
 



   Je už v našom Školákovi tradíciou, že nám najviac prispievajú 

tohtoroční tretiaci pod vedením pani učiteľky  Janečkovej. Tí 

totižto kadečo zažijú a radi o tom píšu. A my im za ich prežité 

príbehy ďakujeme a prajeme krásne prázdniny! 

 

PRÁZDNINY V GRÉCKU 

Minulé prázdniny sme sa s rodičmi a bratrancami vybrali do Grécka. Cesta autom 

bola veľmi dlhá. Ubytovali sme sa v krásnom hoteli. Hotel bol blízko mora. Tatik 

sa chodil každé ráno potápať a vždy nám doniesol niečo ukázať. Raz to bol krab, 

inokedy mušle a všetko sme obdivovali. Asi na tretí deň našej dovolenky, keď sme 

stáli na balkóne izby, zbadali sme niečo zaujímavé. Nechcelo sa nám veriť, ale 

v mori plávali ľudia spolu s delfínmi. Bolo nám ľúto, že aj my tam nie sme s nimi. 

Ujo nám ale povedal, že ak niekto vidí delfínov naživo, tak sa do roka vráti na to 

isté miesto. Veľmi sa mi tam páčilo, takže dúfam, že sa ujova predpoveď splní. 

Dominik Hažlinský, III. r 

 

LES 

Vyšla som si šírym lesom  

pozriem sa a neviem, kde som. 

Kričím, volám o pomoc,  

veď o chvíľu bude noc.  

Zahúkala sova v lese,  

ja som z toho v strašnom strese. 

Bola tam aj malá myška,  

volala sa Myška Hryzka. 

  

Lenka Baloghová, Viktória Lukácsovaá, III.r  

 



CESTA DO BULHARSKA 

Jedného dňa sme išli do Bulharska. Cesta trvala dlho. Keď sme tam už boli, 

ubytovali sme sa a šli sme do reštaurácie. Keď už bol večer, sesternica sa zľakla. 

Bol to obrovský nočný koník. Na druhý deň sme sa išli kúpať do mora. Tatik išiel 

do mora ako vodník, ale ja som spadla. Večer sme išli na atrakcie. Ja som išla na 

veľrybu a húsenicu. V Bulharsku bola veľmi pekná dovolenka. 

                                                                         Saša Poláková, III. r 

 

 

AKO SA MI NARODILA SESTRIČKA LÍVIA 

Jedného rána som išla do škôlky. Mamka bola v nemocnici, lebo čakala moju 

sestričku. Do škôlky ma musel odniesť ocko. Keď som išla domov, tatik mi 

povedal: „Doma máš prekvapenie.“ A ja –„Aké?“ A tatik mi povedal: „Uvidíš.“ Prišla 

som domov a môj pes Falko na mňa skočil až po plecia. Dala som ho dole a rýchlo 

som išla hore. A čo tam vidím... moju sestričku! Dali sme jej meno Livka. Moja 

sestra Livka má dnes tri a pol roka.  

                                                  Laura Forgáčová, III.r. 

 



ZELENÁ JE TRÁVA... 

 

 

____________________________________________________________ 

Futbal, to je dobrá hra,  

na trávniku hraje sa.  

FUTBAL FUTBAL obľúbený,  

chlapci sú doň zaľúbení.  

Do bránky gól dajú,  

dievčatá sa smejú.  

Ešte k tomu potlesk veľký,  

zapijeme CORGOŇ veľký.  

Potom domov pôjdeme, 

pohár zlatý vyhráme.  

Pôjdeme spať do postele,  

PLAYSTATION si zahráme.  

Magdi Youssef, Jaroslav Bočkorík, III. r. 



 

__________________________________________________ 

FUTBALISTA JOŽO 

Bol raz jeden Jožo, ktorý prosil otca na kolenách, aby ho prihlásil na tréningy vo 

futbale. Podarilo sa to a otec ho prihlásil. V prvý deň nebol veľmi dobrý. Na druhý 

deň bol lepší. Už na tréningy chodil dva roky, ale stále bolo čo zlepšovať. Mal už 

dvadsať rokov a o rok mali byť Majstrovstvá sveta. Jožo na ne strašne chcel ísť. 

