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Zimné básne na úvod 

Uši 

Na hlave dve uši máme, 

všetko s nimi počúvame. 

Pekné slová od mamy 

a k tomu aj pochvaly. 

Sluch je jedným zmyslom 

krásnym, 

vážme si ho a buďme 

šťastní. 

J. Kňažková  6.D 
 

Keď som išla do hory 

videla som parohy.  (Zrak) 

Zdvihla som ich zo zeme 

boli celé zničené.  (Hmat) 

Pes zajaca zaňuchal, 

už ho jazyk pokúšal.  (Čuch) 

Chytil ho on do papule, 

už ho žuje, žuje, žuje.  (Chuť) 

D. Marčeková 6.D 

 

 

 

 

 

 

Päť zmyslov 

Človek, ten má zmyslov päť. 

Viem ich všetky naspamäť. 

Kde sú očká, tam je zrak, po 

prštekoch skáče hmat. 

Do uška si sadol sluch, do 

nošteka vošiel čuch. 

Aj v ústočkách na jazýčku 

chuť sa kolíše po krajíčku. 

J. Kňažková 6.D 
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Hmýriace sa neologizmy  
 

 V pondelok ráno sme išli na hodinu informatiky. Keď 

prišiel pán učiteľ povedal nám : „Zabudol som si tablet 

a musím sa preň vrátiť.“ Cestou išiel do kabinetu pre 

dataprojektor, aby nám po práci mohol premietnuť 

prezentáciu. Vošli sme do triedy a pán učiteľ nám rozkázal: 

„Zapnite si počítač, spustite internet a vypracujte 

informatickú súťaž!“ Môj spolužiak Matúš namiesto robenia 

súťaže surfoval cez mobil na webe a hojdal sa na stoličke. 

Zrazu sa v triede ozvalo: „PRÁÁSK!“. Matúš bol na zemi a celá 

trieda sa išla na ňom popukať. Dokonca Nina dala o tom 

status na Facebooku s názvom Spiderman Matúš. 

S. Ondrejka 7.C 
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Londýn - Brusel 

 28.04.14 o 15:30 začala naša exkurzia do sveta. Na výprave za poznaním sa zúčastnilo 

päť ţiakov 8. ročníka našej školy a túto výpravu sme zdieľali so siedmymi študentmi 

z Gymnázia Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach. Našim prvým cieľom bolo 

Belgicko a jeho hlavné mesto Brusel, ktoré je taktieţ označované ako centrum politiky 

Európskej únie. Cestovali sme deň a noc, naprieč krajinami ako sú Nemecko a Rakúsko, aţ 

sme konečne dorazili k nášmu 

prvému cieľu – BRUSEL, mesto 

čokolády. 

       V Bruseli nás čakala prehliadka 

stredovekých uličiek s predajňami 

ručne robenej čokolády. Navštívili 

sme kriţovatku so sochou 

cikajúceho chlapca – MANNEKEN 

PIS a naši ţiaci mohli ochutnať 

pravú Belgickú ručne robenú 

čokoládu. Prechádzali sme sa po 

najstaršej obchodnej uličke 

v Európe. Našu skupinu zaujala 

gotická katedrála KATEDRÁLA 

SV. MICHALA A SV. GUDULY 

v centre mesta. V jej interiéri sme 

obdivovali zlaté sochy svätých ale 

aj prekrásne vitráţe a veľkoleposť 

celej stavby. Rozchod po vlastným 

túlaním sa sme dostali na GRAND 

PLACE, stredovekom námestí 

s najstaršou radnicou v Európe. 

Cestou z mesta sme ešte sledovali 

ATÓMIUM, modernú budovu 

pripomínajúcu model atómu, ktorej 

veľkosť nás posadila na zadok.  Na 

rozlúčku s mestom nám slúţili pohľady na veľkolepé sochy a budovy slúţiace rôznym 

inštitúciám a organizáciám v rámci Európskej únie.  

       Pomaličky sa blíţila noc a my sme dorazili do francúzskeho mestečka DUNKERQUE. 

