
 

 

 

 

 

 

 

Školský časopis Základnej školy vo Veľkom Ďure 

   Ročník 17.        Číslo 1        Šk.rok 2019/2020 

 



Pedagogickí zamestnanci školy  

 

Riaditeľka školy:                                       
PaedDr. Lucia Machová 

 

I. stupeň:                                                    
Mgr. Emília Tatarkovičová ( 1.ročník) 
Mgr. Magdaléna Frtúsová (2. a 3. ročník) 
Mgr. Mária Bašková ( 4.ročník) 

 

II.stupeň:                                                    
Mgr. Jana Čápová ( 5.ročník)          
PaedDr. Zuzana Frtúsová (6.ročník)                                                                        
Mgr. Miroslava Grausová(7.ročník)                     
PaedDr. Erika Dražkovičová (8.ročník)                                                                       
Mgr. Andrea Svitačová ( 9.ročník) 

 

Asistenti učiteľa:                                         
Mária Homolová                                       
Mgr. Gábor Batár 

      

ŠKD:                                                                       
Mgr. Katarína Šubová 

          

 

 

 

 

 

 

Nepedagogickí zamestanci školy   

  

Administratívna pracovníčka:       
Katarína Šáriová 

Školská jedáleň:                                         
Iveta Števárová – vedúca ŠJ  
Emerencia Vargová  
Dominika Obertová 
 
Upratovačka:                                       
Jarmila Machalová 

Školník:                                                      
Jozef Sárek 

 

Rada školy 

Členovia:   
Ing. Zuzana Dudášová    
Mgr. Miroslava Grausová 
Katarína Šáriová 
Miroslava Záhumenská 
Natália Méresová 
Marián Beňo 
Milan Záhumenský                                             
  
 

Rada rodičov 

Členovia:                   
Katarína Kúkelová 
Angelika Šimeková 
Eva Kirchnerová 
Ing. Zuzana Dudášová 
Miroslava Záuhmenská 
Erika Obertová 
Martina Vanková 
Anna Súčová 
 

 



Žiacka školská rada 

  

Koordinátor: 
PaedDr. Erika Dražkovičová 
 
Predseda: 
Simona Meszárošová 
 
Podpredseda: 
Sandra Leváková 
 
Členovia: 
Dorota Dudášová, Šimon Kúkel  
Matej Horváth, Damien Tirala   
Simona Havalová, Emma Kirchnerová  
Pavol Lipták, Lili Nagyová  
Vanesa Bogdanová, Nikoleta Sojková 
Zdeno Veselý, Samuel Obert 
Simona Meszárošová, Natália Porubská  
Sandra Leváková, Nikoleta Súčová 
 
 



IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV 

Stať sa prvákom je veľká vec! Treba zvládať toľko nových vecí a pravidiel! Dňa 5.11.2019 sa 
konala v telocvični našej školy IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV. V telocvični sa zišli naši malí 
prváčikovia, ich rodičia aj starí rodičia, starší spolužiaci, pani učiteľky s pani riaditeľkou, 
starosta obce a aj predškoláci z materskej školy. Naše usilovné včielky si preverili ich starší 
spolužiaci, ako zvládajú písmenká a počty, ktoré sa doposiaľ naučili. Musíme ich pochváliť! 
Všetko zvládli na 1 s hviezdičkou a tak pani riaditeľke nezostávalo nič iné, ako ich pasovať za 
právoplatných žiakov našej školy. Našim prváčikom želáme krásne zážitky zo školských lavíc 
a aby do školy chodili s radosťou! 

A takto znel  SĽUB PRVÁKA :  

 

         Ja prvák ,   
                                                   sľubujem vám,                                                                     

                          že na hodinách                                           

                                                 vždy pozor dám.                                                  

                        Do školy pripravím sa riadne,                                       

                                                 desiatu zjem každopádne, 

                    písmenká napíšem perom 

                                                 nakloním ich správnym smerom. 