Presvedčil trénera, aby ho dal do družstva a podarilo sa. Jeho družstvo vyhralo 

Majstrovstvá sveta. Jožo bol veľmi rád, že je futbalista. :D 

Danko a Miško, III. r. 

 

 

 



 

 

"Svet sa veľmi rýchlo mení. Už nebudú porážať veľkí malých, ale rýchli 

pomalých.“                                                   Rupert Murdoch 

 

 

 

      Naša škola sa môže pýšiť desiatkami tých žiakov, ktorí nám do školy po 

súťaži donesú diplom, medailu alebo – čo je úplne najlepšie – zapríčinia svojou 

šikovnosťou, že na súťaži pri hodnotení v prvej trojke zaznie aj meno našej školy 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ABOVSKÁ. Je to vtedy super, pocit zadosťučinenia 

a šťastia pre súťažiaceho žiaka a pocit hrdosti na učiteľa /viem, o čom hovorím 

:D, trúfalá poznámka šéfredaktorky/. Veľká vďaka patrí kolegom, ktorí neúnavne 

žiakov pripravujú a učia ich všetko, čo sami vedia a žiakom, ktorých mená 

uvádzame v poradí podľa ročníkov tohto školského roka.  

II. ročník:  

Dominika Vargová  

 za 1. miesto v OK súťaže Slávik Slovenska 2012 

IV.B:  

Katarína Kmetzová 

 za 2. miesto v celomestskom kole Dobšinského Košice 

 za 1. miesto v celoslovenskom kole speváckej súťaže Hviezdička 

 za 3. miesto v obvodnom kole súťaže Šaliansky Maťko 

 za 3. miesto v obvodnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín 



V. ročník:  

Peter Berta 

 za 2. miesto v súťaži družstiev Atletika hrou  

Annamária Vargová 

 za 2. miesto v súťaži družstiev Atletika hrou  

Martin Timura 

 za 2. miesto v súťaži družstiev Atletika hrou  

 za 3. miesto v obvodnom kole GO 

 za 1. miesto v okresnom kole v dopravno-cyklistickej súťaži Ja a môj 

bicykel 

Matej Horváth 

 za 1. miesto v okresnom kole v dopravno-cyklistickej súťaži Ja a môj 

bycikel 

Samuel Onufer 

 za 1. miesto v okresnom kole v dopravno-cyklistickej súťaži Ja a môj 

bicykel 

VI.A:  

Filip Leško 

 za 2. miesto v súťaži družstiev Atletika hrou  

 

Michal Tóth 

 za 2. miesto v súťaži družstiev Atletika hrou  

 

Daniela Klimová 

 za 2. miesto v súťaži družstiev Atletika hrou  

 za 3. miesto v OK v cezpoľnom behu družstiev 

 

Karina Fedorová 

 za 3. miesto v obvodnom kole literárnej súťaže Európa v škole 

 za 3. miesto v OK BiO, odbor botanika 

 



Katarína Halušková 

 za 3. miesto v divadelnej súťaži DEDO 

 

Terézia Kudlátová 

 za 3. miesto v divadelnej súťaži DEDO 

VI.B: 

 Natália Puzderová 

 za 2. miesto v súťaži družstiev Atletika hrou  

 za 3. miesto v obvodnom kole v cezpoľnom behu družstiev 

 

Kamila Zeleňáková 

 za 3. miesto v obvodnom kole v cezpoľnom behu družstiev 

 za 1. miesto v obvodnom kole BiO, odbor zoológia, a vzornú reprezentáciu 

školy v krajskom kole /4. Miesto/ 

Juliana Kertészová 

 za vzornú reprezentáciu na KK v jesennom aranžovaní 

 za 1. miesto v okresnom kole súťaže Letné viazanie a aranžovanie rastlín 

 

