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Časopis žiakov ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka v Dolnom Hričove. 
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Prázdniny ubehli ako voda a nový školský rok je už v plnom prúde.  

Radi by sme vám ho spríjemnili naším časopisom Pramienok.  

Toto číslo sa bude venovať vesmíru, ale budú aj odbočky. Dozviete sa názov kanálu 

Gogovej Ex, rôzne vesmírne hry a iné zaujímavosti. A ak budete pozorne čítať, tak vám 

nebude robiť problém malý testík. Na strane s testíkom nájdete skryté odpovede. 

A sľubujeme, že v ďalšom čísle budú odhalené. 

        Matúš Melicherík, 7.roč. 

        Šéfredaktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Exkurzia: Dozviete sa tu, kde boli naši siedmaci a šiestaci. Povieme vám aj meno slávneho 

fajkára a aj rôzne iné zaujímavosti.......................................... s. 4 

Spoznajte vesmír a slávnych kozmonautov: Tu si prečítate, kto bol prvou bytosťou vo vesmíre, 

aj meno kozmonauta, ktorý ako prvý vystúpil na Mesiac.................... s. 6 - 7 

Medvedík Oli – vlastná tvorba: Táto strana je určená pre malých čitateľov, spoznajú  život 

malého medvedíka Oliho ................................................. s. 10 - 11 

Vesmírne hry:  Píše sa tu charakteristika niekoľkých hier s vesmírnou tematikou   ....... s. 15 
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Titulka: Z exkurzie: p. uč. Cigániková v stredovekej kadibudke. Foto: Jana Kršková 
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Boli tam   samé   plyšáky  a malé  hračky,   

bojové  hračky  a autíčka.  Ceny hračiek boli  

1 euro, 50 centov,  20 centov a 10 centov. Ja 

som si kúpil tri autá ferari, dve hračky nerf 

a zvonček, ktorý mi vypadol ešte v ten istý 

deň z ruky a rozbil sa. Jeho cena bola 20 

centov, takže som o ne prišiel.  

 

 

    

     
 

 
Na burze   bolo  veľa hračiek.  Ja som si kúpil  

dve autá, boli červené. Môžu si otvoriť dvere. 

Na burze bolo veľa plyšových medveďov  za 1 

euro,  boli pekní. Boli tam aj  lietadlá  a ešte tam 

boli náramky.     

    

 

     Maťo Melicherík, 2. roč. 

     Danko Uhlárik, 2. roč. 

Krátky ROZHOVOR S AĎKOU TOMEKOVOU 

Na internete som našla jej videá a fotky, a tak 

som sa začala zaujímať, čo vlastne robí a kto 

to vlastne je. Cez facebook som jej položila 

pár otázok: 

Ako ste sa naučili cvičiť psov? 

Robím kurzy, ale ak by si sa to chcela naučiť, tak sa to 

nedá vysvetliť. 

Koľko máte psov a akých? 

Mám päť psov: tri border kolie, jedného  hovawarta 

a jedného zlatého retrievera. 

Volajú sa Luna, Orin, Tedy, Marley a Elfi. 

Je pravda, že ste boli v súťaži Česko Slovensko má 

talent? 

Áno, bola som tam so svojím psíkom 

               Pýtala sa Bianka Bajanová  

 

 

Aj tento rok sme mali v škole burzu hračiek. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré 
priniesli nejaké hračky a nejaké si aj kúpili. Získali sme 100 €, ktoré sme boli osobne 
zaniesť do útulku v Žiline 



 

              

 

  

 

Štôlňa Bartolomej 

Baníci začali pracovať o druhej ráno. 
Deti nastupovali do bane ako dva-
násť- ročné. Baníci cez zimu nevideli 
denné svetlo. V bani bola zima 
a tma, ale čím išli baníci hlbšie, tým 
bolo teplejšie. V bani Bartolomej je 
múzeum, preto sa tam  prestalo ťa-
žiť. Je tam 12 štôlní. Baníci sa doží-
vali 20-30 rokov. Baníci mali 1 
miestnosť na oddych. Patrónka ba-
níkov je sv. Barbora. V bani je mini-
málne 150 minerálov. V bani praco-
vali aj kone. Mali tam ventiláciu. Bol 
tam výťah. Kamene vyvážali vozíkmi.        
 

Starý zámok v Banskej Štiavnici.  