Konečne sme si mohli uţiť pohodlie hotelu FAST HOTEL a uvoľniť sa po dlhej ceste 

autobusom. Večer nás čakala prehliadka týmto malebným mestečkom a krátka návšteva 

a ochutnávka francúzskeho jedálnička. Keď padla tma odobrali sme sa spať plný očakávania 

z ďalšieho dňa. 

       Skoro ráno sme vyrazili za ďalším cieľom. Aby sme sa dostali do Veľkej Británie museli 

sme prekonať more. Cez kanál LA MANCHE sme sa preplavili pomocou trajektu. Trajekt bol 
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niekoľko poschodová loď, kde sme strávili hodinu a pól na dvoch horných palubách. Čakalo 

nás prijemne prekvapenie lebo tieto dve paluby boli plne reštaurácii, kaviarni, obchodíkov 

a dokonca sme miestami začuli aj slovenských turistov, čo nás nesmierne potešilo. Náš trajekt 

ukotvil v anglickom prístavnom mestečku DOVER. Hneď na úvod nás uvítali biele útesy 

Doveru – WHITE CLIFFS OF DOVER, ktoré sú známe po celom svete.  Konečne sme sa 

ocitli na území Veľkej Británie. 

      Zvedavý a plný očakávania sme 

sledovali kilometre ubiehajúce okolo 

nás cez okná autobusu. Dočkali sme 

sa. Prvé miesto našej návštevy bol 

GREENWICH PARK. Rozsiahli park 

ulahodil nášmu oku  a mali sme 

moţnosť vidieť celý LONDÝN. Od 

jeho obchodnej štvrti aţ po 

Olympijsky štadión. V parku sa 

nachádza kráľovská hvezdáreń 

a kráľovské planetárium. Naši ţiaci sa 

mohli dotknúť najstaršieho meteora na 

svete.  V planetáriu sme mohli vidieť 

a skúsiť si riadene raketoplánu 

pristávacieho modulu, alebo skúšať 

interaktívne prezentácie. No 

najdôleţitejšou a najzaujímavejšou 

častou parku bol, je a bude NULTÝ 

POLUDNÍK. Na tomto mieste sa delí 

naša planéta na západnú a východnú 

pologuľu a teda ste mohli stáť jednou 

nohou na západe a jednou na východe. 

        Z parku sme vyrazili na juţné 

nábreţie rieky TEMŢA a popri ňom 

sme išli k mostu TOWER BRIDGE. Veľkolepý stredoveký most bol ako vstupná brána do 

centra LONDÝNA. Hneď opodial stráţila túto bránu stredoveká pevnosť TOWER OF 

LONDON. Pevnosť slúţila ako kráľovská väznica a v dnešnej dobe stráţi korunovačné 

klenoty kráľovskej rodiny. Po krátkej prehliadke sme mali moţnosť ochutnať typické 

anglické jedlo FISH and CHIPS. 

      Ďalšia zástavka bolo celosvetovo známe a obľúbene MÚZEUM VOSKOVÝCH 

FIGURÍN MADAME TUSSAUD. V tomto múzeu sme stretli mnoţstvo známych osobnosti 

zo svetového show biznisu, historické postavy a osobnosti, ktoré nejakým spôsobom zmenili 

svet. Desiatky hercov, spevákov, politikov, športovcov vo svojich verných kópiách z vosku 

čakali kým sa s nimi vyfotíme. Prehliadka histórie Londýna počas jazdy mini vláčikom nám 

ukázala do akého mesta sme to prišli a čo všetko muselo mesto preţiť počas storočí svojej 

existencie. Ďalšia atrakcia bol dom hrôzy. Tam sa naši ţiaci mohli vykričať a vydesiť do 

sýtosti. Posledná atrakcia bolo 4D kino s 10 minútovým príbehom z prostredia hrdinov 

MARVEL univerza. Ţiaci odchádzali nadšený a samozrejme unavený. V podvečerných 

hodinách sme dorazili na náš hotel RAMADA. 
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         Ráno nás čakali a cesta na sever. 