Jozefína Parlagiová 

 za 1. miesto v OK v cezpoľnom behu jednotlivcov 

 za 2. miesto v OK v cezpoľnom behu družstiev 

 za 1. miesto v súťaži družstiev Maratónske štafety 

Milan Pačut 

 za 2. miesto v súťaži družstiev Atletika hrou  

 za 3. miesto v obvodnom kole vo florbale mladších žiakov 

 za 3. miesto v obvodnom kole družstiev v badmintone 

 za 2. Miesto v obvodnom kole ORION FLORBAL CUP 

Dominik Bako 

 za 2. miesto v súťaži družstiev Atletika hrou  

 za 3. miesto v obvodnom kole vo florbale mladších žiakov 

 za 2. miesto v obvodnom kole ORION FLORBAL CUP 

 za 2. miesto v OK v dopravno-cyklistickej súťaži Ja a môj bicykel 



 

Adam Jusko 

 za 3. miesto v obvodnom kole vo florbale mladších žiakov 

 za 3. miesto v súťaži družstiev Maratónske štafety 

 za 2. miesto v obvodnom kole ORION FLORBAL CUP 

 

Kristína Baloghová 

 za 2. miesto v súťaži družstiev Atletika hrou  

 za 2. miesto v mestskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach a vzornú 

reprezentáciu v krajskom kole 

 za 3. miesto v súťaži Družstiev mladých zdravotníkov 

 

Mária Arkaiová 

 za 2. miesto v súťaži družstiev Atletika hrou  

 za 3. miesto v súťaži Družstiev mladých zdravotníkov 

 

Katarína Vargová 

 za 2. miesto v súťaži družstiev Atletika hrou  

 za 3. miesto v súťaži Družstiev mladých zdravotníkov 

 

Tomáš Šoltés 

 za 3. miesto v obvodnom kole vo florbale mladších žiakov 

 za 3. miesto v obvodnom kole družstiev v badmintone 

Tomáš Kiss 

 za 3. miesto v obvodnom kole vo florbale mladších žiakov 

 za 2 miesto v obvodnom kole ORION FLORBAL CUP 

 

Kristína Kertészová 

 za 1. miesto vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí 

 za 3. miesto v súťaži Družstiev mladých zdravotníkov 

VII. B: 

 Daniel Šoltés 

 za 3 miesto v obvodnom kole vo florbale mladších žiakov 

 za 2. miesto v obvodnom kole ORION FLORBAL CUP 

 



 

Patrik Varga  

 za 3. miesto v obvodnom kole vo florbale mladších žiakov 

 za 2. miesto v obvodnom kole ORION FLORBAL CUP 

Michal Šimčák 

 za 3. miesto v obvodnom kole vo florbale mladších žiakov 

 za 2. miesto v obvodnom kole ORION FLORBAL CUP 

Ján Puha 

 za 3. miesto v obvodnom kole vo florbale mladších žiakov 

 za 2. miesto v obvodnom kola ORION FLORBAL CUP 

 za 3. miesto v divadelnej súťaži DEDO 

 za 2. miesto v OK v dopravno-cyklistickej súťaži Ja a môj bicykel 

Lýdia Horváthová 

 za 3. miesto v obvodnom kole literárnej súťaže Európa v škole 

 za 3. miesto v divadelnej súťaži DEDO 

 za 3. miesto v súťaži Družstiev mladých zdravotníkov 

Ester Šefčíková 

 za 3. miesto v divadelnej súťaži DEDO 

Tomáš Balogh 

 za 3. miesto v divadelnej súťaži DEDO 

Viliam Lampert 

 za 2. miesto v OK v dopravno-cyklistickej súťaži Ja a môj bicykel 

VIII. A:  

Radovan Milkovič 

 za 3. miesto v súťaži družstiev Maratónske štafety 

Marek Gera 

 za 2. miesto v obvodnom kole FO 

 