Ešte v stredoveku museli strhnúť strechu, 
lebo keby horiaci šíp  trafil strechu, mohol 
spôsobiť požiar. Potom sme išli do zbrojnice 
vojakov. Mali tam staré obrazy, na ktoré si 
namaľovali svojich nepriateľov a potom do 
nich strieľali. 

Mincovňa v Kremnici 

V mincovni nájdete  obrovské stroje, ktoré sa volajú Vulkány. 
V minulosti sa na ňom razili prvé mince v rokoch 1921 – 1946. Za mi-
nútu vyrazil 70 mincí. Maximálne mohol vyraziť 80 ton mincí. V roku 
2008 mincovňa vytlačila aj nové euro mince. V mincovni sa razili aj 
medaile a odznaky policajných zborov.    

Samko Uhlárik, 7. roč., Danko Kováč, 6. roč., Domča Drgová, 6. roč. 

My žiaci druhého stupňa sme sa vybrali na exkurziu. Mladší žiaci boli na Orave. 

Starší žiaci boli v rodnom dome Ľudovíta  Štúra. A my šiestaci a siedmaci sme boli 

v banských mestách. Pozrite sa s nami do minulosti:  
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          Babia hora  

V jednu nedeľu sme boli na Babej hore. Boli sme tam štyria:  

mama, oco, sestra  Aďa a ja. Vraj že kedysi tam čarodejnice 

uctievali diabla. Bolo to v jednej knihe. Preto sa Babia hora 

kedysi volala Diablovo osídlo. Keď sme  boli úplne hore, tak 

tam hrozne fúúúkalo. Bolo tam nádherne a žiadne 

čarodejnice tam neboli.    

     Kubo Dobroň, 3.roč. 

 

Turčianske Teplice 

V sobotu sme boli na kúpalisku v Turčianskych 

Tepliciach. Ja som bol  vnútri a potom som išiel za 

mamu. Potom som išiel s otcom plávať a nakoniec 

som sa išiel s bratom potápať. Ja som vyhral. 

Potom sme išli domov. 

 

   Danko Uhlárik, 2. roč. 

 

Podhájska 

 

Boli sme na dovolenke v Podhájskej. 

Boli tam tobogány, bazény a vnútorné  

bazény a bola tam mini  zoo  a samé 

bufety. Taktiež sme boli vo Veľkých 

Bíloviciach, čo je v Českej republike. 

Boli tam kolotoče, ľudové tance 

a stánky s občerstvením a inými 

vecami a spali sme tam. Ešte sme boli 

v zoo dinoparku. Videl som tam 

dinosaurov, ktoré vyzerali, že vrčia 

a bolo tam kino. 

 

Maťo Melicherík, 2. roč. 
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 Ak by ste položili Saturn do vody, tak by 

plával. 

 

 Ak by ste položili kúsok Slnka o veľkosti 

špendlíkovej hlavičky na Zem, umreli by 

ste,  ak by ste od nej  stáli do 145 km.  

 

 Merkúr má extrémne výkyvy teplôt  - od 

430 stupňov Celzia počas dňa do -140 

stupňov  počas noci. 

 

 Astronauti sa môžu vrátiť z vesmíru až 

o 2 cm vyšší  – kvôli absencii gravitácie 

sa im predĺži chrbtica. 

 

 Každých 18 dní sa zrodí v našej galaxii 

nová hviezda. 

                                        Danko Kováč                                                               

 

 

Vo vesmíre sa nachádzajú planéty, sústavy a galaxie. Máme aj 

najväčšiu hviezdu Slnko. Planéty sú Merkúr, Venuša , Zem, 

Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún.  Celý vesmír sa 

 skladá z hmoty. Všetka hmota  bola pravdepodobne  

vytvorená pred 15 miliardami rokov pri obrovskom  

výbuchu nazvanom Veľký tresk.  Za ďalšie miliardy  

 rokov začali vznikať hviezdy. Kyslík je zatiaľ iba na  

našej planéte. Niektorí ľudia veria, že vo vesmíre žijú 

mimozemšťania. Ale ja si myslím, že nie. 

  

     Kika Vršanská 

VODA NA MARSE 

Teplota na povrchu Marsu je príliš nízka, 

aby sa tam za normálnych okolností 

vyskytovala tekutá voda, no soli v pôde 

znižujú jej bod tuhnutia, čo umožňuje vznik 

slaných vrstiev vody. Tie podľa vedcov 

vznikajú, keď soli, konkrétne chloristany, 

absorbujú paru z atmosféry a vytvoria soľný 

roztok, pričom teplota týchto tekutých 

vrstiev je približne mínus 70 stupňov Celzia. 