               Pravidlá slušného správania dodržím rád 

                                                 a chcem byť s každým kamarát. 

          To všetko zvládnuť chcem sám, tak na svoju prvácku česť                               

 
 prisahám! 

 



DEŇ JABLKA 

 

21. október bol vyhlásený za Svetový deň jablka! Ani my sme na tento deň 
v škole nezabudli a pripomenuli sme si ho rôznymi aktivitami, ktoré pre deti 
pripravili pani učiteľky z I.stupňa.  Deti spievali pesničku Červené jabĺčko, 
pozreli si zaujímavú prezentáciu, kde sa dozvedli o význame a zložení jablka, 
vypracovali pracovné listy s jabĺčkovou tématikou, súťažili o najmenšie, 
najväčšie a najkrajšie jablko, nechýbal ani jablkový tanec, jablkové 
občerstvenie, ktoré pripravili rodičia detí a rôzne súťaže. Žiaci si v tento deň 
užili kopec zábavy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
Z jari bolo nežným kvetom, 
na konári zrelo letom.                                                             
Dnes je pekné guľaté                                                               
a vy ho chutnáte! 



 

Každoročne si 26.septembra  pripomíname Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou 
Európy v roku 2001. Cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov a podporiť rozvoj 
jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. 

Na našej škole sme si ho pripomenuli tiež. Žiaci II.stupňa si pripravili pre mladších žiakov 
hodiny v cudzích jazykoch - 6.ročník v nemeckom, 7.ročník v anglickom, 8.ročník v ruskom a 
9.ročník v maďarskom jazyku. 

Žiaci 6. ročníka naučili mladších žiakov počítať v nemeckom jazyku, slovíčka 
spojené s jedlom. Zároveň mohli naživo počuť rozprávať po nemecky známe 
osobnosti nemeckej histórie – A. Einsteina a A. Hitlera.  

Žiaci 7. ročníka si pripravili tiež pestrý program, ktorý bol 
zameraný na kultúru anglicky hovoriacej krajiny – Veľkej 

Británie. Žiaci predstavili krajinu v anglickom jazyku, pamiatky a zahrali 
nám krátke divadlo v anglickom jazyku. Súčasťou programu boli opäť 
významné osobnosti nielen z minulosti ako bol W. Shakespeare, ale aj 
súčasné osobnosti – kráľovná Alžbeta II. Tieto významné osobnosti sa nielen 
pekne obliekli, ale sa nám aj predstavili, pričom mali aj svojich tlmočníkov, 
keďže nevedeli po slovensky 

Žiaci 8. ročníka priblížili kultúru a jazyk Ruska. Mladší žiaci sa 
naučili slovíčka v ruskom jazyku, básničku a nakoniec si pozreli 
najznámejšiu ruskú rozprávku – Mášu. A samozrejme nechýbal ani 
dialóg v ruskom jazyku. 

 

Žiaci 9. ročníka pripravili program v maďarskom jazyku. Žiaci nám 
priblížili typické maďarské jedlá a spôsoby ich príprav, frázy pri 
predstavovaní sa a nechýbali typické maďarské piesne. Na konci si 
mladší žiaci mohli pozrieť veľmi známu maďarskú rozprávku – 
Miazgovci, ktorú iste každý z nás pozná.  

Žiakom II.supňa veľmi pekne ďakujeme, že sa im podarilo pripraviť túto 
skvelú akciu! 

