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Milý čitatelia nášho časopisu tento časopis sme pripravili pre Vás, aby ste sa mohli 

zabaviť a niečo si prečítať. Nájdete tu veľa zaujímavých krížoviek, vtipov, a hlavne veľa 

zábavných a zaujímavých vecí, s ktorými sa určite nebudete nudiť. Dúfam, že sa Vám 

časopis bude páčiť a že si prečítate celé číslo. 

 

Pamätáte si? V minulom čísle sme písali o projekte Ako išla matematika do rozprávky. No tak 

v projekte sme pokračovali a naše rozprávky sme sa pokúsili preložiť do angličtiny. 

Ako to dopadlo? Presvedčte sa sami. 

 

Madagascar 
Once upon a time, there was a ZOO in which, lived 

animals, that always argued over the size of their 

lands. Lion, having a land of 2,5m times 3,5m, have 

won. What was the area of his land? And their other 

argument was about their weight. Four penguin 

gangsters with their weight 6-times the weight of a 

lion, a giraffe with a 2m long neck, that weighed 5kg 

more than four penguin gangsters combined and a 

zebra with a weight 2-times the weight of a lion. 

What is the weight of every animal, if together they weigh 842kg? But zebra, 

that was celebrating her birthday, was bothered by something else. She desired 

freedom in wilderness. One night, that was lucky for someone and unlucky for 

someone else, she managed to do it. She ran away with her friend. They got into 

a ship, in rectangular boxes, sized 2m times 3m times 4m. What was the volume 

of one box? They got onto a deserted island with length 20cm on map with scale 

of 1:4000000. What is the actual length of the island? There was 864 trees  

cylinder-shaped with radius of 10cm and 8m high. What's the volume of all trees 

combined? In the middle, between the trees, there was a settlement of very 

friendly small animals. When the lion, zebra and other animals from ZOO made 

friends with them, they found out, that they can protect them from big threat. 

Lion and other ZOO animals gladly helped them, even though they had few 

problems, it all ended well. ZOO animals got back to the ship and that took them 

back to the city ZOO. 
 

Ďalšie anglické rozprávky nájdete na našej stránke: 

 http://matematicke-rozpravky.wbl.sk/Mathematical-fairy-tales.html 

http://matematicke-rozpravky.wbl.sk/Mathematical-fairy-tales.html


Naša pani učiteľka s projektom vyhrala 1.miesto v súťaži 

Moderný učiteľ o najlepšie projektové vyučovanie. Súťaž 

vyhlasuje spoločnosť Microsoft Slovakia v rámci iniciatívy 

Partneri vo vzdelávaní. Cieľom súťaže je podporiť  

zavádzanie inovatívnych vyučovacích metód na slovenských 

školách a využívanie IKT pri výučbe. A v marci 2012 

prezentovala projekt na európskej konferencii Innovative 

Education Forum v Lisabone. 

 

 

 

 

Hodina slovenčiny 
 na hodine slovenčiny sme mali vymyslieť úvahu o priateľstve a použiť v nej citáty :) … pre 

niektorých to nebolo nič zložité keď majú priateľov a prežili už aj hádky a udobrovania veď aj 

to k priateľstvu patrí. 

 

Jedna z úvah 

„Priateľstvo je ako zlatá niť, dá sa zviazať ale uzol zostane“. 

Ak máme skutočne radi musíme vedieť odpúšťať. 

 Ale dá sa v dnešnom svete vôbec niekomu  veriť? 

Dokážeme sa niekomu zdôveriť? Pravý priateľ je 

priateľ, ktorý bude bojovať o to aby vás nestratil. V 

dnešnom svete neviete čo dá čakať od ľudí, ktorí vás 

poznajú roky. Priateľ aj keď sa sním pohádaš dokáže 

držať jazyk za zubami a neprezradí žiadne tajomstvo čo 

si mu niekedy zveril. 

