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Úvod 
Milí žiaci,  učitelia a rodičia,  

Skončil sa čas leňošenia a oddychu. Bicykle, kolobežky postupne meníte za 

knihy, písanky a školské tašky. Určite niektorí v posledných dňoch augustových 

strácali náladu a s nevôľou prijali začiatok školského roka. Veríme, že v kútiku 

duše sa objavili aj pocity radosti so stretnutia so známymi  a možno aj novými 

tvárami a očakávania, čo nás v škole čaká. My Vám prinášame možnosť ešte sa 

vrátiť do obdobia pred prázdninami a v rubrike „Čo sa dialo na našej škole ....“ 

sa dočítate, čo sme zaujímavé prežili v mesiaci jún -  koncoročné výlety, deň 

detí, návštevu z Boskovíc... Pre Vašu zábavu nájdete v časopise tajničku, 

hádanky a vtipy. A spoznáte o niečo bližšie aj pedagogickú asistentku Janku 

Tariškovú. 

Príjemné čítanie                                                               Redakcia Špecka  

                                                                      

 



Rozhovor s Jankou Tariškovou 

1.kolo -zahrievacie otázky  

Výška: 168 cm 

Farba očí: šedo- modré  

Koníčky: okrasná záhrada, čítanie, turistika 

Obľúbená farba: zelená, modrá, ružová 

2.kolo naj – otázky  

Najobľúbenejšia činnosť: mám rada prechádzky v prírode  

Najväčšia slabosť: sladkosti a tyčinky 

Najobľúbenejšia hudba: latinsko - americká  

Najobľúbenejší seriál: Priatelia, Naši 

Najobľúbenejšia kniha: Jana Eyrová 

Najkrajší zážitok: narodenie mojich detí 

Najlepšia dovolenka: každá dovolenka je najlepšia  

Najobľúbenejšie zviera: mačka, pes 

Najobľúbenejší kvet: všetky jarné kvety 

Najobľúbenejšie ročné obdobie: jar a jeseň 

 

3. kolo -osobné vyznania  

Čo vám prekáža na dospelých?  Nadradenosť. 

Čo vám prekáža na žiakoch? Keď si navzájom 

ubližujú.  

Na čo ste v živote hrdá? Som hrdá na svojich dvoch 

synov.  

Máte  nejaké nesplnené sny? Áno, zopár ich mám a verím, že sa čoskoro splnia.  

Máte  nejaký cestovateľský sen?  Egypt. 

Dovolenku radšej trávite aktívne alebo pasívne – 

leňošíte? V poslednom čase radšej leňoším. 

Keby ste si mohli vybrať krajinu, kde by ste chceli žiť, 

ktorá by to bola? Istý čas som si vyskúšala život 

v Rakúsku a preto určite viem, že na Slovensku som 

spokojná.   

Aký máte vzťah k móde? Čo najradšej si obliekate? 

K móde mám pozitívny vzťah, ale najnovšie módne výstrelky  nevyhľadávam. Vyhovuje mi 

športovo - elegantný štýl.  

Keby ste chytili zlatú rybku, čo by ste si želali? Pretože láska je jediná vec na svete, ktorá 

nikomu neublíži.....želala by som si pre tento svet veľa lásky. A samozrejme zdravie pre 

všetkých. 

Máte nejaké životné motto, ktorým sa riadite? Čo nemáš, nepotrebuješ. Buď šťastná  



Čo sa dialo  v našej škole v mesiaci  jún....  
Zmrzlina ku dňu detí 

Z príležitosti MDD nás spoločnosť Frisiana aj tento rok prekvapila sladkou odmenou. Darček 

vo forme zmrzlinových kupónov prišla osobne odovzdať spolumajiteľka firmy Lívia Néveri. 

