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Vianočné číslo 2017, Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Varín 

ZRKADLO 

 

Rozhovory s novými 

pani učiteľkami 

 

Športové  

aktivity 

 

Tvorba našich žiakov 

 

Zabavme sa 

 

Milí čitatelia. 
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Slovo na úvod 

Tento školský rok 2017/2018 sme sa rozhodli vydávať pre Vás občasník zo života  

našej školy pod názvom Zrkadlo. Budeme sa snažiť Vám priniesť zaujímavosti z našej 

školy, reportáže, novinky a zábavu. Na to, aby všetko išlo, ako má, potrebujeme 

okrem rýchlych prstov redakčnej rady, aj Vás. Preto prosíme, aby ste 

prostredníctvom pani učiteľky Chobotovej posielali námety, správy a zaujímavosti, 

prípadne témy, o ktorých chcete, aby sme napísali. Tešíme sa na Vaše podnety.  

 

Vaša redakčná rada v zložení : 

Kristína Brežná z 5.A 

Nina Kožiaková z 5.A 

Adriana Lopušanová z 5.A 

Natália Jandová z 5.B 

Timea Hrušková zo 6.B 

Júlia Chytilová zo 6.B 

Dávid Staník zo 6.B  

Jakub Staňo zo 6.B  

Sofia Zelinová zo 6.B 

Ondrej Blaško zo 7.A 

Linda Jandová zo 7.A  

Timea Jedličáková zo 7.A  

Alexandra Komačková zo 7.A  

Vanessa Porubčanská zo 7.A  

Lucia Ženteková zo 7.A  

Erika Vráblová zo 7.A 

Pod vedením Mgr. Kristíny Chobotovej 

 

 

 

 

 

 

Dúfame, že drobné chybičky Vás pri čítaní nášho časopisu nebudú priveľmi 

rozptyľovať, zlepšujeme sa každým číslom.  
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Športový týždeň na našej škole 

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej 

komisie na podporu športu a fyzickej aktivity 

v celej Európe. Dňa 23. - 30. septembra sa na 

našej škole uskutočnil športový týždeň. Druhý 

stupeň súťažil vo futbale, vybíjanej  a florbale. Vo 

futbale chalani 5.,6.,7.,8. a 9. ročníka. Florbalom 

kľučkovali dievčatá 5.,6.,7.,8., 9. ročníka. Vo 

vybíjanej zmiešané 

družstvá. Volejbal 

hrali  tím učiteľov a 2 tímy dievčat. Radosť bolo aj 

pozerať na žiakov 1. stupňa, ktorí snaživo súťažili 

v rôznych pohybových aktivitách ako napr. skok do 

diaľky, preskok cez švihadlo, hod loptičkou, driblovanie 

basketbalovou loptou, rôzne behy a iné. Víťazmi boli všetci, ktorí sa zapojili.  

Jakub Staňo 6.B 

 

 

Noc výskumníkov 

Už 11. ročník je na Slovensku festival vedy. 

Európska Noc výskumníkov 2017  sa konala 

dňa 29.9.2017 v Bratislave, Banskej Bystrici, 

Žiline, Košiciach a v Poprade. Myšlienkou 

festivalu bolo: “Made by Science - Vytvorené 

vedou”. Už pred rokom sme navštívili festival 

vedy - Európska noc výskumníkov. Napriek tomuto posunu vpred, ktorý nastal aj v 

oblasti prírodných vied, ešte stále sú prírodné vedy medzi populáciou žiakov a 

študentov neobľúbené. Tento negatívny trend je možné zmierniť zvýšením záujmu 
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detí, mládeže a dospelých o prírodné vedy. S 

cieľom zaujať a motivovať prichádza už každoročne 

Festival vedy. A nielen to. Na tomto festivale je 

možné vidieť reálne využitie poznatkov z oblasti 

techniky, prírodných vied a IT v praxi. Noc 

výskumníkov 2017 nám odhalila vedu našej 

každodennej rutiny. Každý deň využívame tisícky 

výsledkov vedy a inovácií, počnúc ranným budíkom až po zhasnutie večernej lampy, 

bez toho aby sme si to uvedomovali.  

Čo je to Festival vedy ? 