Táto teplota je však príliš nízka na to, aby v 

takejto vode mohli prežiť akékoľvek doteraz 

známe mikroorganizmy. Predstavte si, že by 

sa cez prázdniny cestovalo na Mars. Museli 

by ste si podľa mňa zobrať teplejšie veci, 

lebo je to ďalej od slnka. Napríklad čiapku, 

rukavice a teplú bundu. Možno tam je aj 

sneh. A zobrali by ste si  lyže a sánky na 

zábavu. 

Dominika Drgová a Kika Vršanská, 6. roč. 
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Jurij Alexejovič Gagarin (Rus)  
Bol sovietsky kozmonaut. Na svoj prvý kozmický let odštartoval 12. 
apríla 1961 v lodi Vostok z kozmodrómu Bajkonur.  Obletel Zem a po 
108 minútach pristál. Po návrate z vesmíru sa stal svetovou celebritou. 
V roku 1968 zahynul pri cvičnom lete. Gagarin bol prvým človekom, 
ktorý letel do vesmíru. 

John Herschel Glenn  
Je prvým americkým astronautom, ktorý trikrát obletel Zem, a to na 
palube kozmickej lodi Mercury 6. V roku 1998 sa na 
palube raketoplánu Discovery (let STS-95) vydal po druhýkrát do 
vesmíru a vo svojich 77 rokoch sa tak stal najstarším človekom, ktorý sa 
zúčastnil kozmického letu. V rokoch 1975 až 1999 bol senátorom 
amerického kongresu za štát Ohio. 

Lajka (ruský pes)  
Keď ju ruskí vedci vyslali do vesmíru, mala 2 roky a vážila 6 kíl. Bola 
prvou živou bytosťou vo vesmíre. Bola to túlavá fena kríženca huskyho 
a teriéra. Lajka zahynula len niekoľko hodín po štarte na stres 
a prehriatie organizmu. O Lajke bola napísaná aj opera pre deti. 

Valentina Vladimirovna Tereškovová   
Je bývalá sovietska kozmonautka. V júni roku 1963 na kozmickej 
lodi Vostok 6 absolvovala 48 obletov zeme, ako prvá žena na ceste do 
vesmíru. Jej let trval 70 hodín a 41 minút. Pri pristávaní sa musela 
katapultovať, pričom sa udrela do hlavy.  
V mladosti bola parašutistkou. V roku 2000 jej bol v Londýne udelený 
titul „Žena storočia“. Dostala aj cenu za mier. 

1. Ako sa volá prvé zviera vo vesmíre? 
   A/ Vladka B/ Tinka C/ Lajka 
2. Komu trval let 70 hodín a 41 minút? 
   A/ Gagarinovi B/ Glennovi C/ Tereškovovej 
3. Ako sa volal astronaut, ktorý  trikrát obletel zem?  
   A/ John  B/ Jurui  C/ Vladimír 

   

 

 

       

7          Na wikipedii zistil Danko Kováč 
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 V roku 2013 mi vietor odfúkol môj obľúbený sveter, ktorý som 

dostala na narodeniny od mojej starkej. Dala si na ňom záležať, a preto 

ma to mrzelo. Keď som jej to išla povedať,  našla som ho prevesený na 

stoličke. Bola som veľmi rada, že sa našiel. Tak som si ho obliekla a išla von. Keď sme sa mali ísť 

naobedovať, mama povedala, že si ho mám 

dať dole. Nechcela som, ale predsa som 

musela, bolo mi teplo. Mama mi ho zobrala. 

Vtom prišiel môj ujo Pavol a spýtal sa, či 

chceme ísť na gaštany. Všetci chceli ísť, 

iba ja nie, lebo môj sveter bol v pračke. 

Povedala som mame, nech ho vyberie a ona 

mi  povedala: Tak dobre. 

Obliekla som sa a išla som. Našla som 10 

gaštanov. Myslím si, že za to môžem 

poďakovať vetru, ktorý mi môj obyčajný 

sveter premenil na kúzelný. 

 

Dominika Ševčíková, 5. roč. 