 

 

 



  

 

Dňa 29.10.2019 sa žiaci našej školy mohli stať aspoň raz v roku niekým iným,  a to dokonca 
ešte aj strašidelným Poslanci žiackej školskej rady si pripravili pre žiakov II. stupňa 
zaujímavý program. Počas 5. a 6. hodiny poslanci a ich pomocníci chodili po triedach 
a svojím programom žiakov nielen pobavili, ale zároveň ich oboznámili s históriou tohto 
sviatku, ktorý sa stal veľmi obľúbeným vo svete. Poslanci mali pripravené nielen niečo 
z histórie Halloweenu, ale aj vtipné básne či vtipy. Dokonca poslanci 7. ročníka sa snažili 
žiakov aj naučiť anglickú báseň o Halloweene. Posledným bodom programu bola aktivita, 
ktorá bola zameraná najprv na hádanie niečoho, čo bolo spojené s Haloweenom, ale dokonca 
i hľadanie tejto typickej osoby, či veci pre Halloween v triede. Žiaci mali možnosť získať aj 
sladkú odmenu, samozrejme s Haloweenskou tématikou  

 

Ďakujeme poslancom žiackej školskej rady za pekný program a priblíženie tohto známeho 
„sviatku“ vo svete 

Z histórie Halloweenu 

Halloween sa na Slovensku šíri najmä prostredníctvom podnikových či školských večierkov, 
zatiaľ čo Sviatok všetkých svätých ľudia berú skôr ako intímny rodinný sviatok. Autorstvo 
Halloweenu, ako pôvodne pohanského sviatku, sa pripisuje tiež starým Keltom. Pôvodne to 
bol  sviatok Samhian, ktorý sa oslavoval na prelome letnej a zimnej časti roka. 
Verilo sa, že vychádzajú škriatkovia, ktorí môžu ovplyvňovať ľudí. Vtedy sa 

ľudia prezliekali, aby zmiatli tieto bytosti a v podstate to bol večer 
plný čarov, ktorý Kelti svätili.  Tento deň bol vnímaný aj ako čas, 
keď sa úplne zužuje hranica medzi svetom mŕtvych a živých. 
Verilo sa tiež, že v tento deň sa vracajú duše zosnulých na zem a živí zase môžu 
práve v tento deň navštíviť podsvetie. V 16. storočí v anglosaských krajinách 

cirkevný Sviatok všetkých svätých a Halloween akoby splynuli v jeden sviatok. Dnešná 
podoba Halloweenu vznikla v Amerike. Írski a škótski prisťahovalci boli predovšetkým 
protestanti, ktorí neslávili cirkevné Dušičky. Vrátili sa preto k pohanskej verzii sviatku. Íri, 
ktorí sa do Ameriky prisťahovali najmä v 19. storočí, začali robiť svetlonosov z dýň, namiesto 
dovtedy tradičnej repy a sviatok sa rýchle medzi ľuďmi  udomácnil. Okrem Ameriky našiel 
svoje miesto tiež v Kanade, v Austrálii, v Japonsku, na Bahamách, vo Švédsku či na Novom 
Zélande. V súčasnosti z 31.10 na 1.11. si ľudia domy zdobia pavučinami, postavami z hororu a 
strašidelnými lampiónmi. Aj dospelí a deti sa prezliekajú do strašidelných kostýmov. Deti 
chodia po domoch spievať a recitovať básničky, za ktoré dostávajú sladkosti. 



Domčeky pre hmyz 
 

Mnohé užitočné druhy hmyzu nám pomáhajú zbaviť sa škodcov, ktoré napádajú rastliny, čím 
udržujú v záhrade rovnováhu. Zároveň opeľujú kvietky. Okrasné, i tie, z ktorých vyrastú zeleninové 
či ovocné plody. Ide napríklad o lienky, bystrušky, ucholaky, motýle či divé včely. Aj tieto však 
postupne miznú so stratou ich prirodzeného prostredia.   Preto sa žiaci z prírodovedného krúžku 
našej školy rozhodli vytvoriť  malým pomocníkom bezpečný, teplý a suchý úkryt. V areáli školy 
umiestnili niekoľko domčekov pre hmyz, v ktorých sa môžu ukrývať, prezimovať a rozmnožovať. 
 
                                                                               

                    
 
 
 

Stredoeurópsky deň stromov 
20.11. 