Tam nás čakala niekoľko tisíc rokov stará 

pamiatka. Záhadné miesto STONE 

HENGE. Tento deň sme mali moţnosť 

preţiť typicky anglické počasie. Počas 

celej prehliadky pršalo, pršalo a ešte viac 

pršalo. Napriek tomu sme boli na mieste, 

po ktorom kráčali pôvodný obyvatelia 

Británie – Pikti, alebo Britoni. Pôvod 

týchto kameňov je doteraz neznámy  

a napĺňal nás zvedavosťou a úctou. 

Zamierili sme na juh, ale ešte nie do 

LONDÝNA alebo naše kroky smerovali 

do súkromného sídla kráľovnej. Išli sme 

do WINDSORU, malé anglické mestečko so stredovekým palácom a letným sídlom 

kráľovnej. Interiér paláca bol prevedený podľa originálnej predlohy z čias Kráľovny Matky 

a čakalo nás nespočet prekrásnych kráľovských komnát. Na úvod sme mali moţnosť vidieť 

zbierku bábik kráľovnej a jej dom pre bábiky, ktorého prvky boli vyrobené ručne a dokonca aj 

na stenách týchto miestnosti v domčeky viseli miniatúrne diela dobových autorov. Boli sme 

svedkami prehliadky kráľovskej zbrojnice, zdobených zbrojí rytierov a ukoristených zbraní 

z koloniálnych bojov koruny v cudzine. Na nádvorí stál povestný člen kráľovskej gardy, ktorý 

ako vţdy stál na svojej stráţi bez ţiadneho pohybu. Ďalšou veľkolepou stavbou na námestí je 

WINDSORSKA KATEDRÁLA. V tejto katedrále sa nachádzajú hrobky väčšiny anglických 

kráľov a mohli sme si prehliadnuť všetky rodové znaky kráľových rodov od čias stredoveku 

aţ po súčasnosť. Po tomto náročnom dni sme sa s radosťou odobrali do našich hotelových 

izieb a relaxovali pred posledným dňom v LONDÝNE. 

        Náš posledný – tretí deň v LONDÝNE. Mali sme pred sebou pešou túru cez staré 

historické centrum LONDÝNA. Naša cesta viedla cez HYDE PARK – prekrásny park plný 

vtáctva a veveričiek, ktorý nám pripomínal kráľovské prechádzky a noblesu starých čias. 

Krátku prestávku a rozchod sme mali pri BUCKHINGESKOM PALÁCI – sídlo kráľovskej 

rodiny. Ďalším bodom bolo TRAFALGAR SQUARE s NELSONs COLUMN – sochou 

admirála Nelsona, hrdinu z bitky proti Napoleonovi pri Trafalgare.  Na tomto námestí sa 

nachádza Národná galéria. Počas rozchodu sme mali moţnosť vidieť známe diela od 

impresionistov ako bol Monet, Manet, alebo kubistu a jeho modré obdobie Piccasa 

a samozrejme diela od Vincenta von Gogha  a jeho Slnečnice. Naša posledná zastávka bola 

najväčšia Londýnska obchodná ulica – OXFORD STREET. Táto tri kilometre dlhá ulica je 

plná obchodov a reštaurácií a našli sme na nej lacné obchodíky pre turistov aţ po luxusne 

celosvetové značky. Na tejto ulici sme strávili 5 hodín a to sme nestihli ani nazrieť do 

polovice obchodov. Ako padla tma pokochali sme sa prechádzkou po nočnom Londýne 

a čakala nás posledna časť programu a to bola cesta domov. 

        Cestou domov sme prešli do Francúzka cez EUROTUNEL a to bola posledná prekáţka 

pred vytúţeným domovom. Viete ako sa hovorí všade dobre, ale doma najlepšie a to platilo 

samozrejme aj pre našu výpravu. Výprava sa úspešne vrátila domov a máme na našu exkurziu 

plno krásnych, zábavných ale aj vzrušujúcich spomienok na túto veľkolepú metropolu Veľkej 

Británie – mesto LONDÝN a centrum Európskej únie – mesto BRUSEL. 

Mgr. Martin Šebesta 
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Rozprávkové popoludnie v 1.B 

Dňa 5. júna 2014 pri 

prezentácii projektu 1B. sme 

my, rodičia uvideli, ako naše 

detičky pracovali počas celého 

školského roku 2013/2014. 