Všetci žiaci aj zamestnanci Spojenej školy internátnej v Leviciach si mohli vychutnať točenú 

zmrzlinu v jednej z troch prevádzok Točenej zmrzliny podľa vlastného výberu v centre mesta, 

na autobusovej stanici alebo v Priemstave. Sponzorom sa podarilo vyčariť nám úsmev na 

tvári, za ich sladký darček veľmi pekne ďakujeme !  

 
Deň detí v II.AU a IV.AU 

Deti II.AU a IV.AU triedy oslávili tento svoj deň v Detskom svete 

ALEX v Leviciach. Spoločne sa dosýta vyskákali, vyšantili 

a vybláznili v detskom zábavnom centre. Počas šantenia sa posilnili 

a občerstvili detským šampanským, muffinkami, džúsom, či 

minerálkou. Radosť bola veľká na trampolíne, šmýkačke, 

v guličkovom bazéne aj v tuneloch. Prežili krásny veselý deň bez 

učenia.                                                              Mgr. Jana Harmanová       



    
Medzinárodný deň detí v nemocnici ! 

Medzinárodný deň detí na Detskom oddelení v Leviciach priniesol veľa úsmevov a radosti. 

Pre hospitalizované deti sme si pripravili pestrý program a darčeky, samozrejme nechýbali ani 

sladkosti. Veselá nálada a detský smiech sa niesli po celom oddelení a veru ,,nakazili“ aj 

personál nemocnice, ktorý bol tiež obdarený sladkou odmenou .   

 
Medzinárodný deň detí v Kalnej, V .A, IX.A a VIII.B 

Každoročne je na celom svete jeden deň venovaný deťom. Je to Medzinárodný deň detí. Ani 

my na našej škole sme na nich nezabudli a vymenili sme učebnice a perá za opekanie, hry, 

pobyt na preliezkach. Najväčším a najsladším prekvapením pre nich bola zmrzlina, ktorú ako 

sponzorský dar zabezpečila spoločnosť Frisiana., ktorej veľmi pekne ďakujeme. Deti si svoj 

deň užili do sýtosti 

a spokojní 

odchádzali domov. 

 



   
Návšteva z partnerskej školy v Boskoviciach 

V týždni od 30. mája do 3. júna 2022 k nám zavítala 

návšteva z Českej republiky – z mesta Boskovice, 

ktoré je sídlom MŠ, ZŠ a Praktickej školy pre deti so 

špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami. 

Naše školy udržiavajú vzájomné partnerské vzťahy už 

dlhé roky. Počas tohto obdobia sa organizovali 

návštevy medzi spriatelenými školami a zrealizovali 

sme niekoľko spoločných projektov. Medzi 

najúspešnejšie patrí česko-slovenský projekt 

„Slovanské posolstvo“, ktorý sa uskutočnil 

v školskom roku 2012/2013. Projekt bol tematicky 

zameraný na spoločnú národnú minulosť z obdobia 

Veľkej Moravy, bol veľmi úspešný a získal Európsky certifikát kvality udelený Centrálnou 

podpornou službou v Bruseli. Znamenalo to, že práca našej školy bola ocenená na najvyššej 

európskej úrovni.  

Naši kolegovia spoza rieky Moravy nás navštívili po dlhých troch rokoch, počas ktorých 

obmedzovala naše životy  nepriaznivá epidemiologická 

situácia. O to viac sme sa na našich priateľov tešili. Čakal 

nás týždeň plný spoločných aktivít, vzájomnej spolupráce 

a výmeny odborných skúseností. 

Pre našich hostí sme pripravili bohatý program - slávnostné 

privítanie, otvorenie projektu, vystúpenie našich detí, 

prehliadka priestorov školy a všetkých našich pracovísk. 

Kolegyne z partnerskej školy v rámci rozvoja pedagogických 

kompetencií zdieľali prax s pani učiteľkami v našej 

materskej škole v  projekte „Tieňovanie“. Každé popoludnie 

ich čakal pestrý spoločenský program, počas ktorého spoznávali naše mesto a atraktívne 

miesta v okolí – návšteva kaštieľa v Svätom Antone, prehliadka Nitry a nitrianskeho hradu 

a navštívili  aj kúpeľné mesto Dudince, kde sa 

zoznámili s jeho históriou. 

