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Milí naši čitatelia!
Akoby to bolo včera, stáli ste vzorne nastúpení na školskej chodbe v očakávaní nového
školského roka, dávali ste si predsavzatia ... Je čas bilancovať. Naplnili ste svoje predsavzatia?
Čo sa vám splnilo? V čom ste sa zlepšili? Odpovede na tieto otázky vám dajú nielen vaše
vysvedčenia, ale aj stránky tohto časopisu. Prelistujte ho! Na každej strane vás presvedčí
o pestrom živote školy. Na koľkých športových akciách ste
presvedčili o svojom talente, ale aj húževnatosti, nezlomnosti? Na
koľkých akciách ste dokázali, že radosť a uspokojenie neprináša
len práca pre seba, ale aj práca pre školu, pre les, pre celú
spoločnosť? Vašimi básničkami a peknými slohovými prácami ste
presvedčili o svojom talente, o dare reči, o bohatej slovnej
zásobe. Ale dokázali ste aj to, že vo vašich srdiečkach je lásky na
rozdávanie.
Čo dodať na záver? Zo srdca vám prajem, aby prázdniny neboli pre
vás len prázdnymi dňami. Nech sú plné krásy, poznania, skutočnej
radosti a dobrodružstva.
Mgr. Gabriela Kastelovičová
Korytnačka – štvrtáci (Recyklohranie)
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Školský úrad Margecany v spolupráci s MŠ Hlavná
v Gelnici usporiadali dňa 14.05 2019 prehliadku
v speve a v prednese poézie a prózy. Prehliadky sa
zúčastnili naše tri dievčatá - v prednese Timka Lorincová,
v speve Lilka Matejová a
Simonka Petkáčová .
Dievčatá
našu
MŠ
reprezentovali výborne.
Spev aj prednes im vyšiel
nad naše očakávania, za
čo sa im aj touto cestou
chceme
ešte
raz
poďakovať. Dievčatá si
z vystúpenia
doniesli
kopec pekných zážitkov, diplom aj sladký balíček.

Výlet do ZOO
V spolupráci so ZŠ sme sa 5.6 vybrali
na výlet do ZOO v Spišskej Novej Vsi .
Autobus nás priviezol až k zoologickej
záhrade. Deti sa na zvieratká veľmi tešili,
s úžasom pozorovali ich správanie. Po
prejdení celého areálu sme sa osviežili
dobrou
zmrzlinou
a
vyšantili
na preliezkach.

MDD
1. jún patrí vždy našim drobcom, lebo v ten deň deti na celom svete oslavujú MDD. Naša škola
v spolupráci so ZŠ oslavovala DEŇ DETÍ o deň skôr, čiže 31.5.2019. Aj keď nám počasie veľmi
neprialo a slniečko sa veľmi neukázalo, táto oslava dopadla veľmi dobre. Pre deti
na futbalovom ihrisku boli pripravené rôzne
aktivity –maľovanie na tvár, maľovanie na drevo
farbami, výroba náramkov a náhrdelníkov z
korálikov. Deti sa oboznámili s prácou
policajtov aj s prácou psovoda. Jazda na koni sa
im tiež veľmi páčila. Zmrzlina aj pukance boli pre
deti milým prekvapením. Rodičia pre naše deti
zabezpečili k ich krásnemu sviatku aj balíčky.
PRIMA BANKA zasa obdarovala naše deti
balíčkom, v ktorom si našli
farbičky,
omaľovanku aj sladkú odmenu. O dobrý obed sa
nám
postarali ujovia poľovníci výborným
guľášom.
3

________________________________

CLIL
Táto skratka pochádza z angličtiny
a v preklade to znamená obsahové
a jazykové integrované vyučovanie.
Tretiaci si to vyskúšali. Urobili sme
si vyučovací blok s názvom FOOD –
jedlo. Žiaci prepojením obsahu
niekoľkých
predmetov prírodovedy, hudobnej
výchovy,
výtvarnej
výchovy,
slovenského a anglického jazyka
mali možnosť upevniť svoje vedomosti, niečo nové sa naučiť a pritom sa aj zabaviť.
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Krajské kolo vo florbale – chlapci, Michalovce /Nadácia JOJ/

Okresné

kolo

vo

vybíjanej

dievčat

30.