"Po hádke s priateľom sa ti do očí majú tlačiť slzy nie 

hnev". Príde ti ľúto že si sa sním pohádal, budeš ľutovať 

to čo si v zúrivosti povedal? Ak je to priateľstvo 

pravdivé,  vždy ti príde ľúto že ho môžeš stratiť. 

"Priatelia sú rodina, ktorú si vyberáme sami". Každý má 

právo s vybrať priateľa, ktorý mu vyhovuje má podobné názory, záľuby. Podstatné je aby ste 

si neklamali, dokázali sa zdôveriť. 

Nevyužívaj priateľa, ktorý ťa ma skutočne rád. Dokáž si ho zastať. Bojuj o to aby mu nikto 

neubližoval. 

"Ako chceš, aby sa správali k tebe, správaj sa aj ty k nim". 

 



Priateľstvo 
Priateľstvo je pre mňa niečo ako voda. Toto kúzlo nepozná lož. 

Prečo je cesta k priateľstvo taká ťažká? Ako vieme, že niekomu môžeme veriť? 

Skutočný priateľ je oceniteľný zlatom. Je to človek, ktorý sa nepozerá na to ako vyzeráš. 

Pozerá sa do tvojho srdca. Je s tebou pri tvojich pádoch a zastane si ťa. Je to človek s 

podobnými názormi. Nezľakne sa tvojho plaču. Ak má niečo, čo mu povieš ostať tajomstvom, 

tak nech to ním ostane. Je skutočne ťažké, nájsť si pravého priateľa. „ Keď niečo stratíme až 

vtedy si uvedomíme, čo sme mali,“ preto si treba vážiť priateľov. 

Pred priateľmi musíme byť sami sebou. V živote nastane mnoho situácií-dobrých aj zlých. 

Možno sa ti rozpadne rodina, stratíš nejakého blízkeho, zlomí sa ti zdravie alebo iné situácie. 

U koho vtedy nájdeš oporu? U koho sa vyplačeš? Predsa u svojho priateľa. V život sa 

naskytnú aj dobré situácie. Aj vtedy sa treba tešiť s niekým. Priateľ je ten, kto ti nezávidí, ale 

sa skutočne teší s tebou. 

V priateľstvách bývajú aj hádky no „Keď hovoríš je mi ľúto, pozeraj sa do oka.“ 

Prajem každému, aby mal skutočného priateľa. 

 

Testík 
Zakrúžkuj správnu odpoveď a zapíš písmenko správnej odpovede do 

príslovia   

 1      2      3        4    5                                                     6   7    8    9                                                                                                                                                                                                                                                                        

__ i __ o __ je š__o__a, v ktorej neúspech je lepším u__i__e__o__ ako úspech. 

(Süleyman I.) 
 

1.Matematika: Vzorec pre objem kvádra je: 

s.)V=a.b.v  

ž.)V=a.b.c 

t.)S=a.b.c 

2.Literatúra: Stručný výrok obsahujúci vtipnú myšlienku je: 

b.) epiteton 

g.) príslovie 

v.) aforizmus 

3.Anglický jazyk: Ktorá veta je v jednoduchom prítomnom čase (present simple)? 

t.) I go out. 

c.) I´m going out. 

a.) I will go out. 

4.Nemecký jazyk: Slovíčko GUTEN TAG znamená: 

k.) Dobrý deň 

l.) Dobré ráno 

s.) Ahoj 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Úspech
http://sk.wikiquote.org/wiki/Süleyman_I.


5.Fyzika: Značka pre veličinu hmotnosti je: 

j.) h 

s.) kg 

l.) m 

6.Chémia: Značka hliníka je: 

č.) Al 

f.) Hl 

i.) Hi 

7.Geografia: Hlavné mesto USA je:  

d.) New York 

k.) Las Vegas 

t.) Washington D.C 

8.Dejepis: Slovensko ako samostatný štát je od roku: 

ľ.) 1993 

h.)1957 

g.)2004 

9.Biológia: Breza je: 

m.) listnatý strom 

n.) ihličnatý strom 

y.) ker 

 

 

 

 



SUDOKU 

 

 

Potráp si hlavičku: 
1. V triede je 24 žiakov. Veľmi sa im zapáčila kniha Harry Poter. 20 žiakov videlo film      

a 15 čítalo knihu. Koľko žiakov videlo film aj prečítalo knihu? 