Patrik Németh 

 za 3. miesto v súťaži DEDO 

VIII. B: 

 Jaroslav Hrabkovský 

 za 3. miesto v súťaži družstiev Maratónske štafety 

Jozef Tóth 

 za 3. miesto v súťaži družstiev Maratónske štafety 

Matúš Varga st. 

 za 3. miesto v súťaži družstiev Maratónske štafety 

Jana Ivanková 

 za 1. miesto v súťaži družstiev Maratónske štafety 

 za 2. miesto v obvodnom kole v cezpoľnom behu 

IX. ročník: 

 Katarína Timurová 

 za 1. miesto v súťaži družstiev Maratónske štafety 

 za 2. miesto v obvodnom kole v cezpoľnom behu družstiev 

 za vzornú reprezentáciu v KK v Jesennom aranžovaní 

 za ocenenie v súťaži Najkrajšia vianočná pohľadnica 

 za 2. miesto v aranžovaní na tému Zimná fantázia 

Romana Vargová 

 za 1. miesto v súťaži Maratónske štafety 

Laura Gašparová 

 za 2. miesto v obvodnom kole v cezpoľnom behu družstiev 

Michaela Szczureková 

 za vzornú reprezentáciu na KK v Jesennom aranžovaní 

 



Želmíra Šuchová 

 za 2. miesto v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku 

 za 2. miesto v obvodnom kole v ChO 

 

Prečo je sucho a prečo sú povodne? 
 

  K letu neodmysliteľne patrí slnko a voda. Je príjemné ak po horúcom dni večer 

spŕchne a mierne ochladí vzduch, aby sa nám dobre spalo. Ale ak je niečoho z 

tohto príliš veľa, neprináša to nič dobré. Preto sa o to ľudia zaujíma už 

odpradávna, pozorujú prírody a študujú ju. 

  Hydrológia je veda zaoberajúca sa vodou na Zemi vo všetkých skupenstvách. 

Skúma zákonitosti časového a priestorového rozdelenia a obehu vody na Zemi, 

čiže hydrologický cyklus. Hydrológovia musia ovládať matematiku, astronómiu, 

históriu či cudzie jazyky. 

  Prvé ľudské civilizácie sa usadili tam, kde bola voda. Napríklad pri rieke Níl v 

Egypte, od ktorej sú všetci ľudia závislí. Egypťania každý rok čakali na povodeň, 

ktorá bola pre nich požehnaním. Už v starom Egypte vedeli veľmi dobre merať 

hladinu Nílu a zhodnotiť stav povodne. Faraónovi úradníci pozorne sledovali, 

pokiaľ voda dosiahla a akú úrodu môžu očakávať. Podľa výšky povodne sa 

stanovovali v Egypte dane. 

  Súčasní hydrológovia vypracovali štúdiu na rok 2020, ktorej výsledky sú 

alarmujúce. Podľa nej denne zomrie 40-tisíc ľudí na nekvalitnú vodu alebo jej 

nedostatok. V roku 2020 sa očakáva, že až 40 percent obyvateľov Zeme bude 

žiť v oblastiach, kde budú zásoby vody katastrofálne nízke. 

  Život na Zemi sa vytvoril preto, lebo len na tejto planéte slnečnej sústavy sa 

nachádza voda v tekutom stave, keďže Zem je v takej vzdialenosti od Slnka, 

ktorá to umožňuje. Na Zemi sa voda okrem kvapalného skupenstva nachádza aj v 

tuhom a plynnom skupenstve. Čím ďalej je planéta od Slnka, tým je jej teplota 

nižšia. Množstvo vody na Zemi je konštantné, čiže sa nemení. Neuteká nám 

napríklad do vesmíru. Mení sa len miesto, kde sa nachádza, a jej skupenstvo. 

Skupenstvo a výskyt vody sa menia v dennom, ročnom, ale aj vo viacročných 

cykloch. 

