR, 
TORTA, TRABANT, TRADÍCIA, 

TRAKTOR, TRAUMA, TRIEDA, 
TRIKO, TROSKA, TUK.                                                          

 
 

 
                                        

 

Dve ženy sa urážajú. Prvá povie: 

– Ty máš také krivé nohy, že by pomedzi ne prešla aj sviňa. 

Druhá na to: – TAJNIČKA – 9 písmen + znamienko 

 
HABIT, HADICA, HALUZ, HÁREM, HELIO, 

HELMA, HLADINA, HLIADKA, HLOHOVEC, 
HMOTA, HODNOTA, HOLIČ, HORA, 

HORALKA, HOREC, HOSTITELIA, HOTEL, 
HRADBA, HRADISKO, HRANICA, HRANOL, 
HRBÁČ, HRČKA, HRDLIČKA, HROBÁR, 

HRSTE, HRTAN, HUDBA, HUDOBNÍČKA, 
HUMNO, HUSLE. 

 

 

 

 

Hlavolamy 

      

 Zo stránky http://lustenie.napady.net/ pripravil Samuel Slivoš 8.B 

A N R O T K A R T A K T Y 

F M A S Y T S E T Ľ T O A 

I Y A E N N T A M U A R T 

R N G L K E K A A B U T A 

A A J E T L A J K A A A I 

T T A T R A B A N T T T C 

E E T O O T A T Á O I E Í 

P T R U S K T R P M T K D 

A E P K K L I O O N A Ú A 

T O L I A R R R T E N O R 

T R I E D A N I T U K E T 
 

H A K D A I L H T I B A H 

O M E R Á H T O R A K Z U 

R N O K O R R R N Č P U D 

E R M T A O H A I A K L O 

C T E U A B O L N C R A B 

E L S U H Á D K A I E H N 

Č Á B R H R N A N D C J Í 

O I L E H D O A R A I A Č 

A I L E T I T S O H R N K 

I M ! O H R A D I S K O A 

A B D U H L O H O V E C H 
 

 
 
 

 

 

Odoberte dve zápalky 
tak, aby ostali iba 
2 štvorce. 

 

 

Odoberte šesť zápaliek 
tak, aby ostali iba  
2 štvorce. 

 
 
Premiestnite štyri zápalky tak,  
aby ste dostali 5 rovnostranných 
trojuholníkov. 

http://lustenie.napady.net/
http://matika.ide.sk/index.php?ut=zau&s=4&kep=5&anim=ON#sem


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Happy“ je skladba amerického speváka a producenta Pharrella Williamsa z albumu 

soundtrackov Ja, zloduch 2. Takisto je hlavným singlom z Williamsovho druhého 

štúdiového albumu G I R L (2014). Skladbu napísal a produkoval Williams, vydaná 

bola 21. novembra 2013. 

Skladba „Happy“ bola veľmi úspešná a dosiahla v americkom rebríčku  

Billboard Hot 100 a ďalšie 1. miesta v 23 krajinách. 

 

 
Vydaný: 21. novembra 2013 
Nahraný: 2013 v Circle House Studios, Miami, Florida 
Žáner:  funk, neo soul 
Dĺžka: 3:53 
Vydavateľ: Back Lot Music, I Am Other, Columbia 
Producent a textár: Pharrell Williams 
 

 

 

HUDOBNÉ OKIENKO 
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It might seem crazy what I'm 'bout  
to say  
Sunshine she's here, you can take a  
break  
Mama - hot air balloon that could go to  
space  
With the air like I don't care, baby,  
by the way  
 
 
Because I'm happy...  
Come along if you feel like a room  
without a roof  
Because I'm happy...  
Clap along if you feel like happiness  
is the truth  
Because I'm happy...  
Clap along if you know what happiness 
is to you  
Because I'm happy...  
Clap along if you feel like that's what you  
want to do  
 
 
Here comes bad news, talkin' this  
and that  
But give me all you've got, and  
don't hold it back  
Well, I should probably warn you, 
I'll be just fine  
No offense to you, don't waste your time,  
here's why...  
 
 
Bring me down... can't nothing...  
Bring me down... your love is too high...  
Bring me down... can't nothing...  
Bring me down, I said (let me tell you now)  
Bring me down... can't nothing...  
Bring me down... your love is too high...  
Bring me down... can't nothing...  
Bring me down, I said...  
 
Bring me down... can't nothing...  
Bring me down... your love is too high...  
Bring me down... can't nothing...  
Bring me down, I said... 

Mohlo by sa to zdať šialené 
čo chcem povedať 
slnečný svit je tu môžem si dať pauzu  
som teplovzdušný balón  
ktorý by mohol letieť do vesmíru  
So vzduchom  
mimochodom nestarám sa zlato 
 
 
Pretože som šťastný...  
Tlieskajme spolu ak sa cítiš  
ako miestnosť bez strechy  
Pretože som šťastný... 
Tlieskajme spolu ak cítiš 
že šťastie je pravdivé  
Pretože som šťastný...  
Tlieskajme spolu ak vieš 
čo je pre teba šťastie  
Pretože som šťastný... 
Tlieskajme spolu ak cítiš  
že toto je to čo chceš 
 
Tu prichádzajú zlé správy  
hovoriace toto a tamto 
Yeah daj mi všetko čo máš  
nedrž sa späť 
Yeah asi by som ťa mal varovať  
budem proste v pohode  
Yeah bez urážky nestrácaj čas 
Tu je dôvod prečo 
 
Šťastný no tak skús ma vrátiť na zem 
Šťastný skús ma vrátiť na zem 
Láska je príliš veľké šťastie  
aby som sa prestal vznášať 
Šťastný poď, drž ma pri zemi 
povedal som drž ma pri zemi 
Poď drž ma pri zemi 
Láska je príliš šťastná 
aby som zostal pri zemi 
Poď drž ma pri zemi 
Povedal som 
 
Poď drž ma pri zemi 
Láska je príliš šťastná aby som zostal pri zemi 
Poď drž ma pri zemi 
Povedal som 

 

Lukáš Neu 8.B 



... a na záver máme pre vás pripravenú súťaž: 

 

V časopise sme spravili zámerne logickú chybu v jednom z príspevkov.  

Vašou úlohou bude nájsť túto chybu a poslať nám správnu odpoveď. 

  

 

 Želáme vám veľa úspechov pri riešení úloh a tešíme sa na správne odpovede, 

ktoré prineste do kabinetu fyziky napísané na papieri so správnym riešením, 

menom a priezviskom žiaka a triedou, do ktorej chodíte. 

 Zo správnych odpovedí budú vyžrebovaní traja, ktorí od nás dostanú ešte jeden 

kupón, a to zdarma. ;-)  
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