Ide o festival, ktorý je podporovaný novým rámcovým programom Európskej komisie 

na podporu výskumu, vývoja a inovácií. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná 

v 24 štátoch Európy. Minulý rok sa do festivalu vedy zapojilo viac ako 1 300 vedcov a 

výskumníkov, skoro 55 000 žiakov a študentov a všetkých podujatí sa zúčastnilo 

dovedna viac ako 182 000 návštevníkov. Tento rok navštívili Festival vedy žiaci 7. - 9. 

ročníka našej školy. Organizátori si pre nás pripravili rôzne prednášky, diskusie, 

výstavy,  veľkoplošné projekcie a mnohé ďalšie vstupy plné vedy i zábavy. Dúfame, 

že sme našim žiakom priblížili veci vytvorené vedou, ktoré denne využívajme, a že 

sme rozdúchali plamienok záujmu a motivácie o štúdium techniky, prírodných vied a 

IT. Veríme, že sa žiakom festival páčil, a už teraz sa tešíme na 12. ročník festivalu.                                                                                                                                                 

                                             Lucia  Ženteková, Timea Jedličáková 7.A 

Týždeň zdravej výživy 

Zdravý životný štýl a zdravá výživa 

patria čoraz viac medzi priority 

dnešného človeka. A preto sa aj na 

našej škole v dňoch 16. - 20.10.2017 

realizovala kampaň Týždeň zdravej 

výživy. Počas tohto týždňa sme sa 

snažili zdravo sa stravovať, alebo 
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aspoň na to poukázať. Taktiež sme si vo vestibule mohli prezrieť výstavu ovocia 

a zeleniny. V spolupráci so školskou jedálňou sme pripravili ochutnávku nátierok, 

šalátov, ovocia a zeleniny, ochuteného mlieka a ďalších zdravých dobrôt. Ďakujeme 

za pomoc žiačkam  8.A a 8.B triedy, pracovníčkam školskej jedálne a osloveným 

pedagógom. Počas týždňa zdravej výživy sa nám podarilo zrealizovať aj besedu s 

pánom Jánom Hodoňom. Týmto mu chceme poďakovať za návštevu a ochotu 

podeliť sa s nami  s vlastnými skúsenosťami v súvislosti so zdravou výživou. A ako 

ste sa počas týždňa zdravej výživy stravovali vy? 

        

       

   

         

            

            

            

            

          
 

  

 

1.Veľká fialová zelenina                                                    5.Živožích ,ktorý žije vo vode a pomáha  

2.Jedlo z ryže                                                                          spevňovať chrbticu 

3.Opak ovocia                                                                      6.Paprika a .... 

4.Oranžové ovocie, ktoré jeme                                         7.H2O je ...... 

   v období  Vianoc                                                               8.Keď skrížime egreš a ríbezľu vznikne nám ... 

Výstava ovocia a zeleniny 

Celý týždeň (23.10.2017-27.10.2017) ste si mohli 

poobzerať výstavu ovocia a zeleniny. Počas tejto 

výstavy prebiehala zároveň súťaž o najkrajšie a 
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najmenšie jablko a taktiež súťaž o najkrajšiu dekoráciu z ovocia a zeleniny.                  

Lucia  Ženteková, Timea Jedličáková 7.A 

Do školy na bicykli 

Peter Sagan je slovenský profesionálny cestný cyklista jazdiaci za nemecký tím 

Bora-Hansgrohe. Podľa odborníkov patrí medzi najväčšie talenty svetovej cyklistiky v 

súčasnosti. Na Tour de France (2012 – 2016) sa stal jediným pretekárom, ktorý 

získal zelené tričko vo svojich prvých piatich účastiach.  V roku 2013 a 2015 získal 

ocenenie športovec roka. V roku 2015 získal titul majstra sveta v cestnej cyklistike –

 preteky s hromadným štartom mužov v kategórií 

elite, ktorý v roku 2016 obhájil v katarskej Dohe. A v 

roku 2017 v nórskom Bergene skompletizoval zlatý 

hetrik. Od roku 2014 má sídlo v Monaku. V roku 2017 

získal už po 3. krát titul majstra sveta. Dňa 

19.10.2017 (vo štvrtok) sa na našej škole  konala súťaž  Do školy na bicykli. Počet 

bicyklov, ktoré sme zaznamenali v areáli školy bolo 140. Z toho  116 žiakov  

neporušilo pravidlá, a tým získali kartu Petra Sagana.  Žiaci z okolitých dedín mali 

možnosť  nakresliť obrázok alebo vypracovať projekt  na tému cyklistika. Takouto 

formou  sa zapojilo 25 žiakov. 