  Povodne môžu vzniknúť na jar z topenia sa snehu alebo v lete z extrémnych 

zrážok. Poznáme ešte povodne zvláštne, ktoré vznikajú napríklad upchatím mosta 

alebo pretrhnutím hrádze vodného diela. Povodniam sa zabrániť nedá, zabrániť 

sa dá povodňovým škodám. Vyše 50 percent domov na Slovensku je postavených v 

záplavových oblastiach pri riekach. Tieto miesta aj 60 rokov nemusia byť 

zaplavené a je možné tam pokojne bývať.  
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Ale v jedno leto môže dôjsť k zaplaveniu týchto domov. Aj preto je potrebné 

poistiť svoj majetok alebo investovať do zvyšovania hrádzí. Ak by sa hrádza 

pretrhla, celá okolitá oblasť by sa zaplavila. Ak dôjde k povodniam, nie je to 

neprirodzené, pretože k tomu dochádzalo aj v minulosti.  

 

 Povodne sú prirodzeným prírodným úkazom, patria do našich klimatických 

pomerov a nedokážeme im zabrániť. Každý si musí zvážiť, či si postaví dom v 

záplavových oblastiach, alebo poistí svoj majetok a bude počítať s tým, že ho 

niekedy možno zasiahne povodeň. 

 

  Suchá môžu byť, tak ako povodne, rôzne. Meteorologické sucho nastane, ak 

dlhšie obdobie (aspoň tridsať dní) neprší. Hydrologické, ak je málo vody v 

riekach. O poľnohospodárskom suchu hovoríme, ak je pôda suchá a praská, a o 

socio-ekonomickom vtedy, ak nie je úroda. Meteorologické sucho spôsobuje vznik 

lesných požiarov. 

 

  Veľmi suchými rokmi na Slovensku boli rok 2003, keď v Hurbanove 59 dní za 

sebou nepršalo, rok 1881, keď nepršalo 58 dní, a rok 1947, keď bola krajina až 83 

dní bez zrážok. Bol to najsuchší rok za obdobie meraní, keď nebola žiadna úroda. 

Našťastie sa sucho na celej Zemi nevyskytuje naraz, a ak u nás nie je v dôsledku 

sucha úroda, v iných regiónoch to tak nie je. Okolo roku 2012 očakávame na 

Slovensku opäť suchšie roky, preto by bolo potrebné budovať na horných tokoch 

riek nádrže a znovu dať do prevádzky závlahové systémy. 

                         Zdroj: www.detskauniverzita.sk 

Odpovede na rôzne iné zaujímavé otázky nájdete na tejto stránke. V lete, ak by 

pršalo  a budete mať zapnutý počítač, skúste kliknúť a dozvedieť sa niečo nové. 

Pekné prežitie letných prázdnin praje Eva Mravcová. 

 

 

4. jún2010 - Stará Ľubovňa 

Letecká snímka z okolia Starej Ľubovne dokumentuje ako vodný živel ukazuje 

svoju silu. Rieka Poprad tu zaplavila domy vo viacerých obciach. Zasahovať tu 

musela aj záchranná letecká služba AIR – TRANSPORT EUROPE. 
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KAM ZA PEKNÝCH LETNÝCH DNÍ? 

_______________________________________________ 

Blížia sa prázdniny a to je čas, kedy rozmýšľame, čo budeme dva mesiace 

robiť, ako ich využijeme. Máme niekoľko možností. Môžeme sa len tak 

nečinne potulovať po dome, záhrade, dedine. Môžeme chodiť na kúpaliská, 

do prírody. Určite niektorí zamieria za hranice Slovenska, najmä k moru. No 

nájdu sa aj takí, ktorí využijú prázdniny na poznávanie krás 

Slovenska. V prípade, že patríte k nim, ponúkam vám niekoľko zaujímavých 

tipov. 