Ani sme sa nenazdali a spoločný  týždeň ubehol ako 

voda. Hosťom sa v našej škole veľmi páčilo a lúčenie 

sprevádzali aj chvíle dojatia. Všetci spoločne dúfame, 

že nás čakajú už len lepšie časy a nič nebude brániť 

tomu, aby sme sa s našimi kolegami a priateľmi 

z Boskovíc opäť čoskoro stretli.                                                                               

Ing. Danica Karlíková  



 

 
Svetový deň životného prostredia 5. jún 

V tento deň sa robia aktivity po celom svete nájdeme si čas pre prírodu aj my...Nemôžeme 

vrátiť čas, ale môžeme zasadiť strom ozeleniť naše mestá, meniť stravovacie návyky, čistiť 

rieky a pobrežia, triediť odpad a produkovať ho čo najmenej. Čistiť svoje okolie... So žiakmi 

sme si pripomenuli  svoje poznatky prezentáciou o Životnom prostredí, vyplnili tajničku, 

pracovné listy na tému triedenia odpadu. Najväčšia 

zábava bola čistenie 

nášho okolia, tešilo 

nás zbierať odpadky 

po neporiadnych 

ľuďoch. Náš deň 

sme zakončili 

s dobrým pocitom 

z vykonanej práce 

a zmrzlinou. 

 

Návšteva Tekovskej knižnice v Leviciach 

Na začiatku mesiaca sme absolvovali návštevu v knižnici, kde sme sa dozvedeli veľa 

zaujímavých informácií o fungovaní knižnice a jej oddeleniach. Pani knihovníčka mala pre 

nás pripravenú prednášku o kyberšikane, čo žiakov veľmi zaujalo. 

Žiaci mali možnosť nadobudnuté poznatky použiť aj v praktických 

činnostiach, keď sa rozdelili do skupín a ich úlohou bolo vymyslieť 

reklamu týkajúcu sa zvyšovania povedomia o kybešikane. Zhostili 

sa úlohy bravúrne, spolupracovali a ich výtvory môžete posúdiť dľa 

fotiek. Nakoniec si pozreli video o kyberšikane a najaktívnejší žiaci 

boli dokonca aj odmenení. 



Vyhodnotenie súťaže „Čítanie nás baví“  

V júni sme sa dozvedeli radostnú správu – žiak našej 

školy Nikolas Takács z VIII. VP sa umiestnil na 

krásnom 2. mieste v celoslovenskej čitateľskej súťaži 

„Čítanie nás baví“ pre žiakov špeciálnych škôl. 

Do súťaže sa 

zapojilo 20 škôl - 

73 žiakov 

v kategórii 

jednotlivcov a 38 

triednych 

kolektívov. Súťaž 

bola zameraná na 

zvyšovanie čitateľskej gramotnosti, čítanie 

s porozumením, prácu s textom, vypracovanie úloh 

a výtvarné stvárnenie prečítaného príbehu. Pracovali sme 

s knižkami, ktoré určil organizátor súťaže - Drevený tato, 

Adam a čarovná šmykľavka a prírodopisnou 

encyklopédiou Prečo zvieratá. Nikolas v silnej 

konkurencii súťažil ako jednotlivec a jeho usilovná práca 

bola ocenená. 

Za krásne 2. miesto získal Nikolas diplom a pekné vecné 

ceny. Srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu 

a reprezentáciu našej školy. 

Ing. Danica Karlíková 

,,Farebný svet detí z nemocnice“ 
Detská fantázia je 

nekonečná a svet 

očami detí tak 

farebný a zábavný. 

Svedčia o tom aj 

výtvarné diela 

hospitalizovaných 

detí. 

Výstava detských 

výtvarných prác 

hospitalizovaných 

detí  prebehla 

v dňoch 27.06. a 

26.08. 2022 na  

Pediatrickom  

oddelení v Leviciach. 
 