4.

2019

Tento rok sa v Helcmanovciach po
prvý krát konalo okresné kolo vo
vybíjanej. Nám žreb určil do skupiny
Gelnicu, Mnišek nad Hnilcom a
Švedlár. Z tej sa nám podarilo
postúpiť po tuhých bojoch so
súperkami. V najlepšej štvorke sa
nám však nepodarilo zdolať nikoho a
skončili sme na krásnom 4. mieste.
Dievky ukázali potenciál. Klobúk dole.

Okresné kolo v prehadzovanej
3. 5. 2019
Naša škola sa aj tento rok zúčastnila
na okresnom kole v prehadzovanej, ktorú sme
hostili
tento
rok
my.
Počtom
účastníkov poskromnejšie,
ale
o
to
intenzívnejší bol priebeh jednotlivých
stretnutí. Hoci sa nám nepodarilo postúpiť,
šťastie a nadšenie z hry ostáva za každého
stavu. Hlavné je, že Tinka, Kajka, Maťka, Laura,
Mišo a René vzorne reprezentovali. Aj druhé miesto je super.

Krajské kolo vo florbale – dievčatá, Michalovce /Nadácia JOJ/
Poskromne s požičaným brankárskym oblekom, neveľkými očakávaniami, ale o to
odhodlanejšie sme prišli do Michaloviec stretnúť sa
so súperkami z veľkých škôl. Najťažším krokom bolo
prejsť cez prvé kolo, kedy škola buď prehrala a šla
domov, alebo postúpila ďalej. Košičanky sme porazili
a nezvládali sme iba jediné stretnutie, ktoré nás
delilo od finále s neskoršími suverénnymi víťazkami.
Zápas o bronz bol napínavý do poslednej minúty, o
osude ktorého rozhodli až samostatné nájazdy. Tie
sme zvládli lepšie a zaslúžene tak obsadili tretie
miesto medzi krajskou elitou. Slávka, Franťa, Soňa,
Paula, Natália s Natáliou, Kika, Miška, Lenka, Peťa,
Nikolka a aj naša doktorka Janka sa podieľali na úspešnom ťažení na východe Slovenska. Dievky
boli super.
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V nasledujúci deň sme na rovnakom mieste bojovali s chlapcami o čo najlepší výsledok.
Oklieštená zostava, len s dvomi hráčmi na striedanie, naznačovala boj do posledného dychu.
Znova bol najvyšší tlak vyvinutý hneď pri prvom stretnutí. Košice síce zápas pri konci
zdramatizovali, ale to nestačilo. História sa znova opakovala. Jedna prehra nás posunula do boja
o tretie miesto. Priebeh zápasu bol dramatický,
vyrovnaný, ale 30 sekúnd pred koncom štvrtým
gólom Košičania rozhodli. Štvrté miesto na kraji
je však za daných okolností úspech ako hrom.
Dominik, Šimon, zázračný Dávid, Aďo, Oliver,
Martin a Martin, Marko vzorne reprezentovali
našu školu.
Počas oboch dní sme dokázali zdolávať školy,
v ktorých žiaci navštevujú florbalové krúžky
alebo sú registrovaní ako hráči v kluboch. O to
väčší obdiv chlapcom aj dievčatám.

Okresné kolo v malom futbale mladších žiakov
v Kluknave 16. 5. 2019
Pre nevhodné poveternostné podmienky
dlhotrvajúceho charakteru sa musela po
viacerých špekuláciách zmeniť lokalita
tohto postupového turnaja. Samozrejme,
vytvorené podmienky nie príliš kladne
pôsobili na naše herné činnosti, ktoré sme
cibrili
v externých
podmienkach
multifunkčného
ihriska.
V domácich
podmienkach sebavedomé vystupovanie
sa zrazu stratilo a gerojstvo ostalo už iba teoretické. Predzápasové analýzy chlapcov ich smelo
predurčovali k úspechu, ale kombinácie viazli a futbalové majstrovstvo zmizlo ako prvá
chlapova výplata z práce. Po taktických manévroch sa herný prejav aj výsledky zlepšovali. Nič
to však platné, keď nedostatočný bodový zisk nestačil na postup do finálovej skupiny. Snáď
chlapci dozrejú za rok mentálne a všetko bude radostnejšie.