 

TATRY 

Štrbské pleso, Solisko, Symbolický cintorín pri Popradskom plese, Kriváň, Rysy, 

Areál snov, Studenovodské vodopády,… To všetko sú miesta, ktoré sa nachádzajú 

v našom najvyššom pohorí. Tí, ktorí majú radi turistiku, si v Tatrách môžu vybrať 

množstvo túr od tých ľahších až po náročné. Na svoje si prídu aj cykloturisti, 

deti, aj tí starší. 

 

JASKYNE 

Slovensko sa môže pýšiť nielen viditeľnou krásou, ale aj tou, ktorá je ukrytá pod 

zemou. V našej vlasti je verejnosti sprístupnených 12 jaskýň. Pre tých, ktorí 

nemajú radi horúce slnečné lúče, sú jaskyne ideálnym miestom na príjemné 

schladenie. Navštíviť môžete tieto podzemné skvosty: 

BELIANSKA JASKYŇA, BYSTRIANSKA JASKYŇA, DEMÄNOVSKÁ 

JASKYŇA SLOBODY, DEMÄNOVSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA, DOBŠINSKÁ 

ĽADOVÁ JASKYŇA, DOMICA, DRINY, GOMBASECKÁ JASKYŇA, 

HARMANECKÁ JASKYŇA, JASOVSKÁ JASKYŇA, OCHTÍNSKA 

ARAGONITOVÁ JASKYŇA, VAŽECKÁ JASKYŇA. 

 



 

HRADY A ZÁMKY 

Ďalšie kultúrne a najmä historické zaujímavosti, kvôli ktorým k nám chodia turisti 

zo zahraničia, sú naše hrady a zámky. Na Slovensku ich máme niekoľko desiatok. 

Jeden krajší ako druhý. Jeden známejší ako druhý. Mnohé z nich boli dejiskami 

rôznych historických udalostí. Niektoré dokonca ponúkli svoje priestory 

filmárom. 

Kto by nepoznal Bojnický zámok – dejisko Medzinárodného festivalu strašidiel a 

duchov. Keď sa povie Oravský zámok (hrad), vidíme pred očami rozprávky 

Sokoliar Tomáš alebo Kráľ Drozdia brada. Málokto nepozná legendu o Omarovi a 

jeho studni, ktorá sa hovorí na 

Trenčianskom hrade. Veľa turistov navštevuje najväčší hrad v strednej Európe – 

Spišský hrad. 

 

 

KÚPALISKÁ A VODNÉ PLOCHY 

Pre tých, ktorí neholdujú turistike alebo kultúrnym pamiatkam, odporúčame 

pohodlie pri vode. Oravská priehrada, Liptovská Mara, Domaša, Zemplínska 

Šírava, to sú vodné nádrže, ktoré ponúkajú mnoho možností na oddych. Dnes nám 

väčšie pohodlie poskytujú aj takzvané zábavné vodné parky, ktoré sú postavené v 

niektorých mestách Slovenska. Vyhľadávanými miestami sú aj termálne kúpaliská. 

Ich liečivá voda poskytuje nielen oddych, ale aj možnosť trochu si napraviť svoje 

zdravie. 

 

 

 



Ste vystresovaní a napätí, ale márne pátrate prečo? Tak by ste 

mali detailnejšie hodiť očkom po vašom jedálnom lístku! 

 
Skutočne čudné: človek sa stravuje výlučne zdravo, vyhýba sa stresu a aj 

napriek tomu nenachádzav niektorých dňoch pokoj. Nevysvetliteľné? Nie! 

Riešenie záhady: Niektoré potraviny vyvolávajú v tele stresa oslabujú imunitu. 

Ponúkame vám prehľad týchto „záškodníkov“. 

Saláma 
STRESUJE VIAC AKO SLNKO! 

 
Uf! Kto by to nepoznal? Počasie vám ešte občas dáva zabrať, aj keď už nie je 

taká horúčava... Možnou príčinou je jedenie salámy. Obsahuje totiž histamíny, 

ktoré rozširujú cievne steny, čo 

zasa spôsobuje klesanie krvného tlaku, vyvoláva mrákoty a bolesti hlavy. Okrem 

salámy sa histamíny vyskytujú v tuniaku, šunke, kyslej kapuste, červenom víne 

a tvrdom syre. 