   
 

 

 



Výlet do Štiavnických vrchov 

Koniec školského roka a výlety patria neodmysliteľne k sebe – sú 

vždy veselé, dobrodružné, utužujú kolektívne vzťahy a prinášajú 

množstvo nových zážitkov a poznatkov. Majú v sebe príchuť leta, 

očakávaných dní voľna a školských prázdnin. 

Aj žiaci našej školy absolvovali 21. júna výlet do chránenej 

krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, kde ich čakal bohatý program. 

Ráno sme plní očakávania nasadli do autobusu a vydali sa na 

cestu. Prvou zastávkou bola obec Štiavnické Bane, kde sme 

navštívili unikátnu Základnú školu s materskou školou 

Maximilána Hella. Tu sa nás ujal náš celodenný sprievodca pán 

Ing. Peter Farbiak – riaditeľ Správy CHKO Štiavnické vrchy. 

ZŠ v Štiavnických Baniach je prvá škola na svete, kde sa deti 

povinne učia predmet sokoliarstvo. Zamestnanci školy pre nás pripravili atraktívny program – 

predstavenie dravcov pod dozorom profesionálov. Ku škole patrí prírodný park, kde má svoj 

domov množstvo zvierat – dravce, sovy, kone, opice, leguány, korytnačky aj krokodíl. 

Obrovského papagája aru modro – žltú mali deti možnosť aj nachovať. Okolo školy sa 

nachádzajú exkluzívne záhrady rôzneho typu a na samotnej budove školy slovenská rarita – 

prvá exteriérová vertikálna záhrada. Vzdelávanie žiakov sa uskutočňuje v prírode a názorne 

vedie deti k aktívnej účasti pri ochrane životného prostredia. Deťom sa program veľmi páčil, 

o všetko sa zaujímali a aktívne sa zapájali.  

Potom sme autobusom pokračovali ďalej – smer Sitno, ktoré je najvyšším bodom 

Štiavnických vrchov. Náš sprievodca pán Ing. Farbiak nám priblížil 

unikátnosť flóry, fauny i geologického zloženia tejto chránenej 

oblasti, ktorá  sa nachádza sa v pásme najvyššej ochrany. Cestou na 

vrchol nás čakalo ďalšie prekvapenie – pasúce sa ovečky, kozy 

a somáriky. Ich majiteľka a chovateľka  nám veľmi fundovaným 

a pútavým spôsobom priblížila spôsob života týchto zvierat a ich 

nenahraditeľnosť v trvalom udržiavaní vzácnych trávnych porastov. 

Na samotnom vrchole Sitno - vo výške 1009  metrov nad morom sa 

nám naskytol nádherný panoramatický výhľad na okolitú krajinu – 

kopce, doliny a malebné obce Štiavnických vrchov. Počasie nám 

prialo a viditeľnosť bola dokonalá. V tomto krásnom prostredí pri 

horskej chate A. Kmeťa sme si pochutnali na vlastnoručne opečených špekáčikoch so 

zeleninou, ktoré na čerstvom vzduchu chutili vynikajúco. 

Ani sme sa nenazdali a deň ubehol ako voda. Domov sme sa vracali príjemne unavení, 

nadýchaní čistého vzduchu a s kopou nových zážitkov, na ktoré budeme ešte dlho spomínať.  

Ing. Danica Karlíková 

   



Návšteva plavárne 

Dňa 23. júna sme s deťmi II.AU triedy boli v Levickej 

plavárni. Po dlhšej prestávke zapríčinenej Covidom 

19 sme sa nemohli spoločne tešiť tejto obľúbenej 

aktivite našich detí. V rámci hydroterapie sme sa 

zahrali kruhové hry vo vode, samozrejme nechýbala 

rozcvička, hry s loptou. Desiatovali sme na tráve na 

dekách. 2 hodiny strávené v bazéne nám pomohli 

v otužovaní a pestovaní našej imunity. Pri prezliekaní 

sme si precvičili samoobslužné činnosti. Už sa tešíme 

na ďalšie stretnutie s vodou. 