 
Človek žije so stromami od dávnych čias. Dávajú nám kyslík, sú domovom pre množstvo živočíchov, 
v horúčave nám vytvárajú tieň. Plody stromov poskytujú ľuďom potrebné vitamíny, kvety zas 
zdravý med. Ich drevo používame na výrobu nástrojov ako stavebný materiál či palivo. Viaceré 
stromy sú symbolom jednotlivých lokalít Slovenska. Stromy fascinujú človeka  z vedeckého 
hľadiska, ale sú aj inšpiráciou mnohých umelcov – básnikov a maliarov. Stromy nás nezištne 
obdarúvajú pozitívnou energiou, ktorá z nich neprestajne vyžaruje. 
Pri príležitosti stredoeurópskeho dňa stromov, žiaci našej školy vysadili v areáli školy dva ovocné 
stromčeky (čerešňu a mišpuľu). Zároveň si pripomenuli dôležitosť a význam stromov pre život. 
 
 

       



 
 

Príbeh hudby 2: O nesmrteľnosti hudby 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
22.11.2019 sme mali opäť možnosť zapojiť sa do hudobno – vzdelávacieho projektu s názvom 
Príbeh hudby 2. Koncert určený pre žiakov II. stupňa sa konal v koncertnej sále Slovenského 
rozhlasu. My sme nemuseli nikam cestovať, hudba prišla za nami prostredníctvom internetového 
vysielania RTVS. 
Počas koncertu sme hľadali odpovede na otázky, prečo sa niektoré hudobné diela stali z pohľadu 
ich obľuby divákmi “nesmrteľné” a iné nie. Prečo sa niektorým hudobným skladateľom darilo a iní 
upadli do zabudnutia? V čom tkvie tajomstvo dobrej hudby? 
V pútavom programe plnom zaujímavých informácií zazneli ukážky zo skladieb W. A. Mozarta, L. 
van Beethovena, S. Rachmaninova, E. H. Griega, ale aj svetová premiéra orchestrálnej verzie častí 
zo suity JA RA LAJ, slovenskej skladateľky Sylvie Bodorovej. Účinkoval Symfonický orchester 
Slovenského rozhlasu, Bratislavský chlapčenský zbor, Rómsky folklórny súbor Romano Jilo, klavirista 
Maroš Klátik, Matúš Kordoš – spev. Dramaturgiu a celú realizáciu koncertu pripravil Gabriel 
Rovňák ml., ktorý zároveň koncert moderoval a dirigoval Symfonický orchester Slovenského 
rozhlasu. Ďakujeme za nevšedný umelecký zážitok. 
 
 
 

 

 



 

 

Dňa 26.11.2019 sa žiaci 7.8.a 9. ročníka zúčastnili besedy s finančným 
poradcom v rámci programu Finančnej gramotnosti na škole. Počas tretej 
a štvrtej vyučovacej hodiny si vypočuli pána Milana Grausa, okresného riaditeľa 
spoločnosti  OVB Allfinanz Slovensko, a.s., ktorý sa so žiakmi rozprával o svojej 
práci. Žiaci diskutovali o potrebách dnešných ľudí, ako sa pripraviť pre budúci 
život, ako správne rozmýšľať o zabezpečení na bývanie, štúdium , prácu , ale 
aj na dôchodok.  Prešiel si so žiakmi základy finančného plánovania a vysvetlil 
im ako bezpečne využívať digitálne technológie v dnešnom bankovníctve. 

                                                          

          

Správne odpovede IQtestu: 

( 1. všetky, 2. nie, lebo je mŕtvy, 3. s prázdnou, 4. 6, 5. svätá stolica,6. žiadne, to Noe, 
7. Mikuláš, 8. 50, 9. zápalky, 10. jedny, 11. 9 oviec) 



 
V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom 
súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras 
(tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky 
Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. Hlavným 
cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých 
žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a 
kreatívnejšom  používaní moderných technológií pri učení sa. 