Žuvačka 
BUDETE ROVNAKO NERVÓZNI AKO PRED SKÚŠKOU! 

 

 
 

Vraj žutie žuvačky má upokojujúce účinky. Neverte tomu! Zistilo sa, že môžeme 

spôsobiť červené fľaky na tvári a dokonca aj búšenie srdca- je to skutočne 

porovnateľné so symptómami pred ťažkou skúškou. Príčinou v tomto prípade je 

konzervačná látka, kyselina benzoová, označovaná ako E 210. Ak ju telo prijíma 

vo väčšom množstve, vyvolá v nás stav výnimočného stresu, ktorý pôsobí na 

nervovú sústavu ako enormná záťaž. 



 Dobré je vedieť, že vysoká dávka kyseliny benzoovej sa okrem iného nachádza aj 

v nakladaných uhorkách, majonéze, rybích konzervách a v hotových marinádach. 

 

Citrusové plody 

 
OSLABUJÚ AKO RIADNE PRECHLADNUTIE! 

 

 

 
 

 

Citrón a spol. obsahujú množstvo vitamínu C a posilňujú imunitný systém- ale len 

vtedy, ak sa jedia v správny čas. Večer sa ich účinok obráti! Vinu na tom nesie 

vysoký obsah kyseliny, ktorý organizmus večer nevie spracovať, a preto je           

v strese. Zhrnutie: Aby organizmus odolal kyslému útoku, musí imunitný systém 

pracovať na plné obrátky. Je pri tom rovnako zaťažovaný ako pri poriadnom 

prechladnutí. 

 

KOLOVÉ NÁPOJE VÁS ROZRUŠIA PODOBNE AKO ThRILLER! 

 

 
Okrem toho, že kola obsahuje kofeín, v tomto osviežujúcom nápoji sa nachádzajú 

fosfáty, ktoré s vašimi nervami pekne zamávajú. 

 

 



 

Kyberrozhovor s... 

                            ...pani učiteľkou Antušovou 

1. Pani učiteľKa, vieme o Vás, že ste veľmi pokroková. Ako Vám vyhovuje 

takáto internetová forma časopisu? 

 

     Som veľmi zvedavá, ako  bude vyzerať hotový časopis a myslím si, že takáto 

forma časopisu bude veľmi príťažlivá  pre žiakov, nakoľko pre nich je internet 

samozrejmosťou. Ja som samozrejme tiež ocenila internetovú formu časopisu pri 

tvorbe príspevku, pretože som mohla rýchlo a ľahko opraviť chyby a text 

obohatiť zaujímavými obrázkami. 

 

2. Trávite veľa času pri internete? 

       Pri internete trávim len pracovný čas. To znamená, že ho využívam pri príprave na 

vyučovanie, na tvorbu a hľadanie výučbových materiálov a vybavovanie pošty. 

 

 



 

3. Chatujú si Vaši synovia? 

 

Môj starší syn veľmi rád  chatuje so spolužiakmi  a taktiež s nimi komunikuje 

prostredníctvom hier na XBOXE. Mladší syn ešte chatovať nevie, no hoci má len 4 

roky vie, čo je internet a veľmi rád si na internete pozerá obrázky zvierat a so 

starším synom vyhľadáva  trailery nových rozprávok. 

 

4. Myslíte, že mladí ľudia sú dnes otrokmi sociálnych sietí? 

Myslím si, že určite áno. Keď to porovnám, ja som so spolužiakmi trávila všetok svoj 

voľný čas vonku. Hrali sme vybíjanú, basketbal, bicyklovali sme sa, zbierali sme céčka  

a samozrejme že sme pred blokom hrali   guličky / hlinené aj sklenené/, ale pochybujem, 

že keď to budú žiaci čítať budú vedieť čo je to za hru. Školské roky som prežila bez 

mobilu a počítača a myslím si že to bola super doba a určite by som nemenila s dnešnými 

deťmi. Ešte jedna dôležitá vec priateľstvá boli skutočné / nie virtuálne/ a mnohé 

pretrvali dodnes. 