 

2. Boris zistil, že v žiackej knižke má tri krát viac jednotiek  ako dvojok. Dvojok má dva krát 

viac ako trojok. A trojky mal v žiackej knižke iba tri. Koľko dvojok a jednotiek mal  Boris? 

 

3. Koľko dielov má seriál, ak môžem 15 dní  pozerať tri diely tohto seriálu? 

 

4. Ráno mal Jurko teplotu 37,2 °C. Do obeda klesla o 0,3 °C a do večera stúpla o 0,5 °C.  

V porovnaní s ránom teplota do večera celkovo stúpla alebo klesla? O koľko °C? 

 
 

 

 

 

 

-Ocko prečo sa musím učiť angličtinu?  

-Vieš synček, po anglicky hovorí pol sveta. 

-A to nestačí? 

 

-Čo je veľryba? 

-Nafúknutá sardinka.  

 

-Jožko urobil si tento mesiac aspoň jeden dobrý skutok? 

-Áno. Včera som poslal nášho Rexa na jedného pána aby chytil autobus domov. 



Janko sa na Vianoce pýta otca: 

-Ocko, vieš ktorý vlak najviac mešká? 

-??? 

-No predsa ten, (koniec vtipu sa dozvieš v tajničke) 

 

 
1. je hnedej farby a majú ju rady všetky deti 

2. nosia ich krátkozraký alebo ďalekozraký ľudia 

3. veľké zviera v Afrike s veľkými ušami 

4. šije sa s ňou 

5. umývaš sa s ním 

6. Na poličke denne líha, nemá na ňu nikto čas. Iba ten ju stále dvíha, kto má v hlave 

bystrý hlas. 

7. malý po anglicky 

8. skrátene Ľudmila  

9. Hlavou .........  neprerazíš. 

10. hrajú sa s ňou dievčatá 

11. láska po anglicky 

12. opak veľkého 

13. každý ich má na rukách aj na nohách 

14. opak málo 

15. rozprávka - ......... kráľ. 

16. žije v lese na strome 

17. krokodíl inak 

18. najdlhšia rieka 

19. bábika po anglicky 

20. autá po anglicky 

 

 



OSEMSMEROVKA 
Kozmonaut, bicykel, automat, syseľ, krok, slon, ryba, matematika, somár, osa, 

lev, skok, kôň 

 

 

Z PÍSMEN, KTORÉ NEBOLI PREČIARKNUTÉ VYTVOR VETU. 
 

 

Urob si sám 

Maska šaša: 
 

Pomôcky: 

nafukovací balón, farebný papier, noviny, farba, 

miska, guma, lepidlo, klobúková gumička 

 

Postup: 

 

1.  Nafúknite balónik do polovice, položte do misky  

a nalepte naň niekoľko vrstiev novinového papiera. 

2. Z papierovej gule urobte nos a aj ten polepte vrstvami  

papiera. 

3. Keď maska uschne, namaľujte ju farbami. 

4. Rovnakým spôsobom pripravte Klaunovi vlasy. 

5. Nakoniec kúsok klobúkovej gumičky na pripevnenie  

masky na hlavu. 

 

A K I T A M E T A M 

A U T O M A T S P A 

M ä U T A B J K Ž L 

E T A O N Y A O E J 

L E N P Š R S K I E 

V S O M Á R Y Ž I V 

L O M T E C S O S A 

E E Z Š I T E E L L 

V E O B N P Ľ R O Í 

D E K R O K ô Ň N ! 



 
Akú farbu máš najradšej? 

1. Fialová      5b 

2. Žltá       1b 

3. Ružová      3b 

4. Čierna      2b 

Ktorý výrok je naj?  