       Súťaž prebiehala v dňoch 11.11.-15.11. 2019 

Z našej školy sa zapojili nasledovní žiaci: 

3. ročník  - 7 žiakov úspešní riešitelia   Matej Mozdík                 72/72 bodov 
                     Damien Tirala                 72/60 bodov 
                     Matej Horváth                72/48 bodov 
4. ročník -9 žiakov úspešní riešitelia            Emma Kirchnerová                  96/84 bodov 
                                  Vanesa Beňová                96/72 bodov 
                                  Oliver Boldiszár               96/64 bodov 
                     Markéta Čapláková  96/60 bodov 
5. ročník - 10 žiakov úspešní riešitelia  Erich Méres   96/92 bodov 
        Pavol Lipták   96/72 bodov 
                     Ján Lipták   96/68 bodov 
                     Adela Dudášová  96/64 bodov 
                     Ema Wang   96/60 bodov 

6. ročník - 6 žiakov úspešní riešitelia  0 

7. ročník - 7 žiakov úspešní riešitelia Karin Hlbočanová  80/57,35 b. 
       Samuel Obert                80/52,02 b. 

8. ročník - 5 žiakov úspešní riešitelia       0 

  

                             

http://www.bebras.org/sites/default/files/2016%201%20%2810%29_0.JPG


 

Dňa 21.11. – 22.11. 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického 
jazyka. Žiaci boli rozdelení do 2 kategórii. 1. kategóriu tvorili žiaci 5.  6. a 7.ročníka. a II. 
kategóriu tvorili žiaci 8. a 9. ročníka. Celkový počet žiakov, ktorí sa zúčastnili školského kola 

bol 19.  

Olympiáda bola rozdelená do 2 častí – 1.writing part 
(písomná časť) a 2. speaking part (ústna časť).  

1. Writing part (písomná časť) pozostávala z týchto častí: 

a.vocabulary (slovná zásoba)                          

b.grammar (gramatika) 

c.listening comprehension (počúvanie s porozumením) 

d.reading comprehension (čítanie s porozumením) 

 

2. Speaking part (ústna časť) pozostávala z týchto častí: 

A .role-play (hranie rolí) 

B. picture story (práca s obrázkom) 

Každá časť mala svoj vyhradený čas.  

 

 

 

 



Umiestnenie 

I. kategória  

1.miesto – Samuel Obert ( 61 bodov) 

2.miesto – Karin Hlbočanová (59 bodov) 

3. miesto – Sofia Kramárová (50 bodov) 

 

II. kategória  

1.miesto –  Vivien Laubertová (42 bodov) 

2.miesto – Štefan Štrbka (35 bodov) 

3.miesto –  Simona Mészarošová a Sandra Leváková (34 bodov) 

 

Úspešní žiaci boli odmenení. Samozrejme sme nezabudli ani na žiakov, ktorí 
boli menej úspešní. Tí dostali cenu v podobe sladkosti. Blahoželáme víťazom 

a povzbudzujeme aj ostatných žiakov našej školy k zapájaniu sa do tejto súťaže 
v nasledujúcich rokoch. 

 



                                          ŠPORTOVÁ   BUĎ – FIT    OLYMPIÁDA    
 
     Tento školský rok sme začali veľmi aktívne športovať. Našu školu reprezentovali aj mladší žiaci, 
ktorí sa  dňa 27.9.2019 zúčastnili športovej olympiády v ZŠ Lok. Táto Olympiáda sa koná pod 
názvom „BUĎ FIT“.  
 
 
     Svoje sily si zmerali s tromi školami:  
ZŠ Lok, ZŠ Beša a ZŠ Hronské Kosihy.  
 Našu školu reprezentovalo 10 žiakov z 1. – 4. 
ročníka.  
Ako družstvo  získali 2.miesto v netradičných 
disciplínach.  
Chlapci vybojovali 2.miesto vo futbale.  
 