5. Ako budete tráviť prázdniny? 

 Určite nie na sociálnych sieťach. Prázdniny budem tráviť so sestrou a neterou, 

s ktorými sa stretnem po troch rokoch a na ktoré sa veľmi teším. Plánujeme výlet do 

Tatier a oddych na chate v Kavečanoch. 

 



The olympic Village 
 

     The Athletes Village in the Olympic Park will be home to 

thousands of Olympic and Paralympic athletes  in 2012. It is where 

they will eat, drink, sleep, meet their families and ftriend – and get 

ready for the biggest competition of their lives. The village will have 

2,818 flats and 16,000 athletes in total will stay there. The 

organizers have been busy getting the flats ready with 64,000 bed 

sheets, 11,000 sofas and 170,000 coat hangers. The rooms will be 

wheelchairs  accessible and be able to accommodate the special 

needs of some athletes, for example, extra long beds for basketball 

players. 

     During the Games 60,000 meals will be served a day. I tis 

believed that the village will also go through 25,000 loaves of bred, 

232 tonnes of potatoes, 75,000 litres of milk and over 330 tonnes 

of fruit. 

 

Take the Olympic Quiz 

 

1. In which month will the Olympics start? 

A/ July           B/ September        C/ December 

 

2. Where was the last summer Olympics? 

A/ Denmark   B/ the USA           C/ China 

 

3. Which sport will start the games? 

A/ women´s football     B/ women´s rugby   C/ women´s golf 

 

4. How many sports will there be? 

A/ 18         B/ 26      C/ 36 

 



5. Which of this Olympic stadiums is not in London? 

A/ Wembley Stadium    B/ Olympic Stadium    C/ The Millennium 

Stadium 

 

6. What are the names of the 2012 London Olymic mascots? 

A/ Wenlock and Mandeville   B/ Wendy and Scot   C/ William and 

Kate 

 

7. Which of these is not a 2012 Olympic sport? 

A/ BMX cycling     B/ Tennis     C/ Baseball 

 

8. In which country will the 2016 games be? 

A/ France      B/ The USA       C/ Brazil   

Answers: 

1. July   2. China   3. Women´s football    4. 26     5. The Millennium   

Stadium    

6. Wenlock  and Mandeville       7. Baseball       8. Rio de Janeiro in 

Brazil 

Accidents can happen. Do you know what or what not to do when you 

go swimmming? Here are some tips for you. 

 

 

In summer we do a lot of swimming and splashing in the sea, lake, or 

pool. Water is attractive but can be dangerous.  

 

Read our tips 

 

 Kids should always be with some adults even if you know how 

to swim 

 Kids shouldn´tswim in the dark 

 Kids shouldn´tdrink water from pool or sea. You may get sick 

 You should use sunscreen, sunglassees and a hat 



 You should drink a lot of water 

 Kids shouldn´t stay near the water in a storm 

 You should get out of water if you get cramp/ kŕč/ . Have 

a rest. 

 

     Many people like swimming in LAKES and in the SEA. We often 

can´t see the bottom. There can be rocks or broken bottles, so it is 

good to wear something to protect your feet. There are often big 

waves in the sea that can knock you down. When you feel tired it is 

best to go out of water and take a rest. 

 

 

Match the texts together 

 

A. Don´t jump into a pool... 

B. Look... 

C. Walk slowly around the pool... 

D. Don´t go to the deep water... 

E. Don´t eat... 

          Have a nice and safe summer! 

1.  ...before you jump. 

2.  ...if you can´t swim. 

3. ...if you don´t know how deep it is. 

4. ...while you swim. 

5. ...don´t run. 

 

Krásne a nezabudnuteľné prázdniny všetkým želá 

redakcia časopisu!  