Pri otvorení dverí do 

Kráľovstva rozprávky sme 

našli naše deti krásne oblečené. 

Kaţdé z detičiek bolo 

originálne a nádherné, kaţdé 

predstavovalo písmenko. 

Abeceda síce  naše deti 

nejedenkrát v prvej triede 

potrápila, ale dnes ukázala, ako 

sa s ňou deti za pomoci pani 

učiteľky  Eleny Boďovej 

skamarátili.  Boli sme hrdí, keď kaţdé dieťa zarecitovalo báseň o  svojom písmenku. Na 

tvorbe textov básní sa podieľali deti, pani učiteľka  i rodičia. Preto boli  jedinečné a milé. 

A nezabudlo sa ani na matematiku či prírodovedu. Detičky rátali a rátali, rapotali o zdravej 

výţive, o prírode, o zvieratkách. Ale, čo sa zrazu stalo a čo nestalo, kde sa vzal tu sa vzal, 

košíček Červenej čiapočky zrazu pri detičkách stál.   Deti si z neho povyberali lístočky 

a prečítali nám o knihe, ktorá ich bude sprevádzať celým ţivotom. 

O chvíľku sme sa uţ ocitli v rozprávke Domček, domček.  Zahrali nám ju deti ako pekne  

nacvičené divadielko o myške, ţabke, zajovi, líštičke, vĺčikovi a medveďovi. Len čo sa 

skončilo divadielko, prišlo veľké prekvapenie pre detičky, lebo k nim prišla na návštevu 

princezná Abeceda, ktorá ich pasovala za majstrov a majsterky abecedy. No a s návštevami 

akoby sa vrece roztrhlo. Privítali sme pána Nagaja, ktorý deťom prečítal rozprávky z jeho 

kniţky a pani Sudorovú, ktorá detičkám zaspievala a milo sa s nimi porozprávala. 

Nasledovalo riešenie záhad, a detičky sa dopracovali k pokladu, ktorý im pripravila pani 

učiteľka. Kaţdé  dostalo kniţku Nejdem a basta od spisovateľky Gabriely Futovej. V osobne 

napísanom  listu detičkám zablahoţelala k nájdeniu pokladu a popriala im, aby ich ţivotom 

sprevádzala radosť a pohoda. 

V závere nádherného popoludnia v 1.B sa detičky pohostili tou najchutnejšou tortičkou na 

svete, lebo bola od samotného šlabikárového HUPSA, ktorý  ich sprevádzal kaţdodenne pri 

spoznávaní abecedy.       

Pani učiteľka Boďová, mnohému ste  naše detičky naučili, neustále  ste sa im venovali, 

podporovali ste ich a stáli ste pri nich, keď mali nejaký problém a zároveň ste sa s nimi tešili 

z kaţdého, aj z toho najmenšieho  úspechu.  Je pre nás darom, ţe detičky sa do školy tešia 

a majú Vás veľmi radi. Svedčí to o Vašom veľkom ľudskom a učiteľskom srdci.  Ďakujeme

         Rodičia detí 1.B triedy 
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Ecoday 2014 v Rakši 

8.A informuje :  Vo štvrtok , 4.9. ,  sa naša trieda zapojila do projektu Ecoday 2014. Tento 

projekt zrealizovala študentka GMG Sarah Rihaneová v rámci národného projektu KomPrax. 

Bola to súťaţ na tému ochrany ţivotného prostredia, pre zachovanie našich krásnych lesov a 

parkov na Slovensku. Náš deň sa začal na autobusovej zástavke v Rakši. Prešli sme len pár 

krokov, ocitli sme sa v parku, kde nám všetko podrobné o súťaţi vysvetlili organizátori. 

Nasledovalo losovanie farby súťaţného tímu . Hneď potom nám rozdali súťaţné kartičky, na 

ktorých boli presne napísané disciplíny, ich stanovištia s rôznymi úlohami a rôznymi počtami 

bodov : Maľovanie prírodou, Kvíz, Počúvanie zvierat, Potravový reťazec, Hádzanie  šiškou a 

Triedenie odpadkov. 