Okresné kolo v atletike - Gelnica 4. 6. 2019
V utorok nám konečne prialo počasie a podarilo sa zorganizovať
okresné kolo v atletike. S oklieštenou zostavou sme úspešne
reprezentovali našu školu na gelnickom futbalovom ihrisku.
Krásne štvrté miesta, piate aj bodované šieste miesta nás
potešili. Najvýraznejšou postavou nášho tímu bola znova Slávka
Jakubišinová, ktorá získala striebornú (kriketka) a bronzovú
(guľa) medailu. Palec hore.

RECYKLOHRANIE
V utorok 9. 4. 2019 sme sa v spolupráci s Obecnými lesmi vybrali do lesa. Vyzbrojení čakanmi,
kopačkami, rukavicami, poniektorí aj slaninkou či
klobáskou, ale hlavne dobrou náladou sme vyrazili od
autobusu smerom k pripraveným ohradám. Tam sme
sa
rozdelili
na dve skupiny
a po dôkladnom
vysvetlení
a
názornej
ukážke sme sa
pustili do sadenia stromčekov. Sadeníc bolo 200. Ale nás
bolo tiež dosť, a tak nám šla práca od ruky. Po zasadení
poslednej sadenice sme sa posilnili opečenou slaninkou
a pobrali sme sa späť peši. Ešte teraz v nás rezonuje dobrý pocit, že sme urobili niečo dobré a
užitočné nielen pre naše lesy, ale hlavne pre nás samých. Ďakujeme pánom lesníkom p.
Tomšíkovi a p. Mišendovi, že nám to umožnili a tešíme sa nabudúce.

MATEMATICKÝ KLOKAN
Naši šikovní žiaci sa zúčastnili medzinárodnej
súťaže Matematický klokan. Karinka Lojová z
I. triedy, Martinko Leško z II. triedy, Dominik
Jalč z III. triedy sa dokonca zaradili medzi 20%
najúspešnejších riešiteľov v SR. Karinka
Lojová sa v tejto súťaži umiestnila najlepšie
zo všetkých zapojených žiakov našej školy.
Blahoželáme našim úspešným riešiteľom, ale
aj všetkým zúčastneným žiakom.
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Posledný deň pred veľkonočnými prázdninami sa
uskutočnil už druhý ročník ekologických aktivít
s názvom Recyklohranie. Spoločne sme skrášľovali
okolie školy. Zbierali sme odpadky, hrabali, čistili.
Do prác sa zapojili všetky triedy a svojou troškou
pomohli zveľadovať školský pozemok. Potrápili sme
si hlavy aj tým, ako by sme mohli odpadky využiť
opakovane. Po tom, čo sme niektoré použili ako

hračky či ako pomôcky na cvičenie a
zvyšovanie kondície, sme si nimi ešte
skrášlili prostredie našich tried, keď sa nám
ich podarilo premeniť na výtvarné práce.
Počas dňa sa žiaci naučili o zlom vplyve
odpadu na životné prostredie a tiež o
znečisťovaní.

MLADÝ ZÁCHRANÁR
Prvá pomoc, KPR, epi pen, stabilizovaná poloha, to sú pojmy,
ktoré už ovládajú mladí zdravotníci, ktorí celý školský rok
absolvovali zdravotnícky krúžok. Cieľom bolo získať potrebné
poznatky a najmä praktické zručnosti ako poskytnúť prvú pomoc,
aby sme si ich mohli overiť na súťaži Mladí zdravotníci. Súťaž,
ktorú organizuje Červený Kríž, sa konala 22.5 v Spišskej Novej Vsi.
Naše družstvo 1.stupňa v zložení Dominik Jalč, Maxík Kandra,
Antonka Bérešová, Damián Kapinus a Šimonko Kuchta obsadili
krásne 4.miesto zo 7 zúčastnených družstiev v našej kategórii.