Pani učiteľka Nekorancová s 1.B sa do súťaže  zapojili tiež. Vypracovali  koláž s 

obrázkami  Petra Sagana. Žiaci z 2.A vypracovali projekty s pani učiteľkou  Staňovou. 

Súťaž bola síce určená pre žiakov 3. – 9. ročníka, ale sme radi, že sa zapojili i prváci 

a druháci a patrí im veľká pochvala.  

Cieľom projektu bolo: 

1. Priniesť radosť z cesty do školy; zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia 

žiakov; povzbudenie záujmu žiakov o dochádzanie do školy na bicykli, či pešo, 

2. zníženie motorovej dopravy a zápach v okolí škôl, 

3. zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave, 

4. zistenie záujmu škôl o podporu dochádzania žiakov do školy na bicykli. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Profesion%C3%A1l
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0portov%C3%A1_cyklistika#Cestn.C3.A1_cyklistika
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Bora-Hansgrohe&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France
https://sk.wikipedia.org/wiki/Katar_(%C5%A1t%C3%A1t)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Monako
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5. zistenie možností škôl v poskytovaní vhodných podmienok pre bicyklujúcich žiakov 

(aj učiteľov) 

Erika Vráblová 7.A 

Škola priateľská k deťom 

V tomto školskom roku 2017/2018 sa naša škola zapojila do projektu Škola priateľská 

k deťom. Jej cieľom je vytvárať prostredie priateľské k deťom v školách a školských 

zariadeniach a uplatňovať tak Dohovor o právach dieťaťa ako kľúčový bod. Cieľom 

programu je vytvoriť v našej škole také prostredie, v ktorom sa každý z nás bude 

cítiť bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého budeme chodiť s radosťou. Práva 

dieťaťa sú v centre záujmu programu. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach 

dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje vzťah medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi. 

Podmienkou pre účasť na projekte v školskom roku 2017/2018 a získanie titulu 

ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM je splnenie nasledujúcich kritérií: 

 informovanie o programe Škola priateľská k deťom, 

 nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF, 

 práva detí v školskom vzdelávacom programe, 

 zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF, 

 aktívny žiacky školský parlament, resp. žiacka školská rada. 

Počas šk. roka 2017/2018 sa 

budeme intenzívne zapájať 

do rôznych aktivít. Naša 

škola sa zapojila do 

vianočnej zbierky kde 

vyzbierala 173 €. Táto 

čiastka poputuje do krajín kde deti čelia chudobe, hladu a chorobám v krajinách, v 

ktorých zúria humanitárne a potravinové krízy - akými sú Ukrajina, Jemen či Južný 

Sudán.  

Vanessa Porubčanská, Alexandra Komačková 7.A 
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Pomáhať iným ľuďom 

je najlepším skutkom. 

Pomôcť im s vodou, 

Potravou a strechou nad hlavou. 

 

Biela a modrá  

farba záchrana. 

Treba im pomôcť 

deň  aj noc. 

 

Jakub Staňo, 6.B 

Knihobúdka 

Viete aké je dôležité čítať?  

Dnes sa dajú knihy kúpiť a požičat z knižnice. Kedysi 

neboli knihy také dostupné ako dnes. Takže každý 

kto má knihu, by si mal vážit, že ju má. Knihy sú  veľmi zaujímavé, každý by si mal 

prečítať apoň jednu knihu za školský rok. Na našej škole pribudla knihobúdka, ktorá 

umožňuje všetkým deťom prečítať si zaujímavé knihy, ale ak si chceme požičiať, 

musíme aj my do knihobúdky prispievať s knihami, ktoré už máme prečítané 

a možno aj zabudnuté. Tak aj vy sa môžete podeliť o čaro svojej knihy s ostatnými.  

Nina Kožiaková, Adriana Lopušanová, 5.A 

 

Milan Rastislav Štefánik              

Bol slovenský astronóm, fotograf, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl 

Francúzska, diplomat a politik. Mal najväčšiu zásluhu na formovaní česko- 

slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny. Zohral dôležitú úlohu 
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pri organizovaní česko-slovenských légií a 

sprostredkovaní kontaktov na francúzskych 

štátnych funkcionárov. Spolu s Tomášom 

Garriguom Masarykom a Edvardom Benešom bol 

kľúčovou osobou pri založení 1. ČSR.  