Maľovanie prírodou : Z listov, korenín, kôry a iných prírodných surovín sme mali vytvoriť 

ovcu, dom, strom, motýľa a slnko. 

Kvíz :Odpovedali sme na osem otázok o ţivotnom prostredí. 

Počúvanie zvierat: Počúvali sme rôzne zvuky zvierat,  no bolo to naozaj dosť náročné! 

Potravový reťazec: Mali sme priradiť kartičky rôznych ţivočíchov podľa poradia do 

potravového reťazca. 

Hádzanie šiškou: Dostali sme šesť šišiek, ktoré sme mali trafiť do troch negatívnych 

obrázkov, ktoré veci by sme v prírode robiť nemali. 
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Triedenie odpadkov: Počas dvoch minút sme mali vytriediť hromadu odpadkov a rozdeliť ich 

na papier, plasty a bioodpad. 

  Keď sme všetky stanovištia absolvovali,  stretli sme sa opäť v parku a čakali sme na 

ostatných. Neskôr sme sa všetci zišli, súťaţ bola ukončená a  začalo sa vyhodnocovanie. 

Vyhral bordový tím a jeho členovia, naše dievčatá,  mali tú česť zasadiť si stromček :) 

 
Matúš Kupčuliak , Tomáš Rafaj,  Martin Gažúr, Matúš Lichner , 8.A 
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Výchova k umeniu netradične 

 Bolo obyčajné pondelkové ráno. My ešte rozospatí sme vedeli, ţe nás čaká hodina 

výchovy k umeniu,  na ktorej budeme tancovať. Minulú hodinu sme sa učili o histórii vzniku 

tanca a jeho vývoja aţ po súčasnosť. Pani učiteľka Hanková nás pripravila na to, ţe na 

nasledujúcej hodine budeme aj tancovať.  

      Na začiatku hodiny sme sa rozospievali tak ako obyčajne. Zaspievali sme si zopár 

piesní,  a potom to prišlo! Vytvorili sme páry, ktoré boli v kruhu. Postupne sme sa naučili 

jednotlivé kroky country tanca a keď sme ich uţ ovládali, začali sme tancovať aj s hudbou. 

Doprovod nám robila country pieseň Amerika, ktorej slová sme uţ poznali z niţších ročníkov. 

Zaţili sme veľa zábavy hlavne pri striedaní partnerov, keď sme nestihli urobiť dostatočný 

počet krokov a chlapci nám odtancovali preč. Ku koncu hodiny sme však tento tanec zvládli 

všetci a tanec nás povzbudil do ďalšieho učenia, ktoré nás počas dňa čakalo. 

E. Antoniová, 

 9.A
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„AKO SME SA GÚĽALI S GUĽKOM BOMBUĽKOM 

SVETOM LITERATÚRY“ 

 K Medzinárodnému dňu školských kniţníc ,  27. októbra 2014, naša kniţnica 

zorganizovala aktivitu pod názvom Ako sme sa gúľali s Guľkom Bombuľkom svetom 

literatúry. 

     V rámci tohto dňa sme zorganizovali mnoţstvo aktivít. V prvej časti podujatia ţiaci 

ôsmeho ročníka v krátkosti prerozprávali príbeh O Guľkovi Bombuľkovi . Všetci ţiaci 

vytvárali kresby svojho najlepšieho kamaráta alebo kamarátky a charakterizovali ho literárnou 

metódou cenquain. 

     Potom z rôznofarebných klbiek vlny vyrábali malých Guľkov Bombuľkov, čo boli 

vlastne vlnené brmbolce, na ktoré potom ešte nalepili šibalské očká. To bol darček pre ich 

nových kamarátov, ktorí na nich netrpezlivo čakali v materskej škôlke. 

     Takţe zo školskej kniţnice sme sa presunuli priamo do materskej školy, do triedy 

veselých predškolákov. Po prvom zvítaní ôsmaci oboznámili detičky s pojmami autor či 

ilustrátor a prečítali im úryvok z knihy Márie Ďuríčkovej O Guľkovi Bombuľkovi. 