 

 

 Bol slnečný jesenný deň. Sedela som pod 

jabloňou. A zrazu!!! Zrazu prišiel veľký vietor a 

zhodil jedno jablko rovno na moju hlavu, a ešte 

mi aj rozfúkal všetky vlasy! Ja som sa postavila 

a chodila som zo strany na stranu, a k tomu som 

nič nevidela pre moje vlasy, ktoré som mala 

stále na očiach. Zrazu som cítila pod nohami 

prah dverí a to, že som práve vstúpila do 

nejakej miestnosti. Bola to trieda, v ktorej sa 

práve učilo.  A ten hnusný vietor zafúkal tak, 

že sa dvere zabuchli a mňa zhodili z prahu 

rovno na zem. A potom nastal taký prievan, že 

všetky zošity, papiere a učebnice sa rozfúkali 

a v triede nastal zmätok. Ja som sa nenápadne 

vyparila. Keď som prišla domov, tak som sa rozhodla, že si domácu úlohu napíšem na dvore. Avšak 

keď som začala písať, tak mi vietor rozfúkal atrament po celej strane. Rozhodla som sa robiť 

niečo bez tušu, a tak som si išla čítať. Čítala som, čítala. No potom ma zavolala mama, aby som sa 

išla napiť. Keď som sa vrátila, tak bola celá kniha prelistovaná až na koniec a ja som nevedela, 

kde som skončila! Budem ju musieť čítať od začiatku. Čo mu urobím??? Niečo bez tušu, bez 

strán... Ááá! Už to mám. Budem si kresliť, a okraje papiera založím kameňmi. Ha! A už ťa mám! 

Vietor fúkal a fúkal a nič. Vidíš, tak ti treba, za to všetko! Ale... odpúšťam ti s podmienkou, že 

budeš robiť len to dobré, ako je: fúkanie len na púšťanie šarkanov, schladenie v lete a ostatné 

dobré veci. Len dobré!!! Vietor súhlasil, a ospravedlnil sa mne aj ostatným, ktorým niečo spôsobil. 

A ako som na tom ja??? Medzi mnou a vetrom zostalo navždy už len priateľstvo. 

 

Bianka Bajanová, 5. roč.    8 



Delenie vetra: 

 Tornádo- je vzdušný vír, ktorý vyrastá z oblaku a v podobe chobota sa dotýka 

zemského povrchu. Chobot býva hrubý rádovo od niekoľko metrov až do stoviek 

metrov. Je väčšinou dobre rozoznateľný od okolia. V jeho vnútri sa zráža vodná para a 

vír je viditeľný v podobe oblaku. 

 Hurikány - vznikajú v Atlantiku a útočia na ostrovy v karibskej oblasti a na 

severoamerické pobrežie. Hurikány sú mohutne tropické búrky sprevádzané typickými 

víchricami a dažďom. Celý búrkový systém ma v priemere až 800km. Skladá sa z 

prudkých vetrov a oblačných frontov. Tie sa v špirále točia okolo stredu známeho ako 

„oko“ uragánu, ktoré môže mať v priemere až 25 km. 

 Tajfúny - vznikajú v Tichom oceáne a ohrozujú husto osídlenú juhovýchodnú Áziu. 

 Cyklóny - vznikajú v Indickom oceáne a spôsobujú škody na indickom subkontinente.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matúš Melicherík, zdroj: wikipedia 

Vietor je pohybujúci sa vzdušný prúd, ktorý vzniká v dôsledku vyrovnávania tlaku medzi 
oblasťami s rôznym atmosférickým tlakom. Je to prízemný horizontálny prúd vzduchu 
prúdiaci z tlakovej výše do tlakovej níže. Pri jeho popise je podstatný jeho smer, rýchlosť a 
ochladzovací účinok. V roku 2015 bolo na Slovensku tornádo, ktoré napáchalo veľa škody. 
Bolo to v Bratislave. V roku 2004 sa v Tatrách odohrala veľká veterná kalamita, ktorá zničila 
tisíce hektárov lesa. 
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Ahojte!!! 
Volám sa Bianka Bajanová, prišla som z Horného Hričova 
do 5. triedy. Bola som veľmi prekvapená z toho, že je nás 
23,  keďže minulý rok sme boli 2.  Písanie príbehov mi 
išlo od prvej triedy, no však ešte to nebolo také 
zaujímavé, môj talent sa začal vyvíjať v 3. ročníku, a až 
vtedy prišla pani učiteľka na môj takzvaný talent. No však 
aj tak mojou životnou záľubou sú zvieratá a z toho hlavne 
psy. Tiež som v tomto roku začala chodiť a vystavovať 
naše psy na výstavách. Tiež chodím na cvičáky (výcvik 
psov). A iba zo zaujímavosti, práve máme 6 psov. Raz by 
som chcela robiť niečo so zvieratami, napríklad 
zverolekárku, ale možno by som učila v škôlke a popri 
tom písala a mala zverolekársku ambulanciu. Ďakujem 
a zatiaľ ahojte, Pramienkáči. 

