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                   Pranostiky na Január 
 
 
Na skoré teplo nasleduje ešte chladno. 
Dobrý deň pozná sa už od rána. 
Aký bude deň do večera, ukáže počasie o deviatej 
predpoludním. 
Aký začiatok, taký koniec. (týždňa) 
Aké je počasie na prvého, také bude celý mesiac. 
Keď v pondelok dážď padá, celý týždeň bude blata hromada. 
Pondelkové dažde robia celý týždeň pľušte. 
Keď sa v utorok veľmi blýska, v štvrtok keď aj v noci, ale pršať 
musí. 
Keď v piatok leje, v sobotu sa slnko smeje. 
Aký piatok, taká nedeľa. 
Keď cez týždeň prší a prší, Panenka Mária v sobotu plienky 
suší. 
Keď je v nedeľu búrka, neodchádza do štvrtka. 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
Medzinárodné dni v januári 

 

1. Svetový deň mieru 

4.  Svetový Braillov deň     

 

6.   Zjavenie Pána, Svetový deň vojnových sirôt 

 

7.  Medzinárodný deň programátorov 

 

15. Svetový deň armády 

 

23. Deň patriotizmu 

 

24. Deň komplimentov, Sviatok sv. František Saleský 

 

26. Medzinárodný deň colníctva 

 

27.  Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu , 

 

28. Medzinárodný deň mobilizácie proti jadrovej vojne , Európsky deň 

ochrany osobných údajov . 
 

 

Viac zistíte na:  http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/ 
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Literárne okienko...alebo keď ma kopne múza.... 

 
Aké boli tohtoročné Vianoce u vás doma? Čo asi deti dostali pod stromček? 

Prinášame vám niektoré ich vianočné príbehy... 

 
                                            Moje Vianoce 

Volám sa Michal Palkovič. Chcem ti povedať aké boli moje tohtoročné Vianoce. 

A začnem od rána. Zobudil som sa. Potom som rýchlo vyskočil z postele. 

A veľmi som sa tešil na večer. Nedočkavo som išiel do kuchyne kde som sa 

naraňajkoval. Keď som sa naraňajkoval išiel som sa pozerať na rozprávky. Pri 

pozeraní som zase zaspal. Zobudil som sa aţ o 13:00hod. Keď som sa zobudil 

išiel som sa hrať na počítači. A tak mi to ubehlo rýchlejšie. Bolo 1: 00hod. šli 

sme k štedrovečernej večeri. Mali sme oblátky a rybu. Po večeri som rýchlo 

utekal k vianočnému stromčeku. Dostal som notebook. A potom sme šli na 

polnočnú omšu. Keď som prišiel z omše tak som si ľahol do postele a spal som. 

(M.Palokovič,4.B) 

 
Vianoce u nás doma  
Vianoce u nás boli veselé. Dva dni pred Vianocami sme zdobili stromček a piekli 

medovníčky, linecké koláče a cukrové rohlíčky. Na Vianoce sme večerali šošovicovú 

polievku, hríbovú omáčku a zubáča zo zemiakovým šalátom. Všetci sme potom išli do izby 

a čakali sme na darčeky. Onedlho zazvonil zvonček a všetci sme išli k stromčeku. Bolo  

pod ním veľa darčekov. Najviac sa z nich tešil môj brat. Mamka  hneď vyskúšala 

kozmetiku, čo dostala a otcovi sa najviac páčil čiernočervený pruhovaný sveter. Boli  

to tie najkrajšie Vianoce aké som kedy zaţil. 

 (V.Polák, 4.A)                        
 
Môj darček na Vianoce 

 Na Vianoce pod stromčekom som si našla  
 Veľa darčekov, ako napríklad som dostala tablet, 
 Disco guľu...Najviac som sa tešila z     
 Tabletu. Chcela som ho už od 7 rokov 
 Preto že ho má aj moja mama aj otec. 
 Na Vianoce som dostala aj balón  
Šťastia. Vypustila som ho na Silvestra 
o pol noci. Už sa zase teším na ďalšie Vianoce  a Silvestra. 
(Ch.Knapová, 4.A) 



Môj vianočný darček 

Dostal som tablet značky SAMSUNG.Ovláda sa dotykovo.Stiahol som si 
minecraft,niekto si myslí, že je to hra s kocičkami, ale mňa to baví.Veľmi 
ma baví pozorovať aj moje rybičky, ktoré som tiež dostal na Vianoce.A 
ešte som nevyskúšal môj nový rybársky prut.(F.Šimek, 4.B) 
 

 
 

 
 

 
Môj najkrajší vianočný darček 

Dostal som od Ježiška pod 
vianočný stromček bmx Dema Hornet 2013.Bol som veľmi rád. 
Teraz na ňom skáčem a cvičím rôzne triky a jazdím na ňom do 
školy a veľmi sa mi páči. Pre mňa to boli tie najkrajšie Vianoce 
s najkrajším darčekom. 
 