Žiaci našej školy sa zúčastnili pri príležitosti 

spomienky na túto významnú osobnosť našich 

dejín, dňa 23. októbra 2017  poeticko-hudobného 

pásma, ktoré bolo zostavené z textov a básní 

venovaných Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. 

Program pripravili naši deviataci. Zhrnuli život 

Milana Rastislava Štefánika do jednotlivých období - detstvo, štúdium, vedecko-

výskumná činnosť, politická kariéra, 1.svetová vojna, jeho smrť a večný odpočinok 

na Bradle. Pásmo bolo doplnené videoprojekciou, ktorú zostavili žiaci a vhodným 

spôsobom dokresľovala slová textov a pomáhala žiakom vytvárať si predstavu o 

dobe, o ktorej sa hovorilo.  Čaro a silný emocionálny náboj dodávala textom veľmi 

dobre zvolená hudba od klasickej po súčasnú tvorbu. Pri záverečných tónoch 

slovenskej hymny sa celé obecenstvo bez akéhokoľvek vyzvania postavilo a vzdalo 

týmto spôsobom česť a úctu človeku, ktorý si to rozhodne zaslúžil. Pokračovaním 

pásma bolo premietanie krátkeho dobrodružného filmu, v čierno-bielej verzii o živote 

Štefánika.  

Vanessa Porubčanská, Alexandra Komačková 7.A 
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Interview s pani učiteľkou Babišovou  

Učili ste už aj na iných školách alebo 

učíte prvý rok? 

Učím prvý rok. 

Prečo ste si vybrali pôsobenie na 

našej škole? 

Zaujali ste ma, pretože ste akčná škola a 

zapájate sa do mnohých súťaží (napr. 

projekt Bocian biely, Medveď hnedý), ale 

aj kvôli dochádzaniu z môjho bydliska. 

Aké boli vaše pocity, keď ste sa 1. 

krát ocitli v roli učiteľa? 

Žiakov sa mi zatiaľ dobre učí, ale je to 

čoraz náročnejšie kvôli tomu, že je ťažké 

zaujať žiaka či už piataka alebo 

deviataka. Žiakom sa niektoré predmety 

nezdajú moc príťažlivé. 

Aký máte názor na zariadenie našej 

školy? 

Zariadená je celkom dobre, čo sa týka 

technológií, výpočtovej techniky. 

Interaktívne tabule sú skoro v každej 

druhej triede a taktiež mapy a atlasy čo 

ma teší, pretože som učiteľka geografie.  

Čím ste sa chceli byť ako malá? 

Najskôr som chcela byť právnička, no na 

to by som sa musela učiť dejepis- a ten 

ma nikdy nebavil.  

Mala som dobré učiteľky geografie 

a preto som sa rozhodla pre tento 

predmet. 

Myslíte si, že vás majú žiaci radi? 

Zatiaľ je to skoro posudzovať, či ma 

majú žiaci radi alebo nie. Uvidím až po 

čase. 

Zapadli ste do učiteľského kolektívu? 

Áno, učiteľský kolektív je dobrý, 

príjemný. So všetkými zatiaľ vychádzam 

dobre, som spokojná. 

Čo patrí medzi vaše hobby? 

Veľmi rada chodím na turistiku, mám 

rada korčuľovanie, bicyklovanie. Rada 

tancujem zumbu. Často si spievam sama 

pre seba a rada pozerám dokumentárne 

filmy. 

Páči sa vám okolie školy? 

Áno, páčia sa mi výtvory, ktoré robia 

žiaci v rámci projektových dní, napr. Deň 

Zeme. 

Aké boli vaše známky keď ste boli 

žiačkou? 

Na základnej škole som mala jednotky 

iba v deviatom ročníku som dostala 

dvojku zo slovenského jazyka. Na 

strednej mi problém robila matematika 

a fyzika. Z biológie a geografie som mala 

vždy jednotky. 

Timea Jedličáková, Vanessa Porubčanská, Lucia Ženteková, Alexandra Komačková, 7.A 
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Európsky deň jazykov 

Európsky deň jazykov je na našej škole 

každoročný projektový deň. Každá trieda ma 

pridelenú krajinu, o ktorej pripravuje projekty 

a vyzdobí si triedu v duchu jej symbolov a vlajok. 

Žiaci spoznávali rôzne iné kultúry a jazyky.  

V kinosále vo Varíne bolo divadelné predstavenie 

v anglickom jazyku. Vo vestibule prebiehala 

hudobná súťaž, v ktorej sme hľadali krajinu 

pôvodu piesne. Zvíťazila trieda 9.B. Bonusové 

body boli pridelené za hru na hudobnom nástroji.  

Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 

a je organizovaný Radou Európy a Európskou 

komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti 

členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého 

kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových 

jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci 

EÚ. 

Ondrej Blaško, 7.A 
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Interview s pani učiteľkou  Mgr. Annou Nekorancovou  

Kde ste pracovali predtým ako ste 

nastúpili do našej školy? 

Na umeleckej škole. 

Páči sa vám naša škola? 

Veľmi sa mi páči vaša škola, máte tu 

veľmi pekné prostredie. 

Ktorý bol váš obľúbený predmet, 

keď ste chodili do školy a naopak, 

ktorý ste nemala rada? 

Najradšej som mala slovenčinu 

a matematiku a nemala som rada fyziku. 

Aké predmety učíte ? 

Učím všetky predmety na prvom stupni. 

Učíte  iba prvákov alebo aj iných 

žiakov? 

Učím aj druhákov. 

Aké je vaše obľúbené zvieratko? 

Predsa môj kocúrik Muffy. 

Aké  krúžky vediete ? 

Vediem Šikovníček a Tvorivé kreácie. 

Aká je vaša obľúbená farba? 

Najradšej mám červenú, ale každá farba 

ma svoje čaro. 

Zapadli ste do učiteľského 

kolektívu? 

Ja si myslím, že  áno. 

Myslíte si že vás majú deti radi? 

Myslím, že áno. 

Poslúchajú vás? 

Áno. 

Ďakujeme za Váš čas! 

 

Kristína Brežná, Nina Kožiaková 5.A 

Ondrejský jarmok  

Tradícia jarmokov vo Varíne siaha do 

roku 1682, keď kráľ Leopold udelil 

Varínu jarmočné práva.  Aj na tomto 

ročníku sa stretli obchodníci 

a remeselníci z celého Slovenska. Naša 

škola tu predávala naše výrobky, 

väčšinou vianočné dekorácie, ktoré sme 

vyrábali na hodinách výtvarnej výchovy 

alebo techniky.   

 



Školský rok 2017/2018, Vianočné číslo 1 
14 

Pranostiky na Ondreja  

 Ak na Ondreja lietajú včely, bude neúrodný rok. 

 Keď je pekne na Ondreja, celý rok na všetky sviatky bude pekne. 

 Keď na sv. Ondreja sneží, sneh si dlho poleží. 

 Keď svätý Ondrej na plot mráz posadí, nemusíme sa báť povodní ani vody. 

 Keď svätý Ondrej peknú cestu Lucii spraví, aj Mikuláš ho pochváli. 

 Na Ondreja ide orať len krivý gazda. 

 Na Ondreja, keď prší, bude celú zimu každý mesiac odmäk. 

 Na svätého Ondreja dávaj sane do dvora. 

Ondrej Blaško, 7.A 

Červená stužka 

Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja 

proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR v rámci rozvojového projektu („Zdravie a bezpečnosť v 

školách 2017“), Obvodného úradu v Žiline a mesta Žiliny 

organizuje ho Gymnázium sv. Františka v Žiline. HIV/AIDS je 

hlavným problémom verejného zdravia, a tiež najčastejšou 

príčinou úmrtí v Afrike. Pretože je Afrika domovom 14,5% obyvateľov Zeme, 

odhaduje sa, že na tomto kontinente žije 67% všetkých nakazených. V Afrike sa v 

roku 2009 úmrtnosť na AIDS pohybovala okolo 72%.Aids alebo syndróm získanej 

imunitnej nedostatočnosti je infekčná choroba ľudí vírusového pôvodu. V roku 2007 

žilo na celom svete približne 33,2 

milióna ľudí s touto chorobou a 

zabila asi 2,1 milióna ľudí, vrátane 

330 000 detí. HIV po slovensky 

vírus nedostatku ľudskej imunity, je 

vírus, ktorý je pôvodcom ochorenia 

AIDS.                                                                      Jakub Staňo, Dávid Staník 6.B 
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Mikuláš 

V stredu 6.12.2017 zavítal sv. 

Mikuláš aj na našu základnú školu. 