_____________________________________ČÍTANIE NA POKRAČOVANIE ________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ak chcete vedieť, čo má rád Oli, tak by ste museli mať viac času, pretože je toho strááášne 

veľa. Ale aj z toho sa dá vybrať niečo najzaujímavejšie. Oli má veľmi rád svojho domáceho 

miláčika Džimiho. Džimi je vták, a Oli ho chová ako domáceho miláčika, no berie ho ako kamaráta. 

Preto som sa opravila, aby sa Oli nenahneval. Miluje tiež aj torty. Priam ich zbožňuje! Na každej 

oslave je prvý, a tortu zje vždy pred tým, než prídu hostia. Je to neslušné, a Džimi sa ho to 

pokúša odnaučiť už dlho, no teraz to musí stihnúť do štyroch týždňov, pretože ich nový priateľ, 

ktorého poznajú sotva mesiac, bude mať oslavu narodenín, a Džimi nechce urobiť hanbu sebe ani 

Olimu. Ich nový priateľ sa volá Tom, a je medvedík, presne ako Oli. Oli sa tešil, že bude mať 

konečne v okolí za kamaráta aj medveďa. Džimi pokúpil veľa koláčov a tort, no nejaké mu 

napiekla Oliho teta Džesi. Potom jeden nechal na stole a na druhý deň tam nebol. Džimi išiel za 

Olim, a spýtal sa:  

„Oli?! Ty si zjedol ten koláč?!“ 

„ Nooo... Áno.“ 

„ A prečo?“ 

„ Keď on vyzeral tak chutne.“ odpovedal Oli.  

Džimi ho potom ešte poriadne vyhrešil, aby si pamätal, že sa to nerobí. Potom ho tam nechal 

znova. A stalo sa to isté, čo aj pred tým. A tak si Džimi povedal, že ho to nebude skúšať, keď to 

nevie, ale ho to najprv naučí. Je vidno, že Džimi, ktorý je len obyčajný domáci miláčik, vie toho 

viac, ako jeho majiteľ, ktorý by mal byť: slušnejší, múdrejší a on by mal poúčať o týchto veciach 

svojho miláčika, a nie domáci miláčik jeho. Džimi sa do toho aj tak pustil. Pozval Oliho na čajovú  



hodinku s plyšákmi, a samozrejme s tortou. Čajovú hodinku mávajú lesní obyvatelia ako také 

posedenie. Ako keď niekto vašu mamičku zavolá na kávu, až na to, že tam bývajú koláče, niekedy 

torta a môže to byť pre dvoch až nekonečno hostí. Pozvánka pre Oliho vyzerala takto:                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oli samozrejme prišiel o 14:30, čiže o pol hodinu skôr. Ale hneď sa začuduje... Kde je torta?! 

Džimi ju doniesol a Olimu dal len malilinký kúsok. Oli sa na neho pozrel a nabral si viac. Ak by sa 

toto stalo u Toma... To by bola hanba! Pomyslel si Džimi. Táto čajová hodinka sa zopakovala ešte 

päť krát, lebo už vedel, ako bude pokračovať. No však tých päťkrát mu dával z torty viac. Keď 

prišiel deň šiestej čajovej hodinky, Džimi schoval všetky torty a keď Oli prišiel zase o pol hodinu 

skôr, nikde nevidel tortu, a tak tam len tak smutne sedel, ale stále veril, že ju Džimi donesie...  

 

 

                                                                                                      Pokračovanie nabudúce... 

 

 

 

 

 

 

Toto je jeden z našich psov, 
menom Sonička ( Julzar autumn 
sonnet). Ak by ste si chceli 
pozrieť aj ostatných našich psov 
odporúčam stránku Julzar 
(www.julzar.sk) 
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Dvestoročný 
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Ako geocaching vznikol a prečo?  
 