Deti boli veľmi šikovné, získali množstvo nových
skúsenosti a môžeme byť na nich veľmi hrdí. Sú
to mladí ľudia, ktorí môžu byť aj nám dospelým
vzorom, lebo svoj voľný čas venovali nesmierne
dôležitej činnosti, akou je vzdelávanie sa
v poskytovaní prvej pomoci. Všetci si od nás
zaslúžite obrovské uznanie a pochvalu. Som
na Vás hrdá! Pani učiteľka Lucka

Školský výlet 1. stupeň
V stredu 5. júna žiaci 1. stupňa našej ZŠ
nastúpili do objednaného autobusu a vyrazili
do ZOO v Spišskej Novej Vsi. Počasie nám
prialo. Čo nás zaujímalo najviac, to boli
samozrejme zvieratká z celého sveta, ale stihli
sme aj zaskákať si na žirafe, nakŕmiť kačičky a
dať si zmrzku, či nejaké tie hranolčeky.

MDD Familiáda
Dňa 31.5.2019 sa na futbalovom ihrisku vo Veľkom Folkmari konala Familiáda, deň venovaný
našim žiakom, ktorí sa spolu so svojimi
rodičmi zúčastnili tohto zábavného a
inšpiratívneho dňa. Počas dopoludnia
mali deti možnosť vypočuť si
zaujímavú prednášku a praktické
ukážky policajtov z Policajného Zboru
v Gelnici. Deti, ktoré majú rady
zvieratká, si so záujmom pozreli
poslušnosť a obranné činnosti psíka,
ktorý by mohol pomáhať aj pánom policajtom. Rodičia a učitelia ZŠ s MŠ vytvorili pre deti
podnetné stanovištia, na ktorých si vyskúšali maľovanie na tvár, výrobu náramkov, kreslenie
na drevo, veselé tetovačky pre najmenších. Deti mali možnosť vyskúšať si aj profesionálne
maskovanie
rán
od profesionálnej
záchranárky. Deti si zajazdili na koni, vyskúšali
si streľbu lukom na terč, zabavili sa pri
športových hrách a skákaní na trampolíne.
Nadšenie vzbudil hlavne stánok s popcornom,
zmrzlina a výborný guláš od šikovných
majstrov kuchárov. Veľké poďakovanie patrí
všetkým rodičom a zúčastneným, ktorí svoj voľný čas ochotne venovali na prípravu tohto
krásneho podujatia.
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OSEMSMEROVKA
LETO, TEPLO, MORE, PIESOK,
OPAĽOVAŤ, ZMRZLINA, KAMARÁT,
BICYKEL, ZÁBAVA, PÁRTY, TANEC,
CESTOVANIE, CAMP

TAJNIČKA: __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ !

Rozkvitnutá lúka – tretiaci (Recyklohranie)
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Z detských pier
English friendly ACROSTIC POEMS
SCHOOL
Students
Classmates
Homework doing
Opening minds
Only thinking
Loving breaks
TEACHER
Teaching us
Everyday
Alphabet and other subjects
Class managers
Having answers
Education organizing
Reasons explaining
HOLIDAY
Having fun
Only best days
Lazy lying on the beach
Ice cream eating
Daily
Always happy
Yelling: „Hurray!“
SUMMER
Swimming in the pool
Usually hot days
More fun
More sun
Everyday swim suit wearing
Rainbows after rain watching
Ôsmaci

MAMKA
Moja mamka krásna je,
pečie, varí, upratuje.
Pomáha mi s úlohami,
poteší ma objatiami.
Je ku mne milá, láskavá,
kvety jej za to stále dávam.
OCKO
Ocko, ten ma vychováva,
až ho z toho bolí hlava.
Radi spolu športujeme,
vždy sa pritom nasmejeme.
Hráva so mnou futbal,
bedmington aj florbal.
Chodí so mnou na rybačku,
v zime aj na lyžovačku.
Tretiaci

Náš ocko
Ocino je naše zlato,
mať ho doma stojí za to.
Ľúbi mamku, detičky,
vie opravovať vecičky.
E. Lörincová

Prázdniny
Konečne sú tu prázdniny,
budem jesť kopce zmrzliny.
Pôjdem sa aj bicyklovať
a pritom aj opaľovať.
Prázdniny sú super vec.
Nemusím ísť do školy: Yes! Yes! Yes!
Tretiaci