Už od rána bolo na učiteľoch i na 

žiakoch badať, že to nie je len ďalší 

deň v škole. Panovala tu sviatočná 

nálada. Žiaci ešte pred prvým 

zvonením zaplnili tabule klasickými 

mikulášskymi rýmovačkami 

o neskúšaní, neučení sa, ktorými sa 

snažili obmäkčiť učiteľov. Skoro 

v každej triede mali deti mikulášske 

čiapky a na tabuli mali napísané 

básničky: Na svätého  Mikuláša 

nepíše sa, neskúša sa, každá päťka 

odpúšťa sa. Každá trieda mala 

nádhernú výzdobu. Po  predvedení 

pekných piesní a básní boli všetci 

žiaci odmenení mikulášskymi balíčkami. 

Kristína Brežná, Nina Kožiaková, Adriana Lopušanová z 5.A 

 

Náučný text a kvíz  

Pes,0najvernejší0spoločník0človeka 

Pes je najstarším domácim zvieraťom, ktoré hrá v živote človeka najvýznamnejšiu 

rolu. Človek ho totiž dokázal k sebe pripútať a vychovať ho tak, aby mu bol nielen 

pomocníkom, ale taktiež spoločníkom. Žiadne iné domáce zviera nedokáže naviazať s 

človekom tak blízky vzťah. Podriaďuje sa mu bezpodmienečne bez ohľadu na to, či 

za to treba zaplatí vlastným životom. Nie nadarmo sa pes stal symbolom vernosti a 

ostražitosti.  
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Psie0dobrodružstvo 

Známy francúzsky spisovateľ Victor Hugo daroval jednému svojmu priateľovi malého 

pudlíka. Pretože nejakú dobu sa musel zdržiavať v Moskve, pán si vzal svojho 

maznáčika so sebou. Psík ale na to mal iný názor. V Moskve sa naraz z nenazdania 

stratil a za pár týždňov ho našli stáť v dverách parížskeho domu rodiny, ktorá ho 

láskavo prijala za svojho. Prešiel cez celú Európu, len aby sa vrátil domov! V roku 

1925 vypukla v jednom vzdialenom meste na Aljaške 

rozsiahla epidémia. Obyvatelia potrebovali lieky a 

zdravotný materiál, ale počasie znemožňovalo 

akúkoľvek dopravu. Snehové fujavice zasypali všetky 

cesty a búrka vystrájali nad celým územím. Kohosi 

vtedy napadlo zapriahnuť do saní dvoch psov a skúsiť, 

ako to dopadne. Rovnako už nebolo čo stratiť. Chlpatí 

záchrancovia sa menovali Togo a Blato. Prekonali 

ohromnú vzdialenosť 500 km rekordnou rýchlosťou a priviezli na miesto lieky a 

zdravotnícke potreby, ktoré mnohým obyvateľom zachránili život. Na Taiwane si 

získal obdiv a uznanie Kuro ako pes-ekológ, jeho majiteľ ho vycvičil na zbieranie 

odpadkov a upratovanie miestneho parku. Pes mal na krku zavesené vrecko, do 

ktorého odkladal každučkú vec, ktorú čuchom uznal ako odpadok. Tak chcel majiteľ 

odkázať turistom a svojim spoluobčanom: „Keď pes môže udržiavať čistotu, prečo 

nie i vy?“ 

 

Psie0služby 

Pastier 

Od nepamäti pes pomáha strážiť stáda. Bez jeho bezpečnostných služieb sa ani dnes 

nezaobíde žiadny pastier. Ráno ovčiarsky pes odprevádza stádo na pastvu, stráži ho, 

aby ho nenapadli šelmy, zháňa ho do húfu, aby dobytok neušiel. Pomáha pri 

preháňaní na nové pastviny alebo pri prechodoch, napríklad cez mosty alebo ulice. 

Keď je niektoré zviera neposlušné, neváha použiť zovretie zubov, aby mu 

v neposlušnosti6zabránil. 
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Detektív 

Pes je i veľký pomocník policajtov. Je ich pravou rukou pri hľadaní a prenasledovaní 

zločincov, alebo i pri vyhľadávaní drog alebo výbušnín. Vďaka jeho skvelej orientácii 

v obore pachov stačí nepatrná stopa hľadaného páchateľa, aby vystopoval cestu, 

kade unikol a našiel ho. Avšak, zmena počasia alebo vodnej prekážky môže prekaziť 

jeho9úspešné9hľadanie. 