Začiatky geocachingu spadajú do doby rozhodnutia vlády USA 
vypnúť umelo vytváranú chybu pridávanú do systému GPS, 
ktorá spôsobovala, že GPS systém predstavoval pre civilné 
použitie len drahé zariadenie s nepresnosťou v priemere 50 
metrov. Od 2. mája 2000 sa presnosť GPS teda zvýšila na 
niekoľko málo metrov. V internetových diskusiách sa hneď 
začalo uvažovať ako to využiť. Nato istý Dave Ulmer umiestnil 
do lesa v Oregone schránku a na internete zverejnil jej 
súradnice. Kto ju našiel, mohol si z nej niečo vziať a zanechať 
niečo svoje - knihy, CD apod., avšak tak, aby hodnota zobranej 
veci bola rovnaká ako vloženej veci. Behom niekoľkých dní sa v 
USA objavili ďalšie podobné schránky a do mesiaca bola na 
internete www stránka, kde bolo možné publikovať dojmy a 
zážitky z hľadania. Pojem geocaching bol prvýkrát použitý 
začiatkom júna 2000, skladá sa z predpony geo, označujúcu 
činnosť so Zemou a slova cache- skrýš. 
http://www.proevents.sk/ 
 

Kika Vršanská  

 

 

 

 

Na škole máme nový krúžok, ktorý sa volá Kešeri. Tento krúžok nás učí pani učiteľka Zuzana 

Zbínová. Je nás tam približne 10. Na tomto krúžku hľadáme kešky. Keška sa vždy nachádza na 

ukrytom mieste. Je to vlastne škatuľka, ktorá môže byť malá aj veľká. V nej sa nachádza malý 

zápisník, kde sa môžeš zapísať, keď ju nájdeš. Tiež tam nájdeš aj malú hračku napríklad 

z kinder vajíčka alebo aj niečo väčšie. Potom keby si chcel nejakú hračku zobrať, tak aj ty by si 

mal doniesť hračku a vymeniť ju za to. Teraz máme nazbieraných kešiek asi tak 5. Ale nemusí 

sa ti vždy podariť ju nájsť. My sme nenašli zatiaľ len jednu. Prvýkrát sme boli v Žiline na 

Hlinkovom námestí. Potom sme boli na letisku a pri kostole v Dolnom Hričove. A pri vajcovke 

a na dome číslo 1. Na hľadanie kešiek potrebujeme GPS so súradnicami  na mobile. Kešky na 

celom svete sú všade a je ich veľmi veľa. 

Tento krúžok je zaujímavý a zábavný. 

A keď nenájdete kešku, tak to je 

sklamanie. Keď sme boli hľadať 

s kamarátkou kešku, tak sme ju našli, ale 

nepodarilo sa nám ju otvoriť, lebo 

vrchnák bol silno zatiahnutý. 
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_________ KNIHA _____________________________________________________________ 

 

 

Arthur Dent má veľmi zlý deň. Je štvrtok, práve mu chcú zbúrať dom, zisťuje, 

že jeho najlepší priateľ je mimozemšťan, a že jeho planéta má byť za niekoľko 

málo minút zničená. Podarí sa mu však spolu s Fordom Prefectom stopnúť 

vesmírnou loď, aby boli za krátko vyhodení do vzduchoprázdna s minimálnou 

šancou na záchranu. Našťastie je zachránený vesmírnou loďou, ktorej 

posádku tvorí Zaphod Beeblebrox, prezident Galaxie, Trillian, Arthurova 

bývalá známosť, a Marvin, robot v ťažkej depresii. Spoločne sa vydávajú 

hľadať bájnu planétu Magratheu, aby úplne náhodou zistili, ako to bolo v 

skutočnosti so Zemou a aká je odpoveď na Základnú otázku života, vesmíru a 

vôbec. Na záver je uvedený do prevádzky druhý model Planéty Zem a Arthur a 

ostatní sa vydávajú za ďalším dobrodružstvom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počuli ste už o Uterákovom dni? Tí starší asi áno na hodine 

literatúry, keď sa preberá sci-fi. Je to deň, kedy si fanúšikovia 

knihy Stopárov sprievodca galaxiou zavesia ráno na krk uterák a nosia ho takto celý deň. Chcú si tým uctiť 

autora tohto diela Douglasa Adamsa, ktorý už nežije. A prečo uterák? V Sprievodcovi sa píše: Uterák je 

nepochybne najdôležitejšou vecou, akú môže mať hviezdny stopár pri sebe. Čiastočne je to pre jeho čisto 

praktickú hodnotu – môžete sa doň zababušiť, aby vám nebola zima, keď sa plahočíte po chladných mesiacoch 

Jagalanu Beta, môžete si naň ľahnúť na niektorej z oslnivo krásnych pláží Santraginu Päť, kam ste prišli 

vychutnávať omamnú vôňu mora, môžete sa ním prikryť, keď spíte pod krvavočervenými hviezdami púštnej 

planéty Kakrafún, môžete ho využiť ako provizórnu plachtu pri splavovaní pomalej veľrieky Mof, namočiť ho 

pre boj zblízka, omotať si ho okolo hlavy, aby ste sa chránili pred jedovatými výparmi alebo pohľadom 

pahltného pučivála z Trálu. Ak chcete vedieť viac, začítajte sa do knižky. A nezabudnite: 25. mája uterák na krk. 