 Škôlkari sa tieţ nedali zahanbiť. Pripravili si pre ôsmakov ilustrácie, ktoré kreslili k 
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„putujúcej knihe“. Putovná 

kniha Guľko Bombuľko 

kolovala v rodinách detí, 

z ktorej rodičia čítali svojim 

deťom a deti do spoločného 

zošita kreslili obrázky. Tieto 

ich ilustrácie sme si spoločne 

prezreli na interaktívnej tabuli. 

V tento deň sme spolu 

s Guľkom Bombuľkom 

zaţívali mnoţstvo 

dobrodruţstiev a zábavy: 

 Spoločne sme pomohli 

Guľkovi Bombuľkovi 

v bludisku nájsť cestičku k psíkovi Rexovi do jeho búdy. 

 Vylúštili sme hádanku, čo je v ţivote dôleţité –  nezištné priateľstvo. 

 Poskladali sme papierové puzzle – predná strana ku knihe Guľko Bombuľko. 

 Zdobili sme medovníčky (veselých Guľkov Bombuľkov), ktoré potom všetky deti 

s obrovskou chuťou zjedli. 

 Nakreslili sme si, čo sa nám v knihe Guľko Bombuľko najviac páčilo a z týchto 

obrázkov sme vyrobili leporelo. Hrali sme sa na autora a ilustrátora. 

 Vyriešili sme tajničku a dozvedeli sme sa „Kto je Krákorka Dorka a Pipka?“  

 Ôsmaci si pripravili pre predškolákov aj malé prekvapenie. Jedného zo spoluţiakov 

preobliekli za Guľka Bombuľka, ktorý nebol z vlny, ako v čítanej kniţke, ale bol celý 

obvešaný červenými balónmi. Kaţdé dieťa dostalo od svojho „veľkého“ kamaráta 

balón a spoločne naň namaľovali usmiate „bombuľkovské“ tváričky.To bola radosť! :) 

Popri týchto všetkých aktivitách sme ešte stihli veľa spievať, tancovať a zabávať sa. 

   Na záver sme sa navzájom obdarovali pripravenými darčekmi. „Veľkí“ darovali svoje 

rozkošné guľkobrmbolčeky a „malí“ zas pripravili Guľkov z vlny na paličke, čo pripomínalo 

sladkú lízanku. 

     Tento deň sa stal dňom „veľkých“ a „malých“ priateľov, v ktorom spoločne s Guľkom 

Bombuľkom zaţívali mnoho dobrodruţstiev a veľa zábavy. Všetci sme zistili, ţe nám spolu 

bolo dobre, ţe sme nenašli nových kamarátov iba pre Guľka Bombuľka, ale aj pre seba. 

   Zistili sme, aká je veľká sila literatúry. Ako jednoduchý príbeh o klbku vlny môţe 

spojiť rôzne vekové kategórie. Našli sme super kamarátov. 

      A aby rozprávky nebol koniec a kamarátstvo sa mohlo rozvíjať ďalej, pozvali sme 

predškolákov do našej školskej kniţnice, kde si spoločne prečítame ďalší zaujímavý príbeh 

a pripravíme nové aktivity. Veď kamaráti chcú byť často spolu, lebo im je spolu dobre.         

 A nám bolo naozaj všetkým véééľmi dobre! 

 ţiaci 8.D + Mgr. Mária Šuhajová  
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IT Factor 2014 

 Dňa 5.11.2014 sa naši ţiaci zúčastnili zaujímavej súťaţe IT FACTOR 2014 na GVPT v Martine. 

Spoločne so ţiakmi z ďalších škôl si zmerali svoje zručnosti v riešení informatických úloh. Súťaţ bola 

inšpirovaná úspešnou matematickou súťaţou GYMBOJ. 

 Zúčastniť sa mohli 4-členné druţstvá ţiakov ôsmych aţ deviatych ročníkov. Celkovo súťaţilo 9 tímov. 

Našu školu reprezentovali ţiaci 8. A () a 9.A ().  

    Druţstvo 8. A sa nakoniec umiestnilo na peknom 3. mieste. Za toto umiestnenie im ďakujeme, pretoţe 

preukázali bojovného ducha a úspešne reprezentovali našu školu.  