Moja mama
O svojej mame som sa rozhodol písať preto, lebo ju poznám zo všetkých ľudí najlepšie.
Moja mamka je veľmi starostlivá a veľa času trávi v práci. Pracuje ako laborantka.
Na to, že mám štyroch bratov, snaží sa každému z nás dať to najlepšie.
Nie je veľmi vysoká. Vlasy má krásne, hladké a má ich čiernej farby. Rada sa oblieka
moderne. Nosí aj šperky, ale nemá ich veľmi rada. Má pekné hnedé oči a na čítanie už používa
okuliare.
Keď nejde do práce, pripraví mi desiatu. Pri príprave desiatej sa snaží byť originálna a
stále sa mi snaží urobiť niečo iné. Na obed nám často navarí tradičné slovenské jedlá, ale
niekedy na internete nájde nové recepty, ktoré vyskúša. Má rada záhradníčenie, neustále
zdokonaľuje našu záhradku. Má rada ovocie a zeleninu, ale občas si dá aj niečo sladké. Pomáha
mi v učení. Keď bratia maturovali, pomáhala aj im. Aj keď má veľa práce, nájde si čas
na prečítanie dobrej knihy.
Som veľmi rád, že sa o nás všetkých takto stará a bol by som rád, keby mala viac
voľného času. Veľmi chcem, aby bola šťastná.
K. Čuchran, 7. trieda

Moja mama
Moja mama je najvernejšia osoba v mojom živote. Je mojím životným vzorom.
Mama rada nosí rozpustené vlasy. Má ich krátke, ryšavé. Rada sa usmieva a pri úsmeve
jej vidno krásne ligotavé zuby. Má svetlozelené oči. Sú ako malé horské jazierka. Oblieka sa
vkusne. Rada nosí tmavé a pohodlné oblečenie. Obľubuje športový štýl. Jej postava je vyššia a
krásna, hoci ona s ňou nie je spokojná.
Je optimistická a stále hovorí, že aj po búrke vyjde slnko. Je veľmi láskavá a keď
potrebujem pomôcť, pomôže mi, nikdy ma neodbije s poznámkou – neskôr. Môžem sa na ňu
vo všetkom spoľahnúť, je veľmi zodpovedná, ale nemá veľmi veľkú odvahu. Veľmi sa bojí o mňa
a môjho brata a má strach aj z výšok. Občas je nevrlá a zlostná – to vtedy, keď má problémy
v práci alebo keď nestihne upratať.
Má rada spoločnosť a ľudí okolo seba berie ako svoju druhú rodinu. Niekedy sa však
rada zavrie do izby a číta si knihu. Perfektne varí a jedlo, ktoré uvarí, ma stále upokojí, keď mám
zlú náladu. Keď niečo sľúbi, vždy to aj splní.
Znamená pre mňa celý život, nevymenila by som ju za nič na svete. Nevymenila by som
ju za nič na svete.
P. Škrobianová, 7. trieda
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Moja mama
Moju mamu som si vybrala preto, lebo je to najdôležitejšia osoba v mojom
živote. Raz by som chcela byť ako ona.
Moja mama má krásne výrazné orieškové oči. Má jemné svetlé vlasy. Preferuje
eleganciu. Najradšej nosí pestré farby. Rada sa vkusne oblieka.
Mamka je môj najvernejší človek. Je ako moja najlepšia kamarátka. Vždy sa
na ňu môžem obrátiť. Aj v najťažších chvíľach ma pochopí. Aj keď niečo vyvediem,
nenahnevá sa. Niekedy je výbušná, ale na príčine som ja a môj brat. Ale chápem ju, veď
nám chce len dobre. Mama je poriadkumilovná, vždy musí byť upratané. Je výborná
kuchárka. Aj keď sa jej nechce variť, zatne zuby a ide do toho s radosťou. Jej tajná
ingrediencia je láska. Rozdáva ju nám. Pred odchodom do práce poupratuje, navarí,
operie. Pracuje ako predavačka v potravinách, lebo je rada medzi ľuďmi. Z práce príde
unavená, ale aj tak nezabudne na drobné radosti, ktorými nás obdaruje.
Mama je nezlomná, odvážna, vytrvalá a plná dobrých vlastností. Také
vlastnosti by som raz chcela po nej zdediť.
N. Fabriciová, 7. trieda