Ak máte radi sci-fi, zájdite do knižnice alebo do kníhkupectva a požičajte (kúpte) si túto 

knihu. Dobre sa pobavíte a keď budete ôsmaci, budete vedieť jedno učivo popredu. 

V ôsmackej učebnici totiž nájdete úryvok práve z tohto diela.  

1. 

2. 3. 4. 5. 

                                            14                            Dominika Drgová, p. uč. Kršková 



Matúš Melicherík,  7. roč. 

 

Asi každého z vás napadnú hry Star Wars ako sú Star wars Battlefront 1-3, lego Star 

wars the clone wars, lego Star wars the clone wars a iné. Ale budú tu aj iné ako Star 

wars. Galaxy legend, Galaxy empire, Darkorbit, .... Toto by bolo na úvod. A teraz vám 

predstavím niektoré zo spomenutých hier. 

Táto hra umožňuje kybernetický prístup k deju 

legendárnej ságy Star Wars. Prvé dve kolá sú 

pozemné a až to tretie kolo je prvé vesmírne. Po 

každom začatí jedného kola vám to prikáže splniť 

rôzne misie. Jazyk si môžete samozrejme nastaviť, 

ale nie je tam slovenský ani český jazyk. Cez insant 

action si môžete vybrať stranu aj druh misie 

a dokonca aj planétu aj éru. Toto je asi moja 

najobľúbenejšia hra, ktorú som doteraz hral. 

V tejto hre si tvoríte vlastné vesmírne impérium, s ktorým 

potom môžete bojovať s ďalšími hráčmi. Ja osobne to nehrám, 

ale už som o tej hre niečo počul. A už podľa názvu Empire je 

mi jasné, že sa tam buduje impérium. 

Táto hra je určená pre systémy android, 

čiže pre tablety, alebo mobily  s tým 

systémom. Aj tu si tvoríte vlastné 

impérium, ale nie že útočíte v celom 

vesmíre, ale bojujete na planétach ako je 

Mars, mesiac a iné. Samozrejme vo 

vzduchu. 
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...............................................................TIMEA A VANESSA  Uhliarikové...................... 

Ahojte! 
Dnes vám chcem predstaviť naj youtuberku. Volá sa Lucy Pug a chodí s youtuberom 

Gogom. On ju inšpiroval, aby natáčala videá. Najčastejšie varí a vyrába kadečo, napr. 
svietniky, záložky alebo tabuľku na pripomínanie a odkazy. 

 
Vystrihni si náramok z papiera: 

 

 

Psy sú zvláštne stvorenia, každý je  iný. Niektorí majú srsť až po zem. Niektorí 
dokonca súťažia na prehliadkach. Ukážem vám obrázky a vy mi môžete povedať, 

akého by ste chceli vy,  alebo ako by ste ho pomenovali. Jedného si môžete  aj vyfarbiť. 

 

 

 

 

 

 

      
  

  

 lep 

MENO: 

MENO: 

MENO: 

MENO: 

Tohto si vyfarbi! 

O YORKSHIROCH 

Yorkširský teriér  je rasa, ktorá sa ľahko dá vycvičiť. Vedia 
poslúchnuť povely: Sadni! Ľahni! Popros! Štekaj! Nekŕmte ich 
ľudským jedlom, lebo sa môžu otráviť. Denne ich kúpajte 
a češte, lebo dosť smrdia. Hlavne tých, čo majú dlhú srsť, tých 
treba aj česať. Majú radi, keď ich škrabkáte na bruchu. Môže 
sa stať, že vás budú olizovať, keď zaspíte. Viem to, pretože sa 
mi to stalo. Rád vám olíže tvár, keď na nej budete mať kúsok 
jedla. Nikdy nezabudnite na venčenie, inak sa vám pociká (v 
kúte, ale aj na stole). 
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        V tomto čísle sa zaoberáme vesmírom. Tak sme sa rozhodli, že pridáme módu. Tu máte zopár kúskov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Toto sú vesmírne topánky. Majú hrubú platformu a keď 

sa na ne zadívate, tak sa vám zdá že letíte vesmírom. 