      Druţstvo 9.A skončilo nakoniec na peknom 6. mieste, pričom je potrebné povedať, ţe súťaţili medzi 

prvými a postihli ich aj technické ťaţkosti. Takţe aj im patrí poďakovanie. 

A ako teda súťaţ prebiehala ? 

     Súťaž bola trošku netradičná. Každý tím sa staral o svoje virtuálne zvieratko. A to takým 
spôsobom, že ho kŕmil tzv. kódmi. Tie získali správnym vyriešením úloh.Úlohy boli nielen 
informaticky zamerané, ale súčasťou súťaže boli tzv. BONUSY zamerané na riešenie praktických úloh 
vyžadujúcich šikovnosť, zručnosť, pohotovosť a tímovú spoluprácu (podobne ako v súťaži GYMBOJ). 

 Informatická časť úloh bola zameraná: 

          na zručnosti vo vyhľadávaní na internete, 

          na úlohy, ktoré sa vyskytovali v predchádzajúcich ročníkoch súťaže iBobor, 

          na úlohy podobné úlohám  v celoslovenskom testovaní  IT Skills. 

  

Za úspešnú reprezentáciu im opäť ďakujeme a tešíme sa na budúci ročník.Na tejto adrese nájdete aj 

fotogalériu z podujatia: 

http://www.gymmt.sk/predmety/informatika/376-it-factor    Mgr. Boris Hnila 
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Teplota klesá len pomaly...aj na fyzike :-) 
 

 27. 11. 2014  

    Uţ sme zvyknutí , ţe v učebni fyziky kaţdý rok vidíme aj rozličné veľmi zaujímavé 

a nápadité výtvory ţiakov, malé vynálezy s vyuţitím veľkej fantázie, prvé pokusy spojiť 

technológiu a dizajn. Dovoľte, aby sme vám predstavili jednu z vyučovacích hodín fyziky  na 

tému teplota a teplomery:-) :      

        Na fyzike sa práve učíme o čase a o teplote . Teplota nám udáva , či je teleso horúce 

alebo studené. Značka teploty je t. Jednotka teploty  je  ˚C. Poznáme uţ aj iné jednotky 

teploty ,  1˚F (fahrenheit) a 1 K(kelvin). Na poslednej hodine fyziky nám pani učiteľka 

rozdala  mechanické teplomery. Skúmali sme teplotu vody v odmernom valci. Pani učiteľka 

nám pomaly do valcov vlievala horúcu vodu . Sledovali sme , ako rýchlo stúpa lieh 

v teplomeri.Zistené hodnoty sme zapisovali . Na konci hodiny nám p.učiteľka oznámila , ţe 

na budúcu hodinu je potrebné priniesť materiál na výrobu teplomera .        Jessica Keuschová 

, 7.A 

Projekt TEPLOMER 

      Našou úlohou bolo , vyrobiť rôzne druhy teplomerov, napr. vonkajší , vnútorný- 

izbový, vodný , osobný a pod. Na ich výrobu sme si do školy priniesli kartón, farebné papiere, 

stuţku , noţnice a lep. Vystrihli sme si kus kartónu a nalepili na obe strany farebný papier . 

Cez stred sme si nakreslili stupnicu teplomera podľa toho , aký typ teplomera sme sa rozhodli 

vyrobiť . Na oboch koncoch kartónového teplomera  sme si vyrezali otvory(s tým nám 

pomohla pani učiteľka) a prevliekli cez ne stuţku tak , aby sme ňou mohli pohybovať a 

„meniť“ teplotu . Časť stuţky sme vymaľovali tak , aby znázorňovala farebný stĺpec 
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ortute/liehu v teplomeri . Teplomery sme si vymaľovali a vyzdobili  podľa ich zamerania. 

     Paula Stanislavová , Ema Hrivnáková , Darinka Vaclaviková , 7.A 

Samuel Dubný.  Jozef Lahuta, 7.A  : Čo sme sa o teplomeroch naučili? 