Mgr. Jana Harmanová, Bc. Deniska Tarajčáková 

a deti II.AU triedy  

 
Výtvarné súťaže 2022 

Žiaci našej školy sa aktívne zapájajú do všetkých 

celoslovenských výtvarných súťaží. V júni sme 

sa zaslali krásne výtvarné dielka do dvoch súťaží. 

Prvá súťaž „Rómska paleta2022“je určená pre 

rómsku menšinu a jej cieľom je podnecovať 

a rozvíjať výtvarnú tvorivosť rómskych detí. 

Téma súťaže na rok 2022  je Guliverove cesty - 

téma široká, bohatá a poskytujúca priestor 

fantázii.  

Druhá  súťaž „Výtvarný salón ZPMP“ je 

vyhlásená pre ľudí s mentálnym postihnutím a jej 

cieľom je prezentovať ich talent, kreativitu a jedinečné 

vnímanie sveta. Tohtoročná téma súťaže je veľmi 

aktuálna a týkajúca sa nás všetkých – Sen o mieri. 

Žiaci našej školy sa v hojnom počte zapojili do oboch 

súťaží a to vo všetkých vekových kategóriách. Ako 

vidno na fotografiách – výtvarné práce sa vydarili. 

Všetkým žiakom a ich pedagógom patrí veľká vďaka za 

ich aktivitu, tvorivosť a nadšenie,  ktoré vložili do 

svojich prác. A držíme palce v ďalšej časti súťaži.                                                                                                        

Ing. Danica Karlíková 



Získali sme 2. miesto v celoslovenskej 

súťaži 

V júni sme sa dozvedeli výsledky celoslovenského 

kola čitateľsko - výtvarnej súťaže „Čitateľský 

oriešok“, do ktorého sa zapojili aj žiaci našej školy. 

V tomto roku sa uskutočnil už ôsmy ročník súťaže, 

ktorú organizuje odborné nakladateľstvo RAABE 

Slovensko spoločne so svojimi partnermi. Zámerom 

súťaže je rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, 

logické myslenie a výtvarnú kreativitu. Má dve časti 

– textovú a výtvarnú. Žiaci jednotlivých ročníkov si 

najprv prečítali dva príbehy z pracovných zošitov, ktoré vydáva RAABE a potom museli 

správne odpovedať na otázky súvisiace s textom. Po vyplnení úloh žiaci pokračovali 

výtvarnou časťou súťaže, kde bolo ich úlohou prepojiť dva prečítané príbehy do jedného 

obrázka – zapojiť fantáziu, kreativitu a 

vymyslieť svoj vlastný príbeh v podobe kresby. 

Spomedzi našich žiakov sa najviac darilo 

Nikolasovi Takácsovi z VIII. VP, ktorý 

v celonárodnom kole získal krásne 2. miesto 

v kategórii špeciálnych škôl. Súčasne s touto 

radostnou správou sme dostali aj pozvánku na 

slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže  

a udeľovanie cien. 

A tak sme 28. júna vycestovali do krásavice na 

Dunaji – ako sa zvykne hovoriť nášmu 

hlavnému mestu. Slávnosť sa uskutočnila v Zichyho paláci - 

priamo v historickom centre Bratislavy. Zúčastnili sa jej žiaci, 

ktorí sa umiestnili na popredných miestach – spolu so svojimi 

pedagógmi i rodičmi. Ceny výhercom odovzdávali zástupcovia 

nakladateľstva RAABE, knižného vydavateľstva IKAR a 

odbornej umeleckej poroty. Moderátorom  spoločenskej akcie 

bol mladý populárny herec Dávid Hartl spolu so speváckou 

hviezdou Martinom Madejom, ktorý sa postaral o  kultúrny 

program a dobrú náladu. Jeho nestarnúce pesničky si spolu s ním 

zanôtila celá sála. Na záver nás čakal obed vo forme slávnostného rautu. 