Tieto topánky sú magické, trblietavé a žiarivé, ktoré 

práve tým pripomínajú vesmír. 

Tieto tety nosia veľmi zaujímavé 

veci, ktoré sa budú nosiť veľmi 

často. Ako viete, na Marse sa 

objavila voda. Ktovie, či toto tam 

nebudú nosiť aj mimozemšťania. 

Keby som si toto obliekla do vesmíru  tak by som určite 

splynula. Ale musela by som si toto tričko obliecť asi 

miliónkrát, však viete, aká je tam strašná zima. 

Toto je úžasné oblečenie, ktoré by som si určite obliekla 

na diskotéku na Mesiaci.   

  Kika Vršanská ,  6. roč., zdroj: Google obrázky 
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 1.Sviatok rodiny 
 2.Ovocie podobné pomaranču 
 3.Domace zviera 
 4. Na čom sa deti najradšej točia 
 5. Dravý vták 
 6. Zviera v zoo s rohom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
  

   
1. U 

    

  
2.       

   

 
3.           

  4.             
  

         2. Najlepší kamaráti navždy 
   3. Zvolacia veta na futbale 
   4. Koláče, ktoré sa pečú na Vianoce 

 

      
1.               

2.                     
   

     
3.       

    

 

  
4.               

    

      
5.         

   

  
6.                   

  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

     
1.             

 2.                 
    

     
3.         

   

    
4.           

   

     
5.               

     
6.         

   

Na výrobu  slnečnej sústavy potrebujete:  
gramofónovú platňu, papier, pastelky, 5kúskov (zúbkov) 
z kukurice, lepidlo a encyklopédiu. 
Postup:  
Na papier si nakreslite planéty a Slnko. Venuša je hnedá, Mesiac  
svetložltý,  Zem bielo- modro- zelená, Mars oranžový, Jupiter  
hnedo-biely, Saturn  sivo-hnedý, Urán svetlomodrý, Neptún 
fialový, Pluto je farby telovej a Slnko je červenooranžovožlté.  
Planéty aj Slnko vystrihnite, pozrite sa do encyklopédie, ako 
majú byť umiestnené. Tak ich uložte na platňu a popriliepajte. 
Nakoniec do slnečnej sústavy pridajte vesmírny odpad 
(kukurica). 
 
 

V. Uhliariková, S. Chamajová, 5. roč., D. Kováč, 6. roč. 
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1. Ktorá z týchto hier neobsahuje vesmír? 
a) Mass 4 

b) Battlefield 
c) Star wars Battlefront 2 

2. Kto bol prvou bytosťou vo vesmíre? 
......................................................................................... 

3. Ako sa volal prvý Američan vo vesmíre? 
........................................................................................... 

4. Kde žijú mimozemšťania? 
a) na Marse 

b) na Merkúre 
c) na Venuši 

5. Aké slovo vyšlo v jednej tajničke? 
a) piráti 

b) google 
c) Marťan 

6. Aký obrovský stroj nájdete v Kremnickej mincovni? 
a) skener 
b) žiadny 
c) Vulkán 
 

Pošlite ho 

ku mne . Pán, doktor môj 
manžel je 
presvedčený, že je 
lietajúci tanier! 

Dobre, ale kde tu môže  
pristáť? 

- Čo myslíš, sú vo vesmíre 

rozumné bytosti? 

- Áno. 

- Tak prečo o nich nič 

nevieme? 

- Pretože sú rozumní. 

Do staničného bufetu príde 

mimozemšťan. Objedná si 

guláš a upozorní čašníka:  

- A dajte mi doň veľa lásky. 

- Lásky? 

- Áno. Počul som, že láska je 

korenie života na zemi. 

Prečo sú všetci 

mimozemšťania 

nevzdelaní? 

Pretože nikto učený 

z neba nespadol. 

                   Danko Kováč 

c6,a5,a4,str.7-6 3 a2 ,b1.                Matúš Melicherík 



  

 

 

 

 

     

    

 

 

Futbal 

Bol som na futbale. 

Sedel som na tribúne a díval som sa. 

Cez polčas som si kopal. 

Po polčase sme dali gól. 

Bolo to napínavé a zábavné. 

Potom bolo trochu chladnejšie. 

Musel som si dať bundu. 

Potom prišlo očakávané víťazstvo. 

Vyhrali sme 3:0.  

A potom bol koniec. 

 

 

 

 

Danko Uhlárik, II. ročník 