 
 
Okrem toho sa podarilo niektorým 
jednotlivcom získať "olympijské medaily" 
nasledovne: 
 
V kategórii mladších žiakov : 
 
Šimon Kúkel -     bronzová medaila v skoku do diaľky 
Terezka Horváthová - zlatá medaila v behu na 50m 
Priska Osvaldová - zlatá medaila v behu na 200m, zlatá medaila v skoku do diaľky a bronzová v hode 
kriketovou loptičkou 
 
V kategórii starších žiakov: 
 
Oliver Boldizsár - bronzová medaila v skoku do diaľky 
Matej Mozdík -     bronzová medaila v behu na 200m 
                                                                                                                                 GRATULUJEME! 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
  
 
         
   
 



                          Športové  súťaže  
 

     Starší žiaci sa tiež nenechali zahanbiť a s chuťou sa pustili do nasledovných súťaží :  

 Cezpoľný beh – Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu sa konali dňa 24. 9. 2019 v Kalnej 
nad Hronom. Našu školu reprezentovali žiaci: Patrik Kramár,  Patrik Krnčan a Štefan Štrbka. 

   Svoje sily si vyskúšali v behu na 3000 m, bola to náročná trasa. Najlepšiu kondíciu ukázal Patrik 
Kramár, ktorému sa  podarilo dobehnúť v prvej polovici súťažiacich. 
                                     
 
 Stolný tenis  - dňa 8.11.2019 sa v Hronských 

Kľačanoch konalo obvodné kolo v stolnom tenise, 
ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci - Erich Méres, 
Štefan Štrbka a Patrik Krnčan.  
Ich súpermi boli žiaci zo ZŠ Hronské Kľačany, 
Nová Dedina a Čajkov.    
Vybojovali krásne 2.miesto! Najlepší hráč bol 
Štefan Štrbka, ktorý vyhral 6 dvojhier! 

                    
 
 
 Florbal  - dňa 11. 11. 2019  sa žiaci z našej školy zúčastnili obvodného kola vo florbale. 

Základné kolo prebiehalo v športovej hale T-18 v Leviciach. Chlapci odohrali zápasy  so       
ZŠ Tekovské Lužany a GAV Levice. Umiestnili sa na 3.mieste.  
Dievčatá sa turnaja zúčastnili v stredu 13.11.2019. Na prvý zápas si vyžrebovali silného 
súpera, ZŠ Dolný Pial, neskoršieho víťaza. Napriek tomu sa našim dievčatám aj tak podarilo 
náročnému súperovi streliť až tri góly, konkrétne Nikolete Súčovej.  
S dievčatami zo 4.ZŠ Levice sa nám hralo o niečo ťažšie, keďže zápas bol ihneď po tom, ako 
sme odohrali prvý. Aj keď to bol pre dievčatá kondične náročný zápas, opäť dokázala 
Nikoleta streliť gól. Treba tiež oceniť Dominku Kramárovú, ktorá vzhľadom na jej vek hrala 
výborne. Umiestnili sa na 3. mieste.  
                        Naši žiaci predviedli veľmi dobré výkony a športové nasadenie. 

  

 
     
  
                 Všetkým športovcom  ďakujeme za reprezentáciu našej školy! 
 



 
 

Tento rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show, ktorá sa 
konala dňa 28. 11. 2019. Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl. Jej hlavným 
poslaním je: 
- vzbudzovať u žiakov hlbší záujem o rôzne oblasti ľudského poznania a motivovať ich k 
ďalšiemu vzdelávaniu, 
- umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, 
- predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, 
- prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, 
- poskytnúť učiteľom materiály vhodné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania. 
  