Po občerstvení sa nás ujali profesionálne pani sprievodkyne 

a absolvovali sme  prehliadku historického centra v časti Staré Mesto. Je 

to mestská pamiatková rezervácia a turistami najnavštevovanejšia časť 

Bratislavy. Previedli nás najzaujímavejšími miestami a dozvedeli sme sa 

množstvo faktov a zaujímavostí z histórie našej metropoly. 

V závere školského roka sme prežili 

krásny deň v našom hlavnom meste. 

Nikolasovi Takácsovi srdečne 

blahoželáme k dosiahnutému 

úspechu. Za svoju pracovitosť a usilovnosť získal od 

organizátora súťaže diplom a hodnotné vecné ceny. 

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a zviditeľnenie našej 

školy na verejnosti. 

Ing. Danica Karlíková  



Ochrana človeka a prírody 

V mesiaci jún sme triedy V.A, VIII.B, IX.A a IX.B absolvovali cvičenia na ochranu človeka 

a prírody. Najprv sme si otestovali svoje teoretické vedomosti v rôznych oblastiach – 

zdravotnej, civilnej obrany, ochrany prírody, dopravnej výchovy. Praktické činnosti si 

vyskúšali v škole a aj v okolí  počas prechádzky, kde identifikovali dopravné značky 

a dopravné situácie v cestnej premávke. Na záver si žiaci urobili test, v rámci ktorého zistili 

mieru utvrdenia ich poznatkov. 

 
Vivárium Levex       

V mesiaci Jún sme sa spolu s našou vzácnou 

návštevou z Boskovíc zúčastnili návštevy 

zvieratiek v levickom Vivárium Levex. Návštevu 

zvieratiek potešilo nie len detičky, ale aj nás 

dospelých a predovšetkým pani učiteľky 

z Boskovíc, ktoré nám robili spoločnosť počas 

prehliadky zvieratiek. Chceli by sme sa touto 

cestou poďakovať aj pánovi Búrikovi – 

majiteľovi Vivária Levex, za veľmi príjemný 

prístup, odbornosť a predovšetkým dlhoročnú 

spoluprácu,  

Ďakujeme  

 
Deň Otcov  

Ocino je najlepší. 

Ten náš tato najlepší je, môžu nám ho závidieť. 

Život vždy s ním zábavný je, rozveseliť hneď nás 

vie. 

Dnes mu chceme za to veľkú vďaku vyjadriť. 

Že je taký super tato, netromfne ho veru nik! :) 



Ahoj škôlka, škola volá ... 

Ako každý rok aj tento rok sa lúčime s našimi budúci prváčikmi. Budúcim prváčikom prajeme 

veľa šťastia, nech sa im v škole darí  prajú pani učiteľky      

 

                                               
  

 

 

 

 

 

Koniec školského roka 

30. júna 2022 bol ten deň, kedy sa pre nás 

ukončil ďalší školský rok. Ďalší školský rok plný 

radosti, vzrušenia, vedomostí a mnohých 

zážitkov. Najprv sa k nám prihovoril pán riaditeľ 

a zhrnul priebeh roka. Potešil nás vystúpením 

hrou na fujare Zenon Kuras a vybraní žiaci nám 

zaspievali pesničku  a potešili nás básňou. 

Rozlúčili sme sa s pani učiteľkami Mgr. 

Gabrielou Riškovou a Mgr. Martou  Bušovskou, 

ktoré od nás odchádzajú do zaslúžilého 

dôchodku. Žiaci boli oceňovaní za výnimočný prospech a za úspechy vo vedomostných  

súťažiach. Potom sme sa všetci spoločne presunuli do svojich tried, kde nám boli odovzdané 

záverečné vysvedčenia. Niekto sa tešil viac, niekto sa tešil menej, no všetci sme sa tešili na 

prichádzajúce leto. S posledným zvonením v školskom roku 2021/2022 sme si vyložili 

stoličky a pobrali sa v ústrety letu.
 