1. Som kto som.     5b 

2. Som kto som a nikto ma nezmení.   2b 

3. Prečo by som sa mal meniť?   1b 

4. Život je len jeden, tak si ho budem užívať.  0b 

Keď v škole dostaneš zlú známku tak.... 

1. Opravíš si ju     5b 

2. Je ti to jedno     1b 

3. Život ide ďalej     3b 

3. Na budúce sa prihlásiš    4b 

Keď ťa mama o niečo poprosí ako zareaguješ? 

1.Poslúchneš      5b  

2. Neposlúchneš     0b 

3. Nechce sa ti, ale poslúchneš   3b 

4. Spravíš to až o niekoľko hodín neskôr  1b 

Koľko máš priateľov? 

1. Dosť, ale keby ich bolo ešte viac   0b 

2. Mám jedného, ale najlepšieho   3b 

3. Mám toľko priateľov, že mne to stačí  1b 

4. Troch naj      2b 

 

VYHODNOTENIE  
20 – 15 b  

Si človek, ktorý má rád svoj život a chce si ho užiť naplno. Aj vďaka chybám, ktoré máš, 

dokážeš sa z nich poučiť, a ísť ďalej. V živote budeš mať výhodu v tom, že sa teraz dokážeš 

poučiť. Keby si sa mal zaradiť do akej osobnostnej skupiny patríš bol by si optimista. 

14 - 9b 

Aj keď máš nedostatky, dokážeš vstať a ísť ďalej. Preto sa nevzdávaj ani teraz, máš okolo 

seba veľa dobrých ľudí, hlavne priateľov, a aj preto si tým čím si. Keby si sa mal zaradiť do 

osobnostnej skupiny bol by si realista. 

8 - 5b 
Niekedy sa musíš správať zodpovednejšie k svojmu veku, a musíš si uvedomiť, že vždy 

nebudú za teba zodpovednosť niesť tvoji rodičia. Už teraz sa musíš učiť žiť zodpovedne. Ak 

by si sa mal zaradiť do osobnostnej kategórii bol by si neutrálny človek.  

5 - 0 B 

Si človek, ktorému je všetko jedno. Máš toho veľa, aj tak ti to nestačí, chceš stále viac, no 

vždy ti to tak ako si to predstavuješ nevyjde. Keby si sa mal zaradiť do osobnostnej skupiny, 

patril by si medzi pesimistu. 



FACEBOOK 
Výhody Facebooku: 

• možnosť komunikácie medzi priateľmi 

• zdieľanie informácií, fotografií a iných materiálov 

• rôzne aplikácie ktoré môžu spríjemniť dlhú chvíľu(rôzne hry ktoré sú prepojené 

priamo s facebokom a môžete ich hrať zo svojimi priateľmi) 

Nevýhody Facebooku: 

• Možnosť straty súkromia 

• nebezpečenstvo zneužitia osobných údajov 

• Zabijak času 

 Dnes je na facebooku asi každý, všetci si tak uľahčujú komunikáciu. Naši starí rodičia 

by povedali „My vo vašom veku sme sa zišli, zaspievali si a bolo nám lepšie“. No to 

dnešná generácia už poznať nebude. Všetko je riešené cez Facebook. 

Malá rada: Skús na týždeň alebo aspoň na deň vypnúť facebook a radšej sa so svojimi 

priateľmi stretnúť a porozprávať sa. :) 

 

Hudobný svet 

Majk Spirit 

Majk Spirit je slovenský hudobný umelec (žáner: 

Rap), ktorý patrí do Bratislavskej skupiny H16. 

Interpret, ktorý je jediným autorom vlastných 

textov, pôsobí na slovenskej hudobnej scéne od 

roku 2000. 