Táto súťaž je v mnohom unikátna: 
1. Žiaci súťažia nie v jednej, ale v dvoch rôznych témach. Každá téma je potom samostatne 
vyhodnotená titulom EXPERT (1. – 10. miesto), pričom súťažiaci s najvyšším počtom bodov 
z oboch tém získavajú titul TOP EXPERT (1. – 100. miesto). 
2. Súťažné témy si žiaci volia z piatich ponúknutých tém. 
3. Svoju voľbu tém žiaci nemusia oznámiť vopred. Rozhodujú sa až vo chvíli, keď vidia 
otázky. 
  
Našu školu reprezentovalo 13 žiakov z 5.,6.,7.a 8. ročníka, ktorí si tento rok mohli vybrať zo 
6 súťažných tém: 
1. Dejiny, udalosti, umenie 
2. Do you speak English? 
3. Mozgolamy 
4. Svetobežník 
5. Tajomstvá prírody 
6. Góly, body, sekundy 
  
Vyhodnotenie celkových výsledkov súťaže bude 20. decembra 2019. 
  

 
  

 

 



 

VŠETKOVEDKO 
 

 

Všetkovedko, veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. pre druhákov, tretiakov a 
štvrtákov na ZŠ. 

Aj tento školský rok,  28.11.2019, sa zapojili žiaci 3.ročníka  našej školy  do tejto 
celoslovenskej súťaže.  

Žiaci bojovali o titul Všetkovedka. Otázky boli z vlastivedy, prírodovedy, slovenského 
jazyka, anglického jazyka, matematiky, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy,  informatickej 
výchovy, dopravnej výchovy. Súťažný test pre druhákov mal 30 otázok. 
Pri každej otázke boli štyri možnosti, iba jedna z nich bude správna.  
Súťaže sa zúčastnili: Matej Mozdík, Nicolas Varga, Damien Tirala a Rudolf  Šimek.  

  



Dejepisné pikošky 
Krištof  Kolumbus do svojho denníka zapísal, že pri brehoch 
Dominikánskej republiky videl morské panny. Sklamane však dodal, že nie 
sú ani z polovice také pekné, ako ich maľujú na obrazoch. Podľa ďaľšieho 
opisu „morských panien“ dnes vieme, že Kolumbus videl   lamantína.                                                   

. 

Aischylos sa dozvedel proroctvo, že ho zabije padajúci predmet. Rozhodol 
sa teda, že kritický čas strávi pod holým nebom, ďaleko od budov 
a stromov. Zomrel, lebo okolo lietajúcemu orlovi vypadla z pazúrov 
korytnačka a dopadla mu rovno na hlavu. 

Prvý chemik na svete bola žena. Volala sa Tapputi a vyrábala populárne 
a luxusné parfémy. Bola to taká babylonská Coco Chanel. 

 

Faraón Pepi II. Neznášal, keď naňho sadali muchy a tak vraj nechal 
ponatierať sluhov medom a takto museli stáť vedľa neho a lapať muchy 
na seba. Dnes by asi Pepi titul „obľúbený šéf roka“ nevyhral. 

 

Fridrich I. Barbarossa umrel na križiackej výprave, nie však rukou 
nepriateľa. V horúcom lete sa skočil okúpať do rieky Saleph.... v brnení... čo 
ho stiahlo ku dnu rieky a utopil sa. 

 

Beethowen každé ráno začínal šálkou kávy z presne 60 kávových zŕn.  Aby 
ich náhodou nedostal menej alebo viac, vlastnoručne ich počítal. 

 

Sir John Harrington veľmi chcel byť básnikom, ale vôbec mu to nešlo. 
Nakoniec sa preslávil menej romantickým spôsobom – dámy a páni, toto je 
vynálezca splachovacieho záchoda.  

 

 

Caesar začal nosiť vavrínový veniec jednoducho preto, aby zakryl plešinku. 
Ale vyzeralo to ako totálna machrovina, tak to všetci po ňom opakovali. 



Vymaľuj si ma! 



ZÁBAVA 

Vtipy 

Ocino, chcel by som pomôcť jednému starčekovi. 
Dáš mi na to 1 euro? 