 

  

  

Ahoj škola 
Prešli rôčky, prešli dníčky, 
Chodíme už do školičky. 

Do školičky za včas rána, 
Otvára sa školská brána. 

Volá na nás abeceda: 
Vitaj, vitaj prvá trieda. 



Vtipy  
-Prečo dostal môj syn zo zemepisu päťku, - 

pýta sa otec učiteľa. 

-Lebo hľadal Rimavskú Sobotu v kalendári.... 

Na policajnej stanici: 

-Vravíte, že Vám utiekol pes? A ako vyzeral? 

-Strednej veľkosti, hnedý. Keď naňho zavoláte: 

- Poď sem, Brok,- a on nejde, znamená to, že je môj. 
Príde líška k zajacovi a pýta sa ho:  

-Zajac, čo robíš? 

-Brúsim si zuby na medveďa. 

Dozvie sa to medveď, ide za 

zajacom a pýta sa: 

-Zajac, čo robíš? 

-Sedím a táram nezmysly. 

Fotograf ide fotografovať žabu: 

-Žabka, ty máš také veľké ústa, že 

musíš povedať džem. 

-Áno, - povie žaba. – Lekvááár. 

-To je pekné od teba, že si mi priniesol ruže. Vyzerajú presne ako tie, čo mám v záhrade, 

- teší sa babka. 

- Ktoré si mala v záhrade.... - odpovedá vnúčik. 

Hádanky na písmenká L,M 
Odíde a zasa príde. Bez, murára, bez tesára postaví si dom, pobýva si 

v ňom a po čase, hybaj zase, nechá pustý dom. (akčivotsal) 

Nemá nohy – príde z dialí, nemá ruky – nesie dary, nemá ústa ani 

hlas, predsa veľa narozpráva, keď zavíta medzi nás. (tsil) 

Kde sa vzal – tam sa vzal, koberec, čo nik netkal. Pri belasej rieke leží 

a je krásny, zelený a svieži. (akúl) 

Na rieke aj po mori brucho do vĺn ponorí. Keď po vode pláva, 

hojdá sa jej hlava. (ďol) 

Je to dravá šelma, ktorá v mene MED má. (ďevdem) 

Dlhé fúzy, ostré drápy. Sivú myšku raz-dva lapí. (akčam) 

V lese žijú v takom kopci, pekne spolu ako v obci. Šikovný hmyz, 

neboja sa žiadnej práce. Sú to pracovité ... (ecvarm) 



Tajnička 

Deň 04. júl je Svetový deň proti chovu ...........  (tajnička) v zajatí sa pripomína 

od roku 1993. Cieľom tohto dňa je zvýšenie povedomia verejnosti o tom, ako sú 

stovky voľne žijúcich zvierat väznené v malých nádržiach pre potešenie publika.  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

        

        

        

     

 

  

 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

1. 

 

5. Najmenší prst na ruke 

2. Má meniny 31.1 6. Deň a .......(opak) 

3. Ročné obdobie – jún, júl, august 7. 10 - 2 = 

4. 

Hudobný nástroj  

8. 

 

Kvíz – skús odpovedať správne 
1.Kde žije delfín? 

a)v riekach 

b)v oceánoch 

2.Je delfín: 

a)ryba 

b)cicavec 

3.Vyber správnu odpoveď: 

a) Delfíny si navzájom nepomáhajú pri love, 

v chorobe aj pri pôrode. 

b) Delfíny si navzájom pomáhajú pri love, v chorobe aj pri 

pôrode. 



 

 

Vaša redakčná rada v zložení:  

Libuška Šarköziová  VIII.A  

Lukrécia Parádiová  VIII.A 

Žanetka Rafaelová VIII.A 

Pod vedením Mgr. Miroslavy Minárovej 

Korektor: Mgr. Adriana Pavlovičová 
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