NÁVŠTEVA
Ahojte, som Daniel. Práve som prišiel zo školy a pozrel som sa do kalendára. „Hurááááá,
sú prázdniny!“ skríkol som. Rýchlo som sa naobedoval a pozrel do mobilu. Nikto
nevolal , ani nepísal. Ale čo to? Niekto zaklopal na vchodové dvere. Otvoril som ich a
stál tam chlapec. Prihovoril som sa mu: „Ako sa voláš?“ „Volám sa Prázdninový deň,“
odpovedal chlapec, „a prišiel som ti oznámiť, že skončil školský rok.“ „To už predsa
viem,“ povedal som netrpezlivo, „ale čo s tým?“ „Videl som, že si smutný, a tak som ti
prišiel robiť spoločnosť.“ Jasné, že som súhlasil. Sám by som sa až tak dobre nezabavil.
Dohodli sme sa s Prázdninovým dňom, že pôjdeme na ihrisko. Rýchlo som si na seba
dal kraťasy a tenisky a vyrazili sme. O 17:00 ma Prázdninový deň vrátil domov, to asi
aby som mohol byť s rodičmi, ktorí boli v práci. Tak to bolo každý deň. Asi v polovici
júla sme išli do Ríma. Strávili sme tam celý týždeň. Potom som chodil každý deň
s Prázdninovým dňom vonku a našiel som si kamarátov. Keď skončil august s radosťou
som išiel s kamarátmi do školy. Vedeli sme, že sa s Prázdninovým dňom ešte uvidíme.
Možno to bude už cez jesenné prázdniny.
Z. Gregová, 4. tr.
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HEJNÉHO METÓDA
ZASLÚŽENÁ RADOSŤ Z POZNANIA
Pokračovanie z minulého čísla školského časopisu
Hejného metóda je založená na rešpektovaní 12-ich základných princípov, ktoré
geniálne skladá do uceleného konceptu tak, aby deti objavovali matematiku samy a
s radosťou. Vychádza zo 40 - ich rokov experimentov a prakticky využíva historické
poznatky, ktoré sa v dejinách matematiky objavujú od starovekého Egypta až
do dnešných dní.
4. RADOSŤ Z MATEMATIKY
VÝRAZNE POMÁHA PRI ĎALŠEJ VÝUKE
Skúsenosti hovoria jasne: tá najúčinnejšia motivácia prichádza z detského pocitu
úspechu, z jeho úprimnej radosti, ako dobre vyriešilo primerane náročnú úlohu. Je to
radosť z vlastných pokrokov i z uznania spolužiakov aj učiteľa. Deti tak nepoznajú „blok
z matiky“, o ktorom v našom školstve už kolujú legendy. Naopak: keď vidí vzorček, nie
je ich reakciou averzia, ale nadšenie: To viem, to vyriešim!
5. VLASTNÝ POZNATOK
MÁ VAČŠIU VÁHU NEŽ TEN PREVZATÝ
Keď má prvák poskladať z drievok štvorec, vezme jedno drievko, potom druhé, tretie…
Stále mu to nestačí, vezme teda štvrté drievko a poskladá štvorec. Potom sa rozhodne
poskladať väčší štvorec. Vezme ďalšie drievka a zloží väčší štvorec. Už začína tušiť, že
ak bude chcieť zložiť ešte väčší štvorec, potrebuje k tomu vždy ďalšie štyri drievka. Je
na ceste k objavu vzorca pro výpočet obvodu štvorca.
6. ROLA UČITEĽA
SPRIEVODCA A MODERÁTOR DISKUSIÍ
Bežná spoločenská predstava učiteľa je obraz niekoho, kto to vie a prednáša. Tak učiteľ
matematiky vie matematiku, preto o nej môže rozprávať. V rade prípadov sa tak i deje.
Dieťa si vypočuje učiteľov výklad, zapíše si nejaké poznámky do zošita, vypočuje si
návod k riešeniu novej situácie a tento návod sa učí používať. V našom chápaní výuky
je rola učiteľa i dieťaťa úplne iná. Učiteľ je ten, kto organizuje hodinu, poháňa žiakov
k práci, zadáva vhodné úlohy, raduje sa so žiakmi z ich objavov a riadi ich diskusie. Je
tichým sprievodcom hodín matematiky.
Pokračovanie v nasledujúcom čísle školského časopisu
Z webovej stránky www.h-mat.cz spracoval František Bobenič