- Pravdaže synak, to je od teba veľmi šľachetné. Tu máš 2 eurá.  
- A kde je ten úbohý starček? 

-Tamto na rohu. Predáva zmrzlinu. 
 
 
- Tak čo, dievčatko, čo by si chcela? - pýta sa predavačka. 
- Chcela by som čokoládu, ale mama ma poslala kúpiť chlieb.“ 
 

 
Učiteľka sa pýta prváčika:  

 „Janko, čím je teraz tvoj otecko?“ „Prosím, pacientom.“ 
„Ale ja chcem vedieť, čo teraz robí.“ 

„Kašle a kýcha.“ 
„A keď je zdravý, čo robí?“ 

„Vtedy ani nekašle, ani nekýcha.“ 
„Vôbec mi nerozumieš. Chcem vedieť, čím je tvoj otec, keď ani nekašle a 

nekýcha.“ 
„Vtedy je zdravý.“ 

 
 
Príde Janko domov zo školy a hovorí svojej mame: „Mami, predstav si, že som 
dostal jednotku.“ 
Mama: „Vážne?“ 
Janko: „Nie, iba si to predstav.“ 
  
 

Inštruktor lyžovania vysvetľuje: „Kurz sa skladá z troch častí: najprv si pripnete lyže, potom sa 
pustíte zo svahu a nakoniec sa naučíte chodiť s barlami.“ 

 

 
 
 
 
 Popoluška nájde oriešky, otvorí prvý...nič, otvorí druhý...nič..  
 .  
Keď otvorí tretí, vylezie z neho červík a povie: „Trapas, čo !?"                            



Zasmejme sa! 
                             

                                     
 

 



   

 

 

(Vypracuj čestne, ináč neplatí) 

Inštrukcie: 

Ku každej otázke napíš (podľa seba) správnu odpoveď. Potom si skontroluj chyby a 

pozri vyhodnotenie. 

1. Niektoré mesiace majú 30 dní iné 31 dní. Koľko mesiacov má 28 dní? 

2. Môže si v Rusku muž zobrať sestru svojej vdovy? 

3. S akou nádobou išla Eva prvý raz po vodu? 

4. Koľko ľudí sa zmestí do šesťsedačky? 

5. Ktorá svätá má 4 nohy?  

6. Koľko zvierat vzal Mojžiš do korábu? 

7. Čo bolo 6. 12. 1933? 

8. Dve ruky majú 10 prstov. Koľko prstov má 10 rúk? 

9. Muž v tmavej miestnosti má zápalky. V miestnosti sú ešte lampa, pec, kachle. 

Čo najskôr zapáli? 

10. Koľko narodenín má priemerný človek do roka? 

11. Sedliak má 17 oviec. Všetky okrem deviatich mu skapali. Koľko ich má 

teraz? 

Vyhodnotenie: 

0 – chýb génius 

1 – 2 inteligent 

4 – 6 chýba ti jedno koliesko 

7 – 9 kolieska sú všetky, len sa netočia 

10 – 11 vzduchoprázdno 

 Správne odpovede nájdeš niekde v tomto časopise  

Inteligenčný  
test 



 

 

              

Pridajte jednu zápalku tak, aby platila rovnosť.       Odoberte dve zápalky tak, aby ostali iba 2 štvorce. 

Ypsilon 
Ypsilon je logická hra, ktorú hrajú dvaja hráči na papieri. Každý hráč má svoju farbu 
(napr. prvý hráč má modrú farbu a druhý hráč má červenú farbu). Hráči striedavo 

zafarbujú svojou farbou časť trojuholníka. Vyhráva ten hráč, ktorý spojí svojou farbou 
všetky tri strany trojuholníka - takto vlastne vytvorí tvar podobný písmene Y. Ak máte 

chuť vyskúšať si túto hru, vytlačte si na papier nasledovné obrázky. 

 

 

 



Krížovka pre malých 
i veľkých 
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