 

 

Záchranár 

Pes je úspešne využívaný i v záchranárskych akciách. V horách dokáže odhaliť 

presné miesto, kde sú pod lavínou zasypaní ľudia. Za dve hodiny jeden pes odvedie 

prácu, ktorú by vykonávalo 20 osôb 20 hodín. Taktiež vďaka svojim výborným 

plaveckým schopnostiam zachraňuje i topiacich sa ľudí. Pes skočí bez problémov do 

vody za akéhokoľvek počasia, chytí človeka za zápästia a dopláva s ním ku brehu. 

Herec 

Pes sa dokáže uplatniť i v umení. Čo by bol filmový priemysel bez psov, ako je napr. 

slávny Beethoven, alebo jeho ďalší kolegovia, ktorí na povel štekajú, kňučia, robia 

mŕtveho, niekedy lepšie než skutoční herci. 

 

O akom zvierati bol náučný text? 

 O mačke 

 O psovi  

 O škrečkovi  

Pes je........ spoločníkom 

 Najvernejším  

 Najhorším  

 Najhlúpejším  

Akú vzdialenosť prekonali Togo a Balto ?  

 450 km 

 300 km 

 500km 

Pes je veľký pomocník... 

 Murárov  

 Policajtov 

 Archeológov 

Aký film so psíkmi je spomenutý? 

 Komisár Rex 

 Hotel pre psov 

 Beethoven 

Aké dobrodružstvo zažil malý pudlík? 

 Prešiel celou Európou 

 Prehltol celú kosť naraz 

a nezadusil sa 
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Čo nepatrí medzi psie služby? 

 Herectvo 

 Pastierstvo  

 Opravárstvo 

 Hral vo filme  

 

 Hrá vo filme  

Páčil sa vám  kvíz ? 

 Áno 

 Nie 

 Trochu  

 

Júlia Chytilová, 6.B 

Zabavme sa v duchu Vianoc  - Vianočný Test 

 

1.Jabĺčko prekrojené na hviezdičku: 
A: Zdravie pre celú rodinu  
B: Rande medzi hviezdami  
C: Budete hviezdou plesu 

2. Reťaz na stromčeku: 

A: Zasnúbite sa  
B: Súdržnosť rodiny 
C: Dostanete pod stromček zlatú retiazku 

3. Chren ako príloha k jedlám: 

A: Niekto vám pokazí náladu  
B: Odvaha čeliť prekážkam  
C: Očakávajte ostrú výmenu názorov 

4. Adventný veniec: 

A: Narodenie dieťaťa  
B: Svadba v rodine  
C: Štyri adventné nedele 

 

5. Ak vydržíte nejesť do večere: 

A: Schudnete pol kila 

B: Uvidíte zlaté prasiatko  

6. Šupiny z ryby znamenajú: 

A: Bohatstvo 
B: Chudobu  
C: Udicu pod stromčekom 

 

 

 

7. Ak zhasne plameň na sviečke: 

A: Prespíte celý rok  
B: Ohováranie  
C: Nešťastie v rodine 

8. Omotané nitky okolo stola: 

A: Zlodeji sa vášmu domu vyhnú 
oblúkom  
B: Budete po celý rok obšívať diery 
C: Zabránite tržným poraneniam 

9. Oblátka s medom a cesnakom: 

A: Medové motúzy pod fúzy 
B: Tešte sa na dobré zdravie po celý rok  
C: Všetko zlo vyženiete z domu 

 



Školský rok 2017/2018, Vianočné číslo 1 
19 

C: Vyhráte súťaž modeliek 

6. Šupiny z ryby znamenajú: 

A: Bohatstvo 
B: Chudobu  
C: Udicu pod stromčekom 

 

10. Mince pod obrusom 

A:Hojnosť po celý rok 

B:Dobehnú vás staré dlhy 

C:Dedičstvo 

 

 

Vianočné prešmyčky 

čaýnnoia    ekstomčr 

eiialn 

ldykeo 

ekoáčlo 

kajisčl 

ýivaočnn  vneeci 

hskeuailn  

ekznvoč 

ybos 

čáokvl 

neVaoi 

dnemkvoí 

oakr 

 

Tajnička 

1. Cez zimu nosíme 

zimné_____________ 

2. Padá to z oblohy 

3. Nosí sa to na rukách cez zimu 

4.Sviatok 24.12.  

5.  Toto je Vianočná _________! 

6. Nosí to Ježiško 
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Ukážka prác našich žiakov - Vianočné pohľadnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakčná rada Vám praje Šťastné a veselé vianočné sviatky! 

 