    Vieme, ţe teplomery podľa pouţitia rozdeľujeme na izbové, osobné, okenné - 

vonkajšie , vodné (akvárium, vanička, bazén), laboratórny teplomer,  podľa materiálov, 

 napr.kvapalinové -  ortuťový (tá je jedovatá ), liehový, teplomery z kovu - bimetalický , 

podľa spôsobu merania – mechanické, digitálne, vpichové (pôda , mäso a iné potraviny ) 

a iné. 

 Správny postup pri meraní : 1. Vyberieme si správny teplomer. 2. Zistíme merací 

rozsah .3. Zistíme hodnotu najmenšieho dielika . 

 

 



OKO Zima 2014/15 17 

 

17 
 

 

Digi škola - tablety v akcii 

Zase o krok vpred ... 

         Istotne si mnohí z Vás v médiách vypočuli, ţe naše školstvo sa opäť modernizuje. Ani 

naša škola neostala bokom a zapojila sa do národného projektu, ktorého hlavným cieľom je 

vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie 

elektronických sluţieb do prevádzky. 

         V rámci projektu môţe kaţdá materská, základná alebo stredná škola,  s výnimkou 

Bratislavského samosprávneho kraja, získať nasledovný set digitálnych zariadení: 

 základná alebo stredná škola môţe získať interaktívnu tabuľu 

 notebook 
 základná alebo stredná škola môţe doplniť digitálnu učebňu tabletmi Samsung (20 

ks)- v tomto prípade musí splniť škola dodatočné podmienky – vypracovať 3 projekty 

 wifi router D-Link 

  

Špecifickými cieľmi projektu sú: 

1. modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť ţiakov 

končiacich predprimárne, primárne a sekundárne vzdelávanie, 

2. implementácia vybraných elektronických sluţieb pokrývajúcich ţivotné situácie 

občana súvisiace s prístupom k vzdelaniu a moţnosti elektronizácie s nimi súvisiacich 

procesov MŠVVŠ SR, 

3. prepojenie školského vzdelávania a domácej prípravy ţiaka za účasti rodičov a 

vytvorenie systému eGOV sluţieb a digitálneho vzdelávacieho obsahu, 

4. vytvorenie elektronickej podpory pre procesy vzdelávacieho systému regionálneho 

školstva, moderného vyučovania a digitálnej triedy. 

  

 Digitálny set si môţete prezrieť tu:           http://www.digiskola.sk/digiskola/digitalny-set/ 
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Hodina dejepisu naživo obrazom 
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Diela našich kamarátov z prvého stupňa 
 

Jeseň v podaní  II.A 

Kamil Dzoba 

Katka Nociarová 

Soňa Blihárová 

Emma Pekárová 

Anna Pavlíková 
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Príspevky od najmenších 
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Literatúra - Básničky na záver 

  

Vianoce 

sú tam, kde nikto 

neplače. Vianoce sú tam, 

kde voňajú koláče. Vianoce 

sú s tými, ktorých ľúbime, 

s tými, na ktorých 

myslíme. 

Š 

ť 

a 

s 

t 

n 

é 

a veselé Vianoce 

Ti prajem. 

Jessika Kňaţková VI.D 
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Niekto            ju        číta      rýchlo. 

                   N                                                       L                                                                                            

                   O                                                        e  

                   N                          n                           n 

                    I                          a                            s  

                   E                         ň                            p       

                   K                         u                            o  

                   A                         b                            m                                                                                                                     

                   Ţ                         u                             i      

                   D                         d                            e  

                   Ý                         ú                            n   

                                                                                           k  

                                                                                          y     

                    ju má hrubú. Keď čítam som ticho. 

 

Laura Pinďáková VI.D 
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Oliver Šípula VI.D. 

Na lúke 

sú kvety krásne 

a ja im píšem krátke, 

krátke 

b 

á 

s 

n 

e. 

 

 

 

 

 

Tá 

naša chata 

krásna a kľudná. 

Potok pri nej ţblnká. 

V ohni drievko praská. 

Je  to  tá   naša   chatka, 

pokojná       a      kľudná. 

 

 

Nikol Wagnerová VI.D  
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Diana Marčeková VI.D 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peťa Lúdiková VI.D  
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V parku 

rastie jeden strom 

a my máme bunker 

N 

A 

Ň 

O 

M 

Patrik Prílepok VI.D 
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