Michal Dušička (Majk Spirit) s tvorbou začal ako 

žiak školy na ulici Hálova 16 v Petržalke, z čoho 

vznikol názov H16. Dnes je Majk Spirit jedným 

z mála hip-hopových umelcov na Slovensku s 

vysokoškolským vzdelaním (MBA). Najbližší ho 

volajú “Dušo”. Majkov najnovší album sa volá Nový človek. :) 

 



Zaujímavosti: Príbeh slávneho Titanicu 
Na dne mora leží 100rokov 

Najslávnejšia loď storočia, luxusný parník snov, nepotopiteľné kovové monštrum na mori. 

Presne tým mala byť zaoceánska loď Titanic. Splnila takmer všetky očakávania ľudí, až 

na tú poslednú. Potopila sa totiž zo 14. na 15. apríla 1912 pri svojej prvej plavbe 

Atlantikom. Parník stavali tri roky a potopil sa za dve hodiny a 20 minút. Loď bola v 

prevádzke iba štyri dni, 16 hodín a šesť minút. Náraz do ľadovca sa mu stalo osudným a 

na palube vypuklo hotové šialenstvo. 

Pre ľudí nebolo na lodi dostatok záchranných člnov, čo je aj jeden z dôvodov vysokého 

počtu mŕtvych. Pri tragédii zahynulo 1 490 ľudí a iba 711 sa zachránilo. 

 

Titanic dodnes leží na dne mora. Hneď po jeho potopení sa objavili prvé nápady na jeho 

vytiahnutie, ale nachádza sa v hĺbke približne 4 kilometrov. V minulosti neexistovala 

technika, ktorá by to dokázala. Prvé trosky sa podarilo objaviť až v roku 1985. 

 

Zapojili sme sa do pravekej súťaže, ktorú organizovalo Múzeum praveku v 

Bojniciach. Riešili sme rôzne matematické praveké úlohy a mali sme aj vymyslieť 

básničku, ktorá obsahuje slová pravek, mamut a Bojnice. Tu je niekoľko z nich:  
 

Bol raz jeden pračlovek, 

žil on v dávnej dobe. 

Nazývali ju pravek, 

žili si tam dobre. 

Lovili aj mamuty,  

zo skál robili zbrane. 

Neboli ani obutí, 

aj tak išli na ne. 

Aj v Bojniciach bývali, 

v jaskyni spali. 

Často tam aj snívali 

a hneď ráno sa na lov brali. 

 

 

Raz praveký neandertálec bol  

a rád mamutov jedol. 

Ale prišla tuhá zima 

po mamutoch ani stopa. 

A tak prišiel do Bojníc, 

tam ich bolo na tisíc. 

Našiel si tam jaskyňu 

a v jaskyni peknú neandertálkyňu. 



Raz praveký mamut bol, 

neandertálec ho prebodol. 

Dobre sa z neho najedol, 

potom si chvíľu oddýchol. 

V Bojniciach si oheň zakladal, 

neskôr svojej žene povedal: 

"Budeme sa dobre mať, 

ak mi budeš pomáhať." 

 

Namiesto činiek mali kamene. 

Pri jaskyniach mali pramene. 

Nemali vtedy školy a ani učebnice, 

ale jedno z ich sídel sú Bojnice. 

V praveku sa bránili nástrojmi kamennými, 

veď na ich dobu sa zdali byť silnými a 

zdatnými. 

Mamutov  vtedy bolo dosť, 

no pre ich hlad vyhynul ich rod. 

 

 

 

 

 

 

V tej tuhej zime obdobie sa zrodilo,  

kde sa zvieratám ťažko brodilo. 

Mamuty a neandertálci sa bili o prežitie 

a v tom praveku hľadali si ukrytie. 

Tí ľudia neandertálci šikovní boli, 

sami sa o ten život starať museli. 

Tuhá zima ich do Bojníc prinútila 

a život im úplne zmenila. 

Neandertálci potrebovali svoju potravu, 

ktorá nepotrebovala žiadnu úpravu. 

A tak ten život bol ťažký boj, 

vážme si, že žijeme ten život svoj. 

 

 

 

 

Tak to je už všetko. Dúfam, že sa Vám príspevky páčili. 
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