PRÁZDNINY Otestuj sa!
Ktorému školákovi by sa od radosti nerozžiarili očká už len pri počutí tohto
čarovného slovíčka? Letné prázdniny majú zaujímavú históriu a nie pre všetky
deti trvajú rovnako dlho ako u nás.
1. Za čias Márie Terézie začal v roku 1777 platiť zákon Ratio educationis,
podľa ktorého nesmeli byť prázdniny ani dlhé, ani príliš často. Zvyčajne boli
v septembri a októbri. Nazývali sa:
a) vakácie
b) vakreácie
c) vakuácie
2. Od roku 1787 sa presunuli na júl a august, čo platilo pre mestské deti. Deti
na vidieku však mali ešte aj koncom 19. storočia letné prázdniny dlhé:
a) dva týždne
b) 1 mesiac
c) 4 a viac mesiacov
3. Žiaci, ktorí prepadli, museli kedysi počas letných prázdnin:
a) chodiť na doučovanie b)pomáhať na školských pozemkoch
c) miništrovať
4. Po 2. svetovej vojne bola dĺžka letných prázdnin stanovená na dva
kalendárne mesiace. Začínajú sa prvým júlovým pracovným dňom. V tomto
roku sa teda začnú:
a) 1. júla
b) 2. júla
c) 3. júla
5. Mnohí slovenskí školáci závideli či závidia svojim ruským kolegom 14týždňové letné voľno. Sú však krajiny, v ktorých ho majú žiaci ešte menej ako
naši. Šesť týždňov majú deti:
a) v Maďarsku
b) vo Veľkej Británii
c) v Poľsku
6. V Austrálii sa letné prázdniny trvajú:
a) od polovice júla do polovice septembra
b) v júli a v auguste
c) od polovice decembra do konca januára
7. Tohtoročné letné školské voľno bude celkom trvať:
a) 63 dní
b) 65 dní
c) 9 týždňov
8. K prázdninám patrí aj dovolenka, no nebolo to tak odjakživa.
V Československu v roku 1921 začal platiť zákon, ktorý určoval dĺžku platenej
dovolenky podľa odpracovaných rokov. Týkal sa však iba jedného povolania.
Išlo o:
a) policajtov
b) železničiarov
c) baníkov
9. V súčasnosti Slováci trávia svoje dovolenky pri mori v Bulharsku a
Chorvátsku. Kedysi bola slovenským morom nazývaná vodná nádrž:
a) Zemplínska Šírava
b) Veľká Domaša
c) Oravská priehrada
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10. Dovolenku netreba stráviť iba na pláži. Viete, ktoré mesto je na svete
najnavštevovanejšie? Je to:
a) Londýn
b) New York c) Paríž
11. A keď sme už pri dovolenkách, isto viete, čo je to polpenzia. Je to strava
pozostávajúca z:
a) raňajok a večere b) raňajok a obeda c) obeda a večere
12. Prázdniny nemávajú iba školáci, ale i divadlá, parlament a:
a) kiná
b) sčasti súdy
c) herne
13. Prvým dňom nového školského roka bol tradične 1. september. Tento
deň je však už pekných pár rokov Dňom Ústavy Slovenskej republiky a škola
sa začína nasledujúci najbližší pracovný deň. Prvý septembrový deň je
štátnym sviatkom od roku:
a) 1990
b) 1992
c) 1994
Správne odpovede: 1a, 2c, 3a, 4a, 5b, 6c, 7b, 8c, 9a, 10c, 11a, 12b, 13c

ANGLICKÁ DOPLŇOVAČKA
1. Not cold.
2. A popular ball game.
3. It ptotects your eyes from strong sun.
3.
4. A place in the desert with palm trees and water.
5. A day, when you were born.
5.
6. A place with water and fishes.
7. A funny activity.
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8. The biggest star in the Solar System.
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OSEMSMEROVKA
LETO, MORE, PIESOK, OPAĽOVANIE,
TURISTA, VOĽNO, KAMARÁTI, PLÁVANIE,
BICYKEL, HORY, ZÁBAVA, PÁRTY, TANEC,
VÝLET, CESTOVANIE, STAN, SEN

TAJNIČKA: __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ !
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