Známe i tie menej známe osobnosti... 

 Michael Jackson 

Michael Jackson bol americký popový, soulový, a rockový spevák, 
skladateľ a tanečník, ktorý popri The Beatles a Elvisovi Presleym 
najvýraznejšie ovplyvnil popovú hudbu, a zmenil spôsob jej 
vnímania, predovšetkým tanečným stvárnením, ktorú reprezentovali 
aj umelecké videoklipy. Stal sa aj revolucionárom v živých 
vystúpeniach, a v tomto jeho vplyv je možné vidieť vo väčšine 
dnešných-súčasných najväčších hudobných hviezd. Jeho komerčný 
úspech je dodnes neprekonaný, v predajnosti albumov prekonal aj 
samotných The Beatles a Elvisa Presleyho, nehovoriac o jeho 
oceneniach, ktorými sa stal najoceňovanejším umelcom so ziskom 
viac ako 600 najrôznejších cien a uznaní, medzi ktoré patria 
predovšetkým hudobné ceny ako 13 cien Grammy 18 cien 
American Music Awards, vrátane ceny Americký Umelec 20. 
storočia, 22 cien Billboard Music Awards, 12 cien World Music 
Awards. Thriller zápisom do Guinessovej knihy rekordov za 
najpredávanejší album všetkých čias. Stal sa tak najúspešnejším 
mužským umelcom, zomrel  25. júna 2009.                                                                                                
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Na parket CHICAGO- Shake It Up 

Shake It Up! je americký seriál vysielaný na Disney Channel. V USA mal premiéru 7. 
novembra 2010, 29. januára 2011 sa však dostal už aj do Disney Channel CZ. Seriál vytvoril 
Chris Thompson. 

Hrajú 

 Bella Thorne (CeCe Jones) 

 Zendaya Coleman (Rocky Blue) 

 David Cleveland (Flynn Jones) 

 Roshon Fegan (Ty Blue) 

 Adam Irigoyen (Deuce Martinez) 

 Kenton Duty (Gunter Hessenheffer) 

 Caroline Sunshine (Tinka Hessenheffer) 

Dej 

Rocky a CeCe (dve najlepšie kamarátky) už od detstva snívajú o tanečnej 
kariére. Tanečný program Na parket, Chicago! im sen umožní pomocou 
konkurzu. Dievčatá konkurz ovládnu, splnia si svoj sen a tancujú v tanečnom 
programe. Seriál sa točí okolo ich dobrodružstiev v škole, doma, ale 
samozrejme aj na tanečnom parkete. Svoju snahu v televízii sa zviditeľniť 
(dostať sa do popredia Na parket, Chicago! alebo často dostať sólo) si plnia a 
čím ďalej, tým viac sa im to aj darí. 
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Poviem ti o milom zvieratku... 

Medveď 

 
V tomto nadpise síce je „POVIEM TI O MILOM ZVIERATKU“ ale keby ste toto 
zvieratko stretli, asi by vám veľmi milé nepripadalo. Medvede majú dlhé pazúry 
a ohromnú veľkosť. Sú to mäsoţravce. Sú to všeţravce a niektoré dokonca 
bylinoţravce!!!! Ale existuje niekoľko druhou ktoré sa od seba líšia. Poďme sa 
na ne pozrieť: 

1Medveď hnedý 

 

 

Väčšinu času trávi hľadaním potravy ktorú tvoria plody, huby a hmyz. 

Z času na čas uloví hoci aj jeleňa. Pravdaţe má rád med a keď sa naskytne príleţitosť 

nepohrdne rybami. Medveď prezimuje. Medveď celkom nespí, dáva pozor či naňho nečíha 

nebezpečenstvo.  

2  Medveď biely (Medveď ľadový) 
Medveď ľadový je najväčšie suchozemské mäsoţravé zviera. 

Môţe mať dĺţku 3 m a váţiť vyše 600 kg!!!! 

Ţije v Arktíde (na severnom póle) a je samotár. Hrubá vrstva tuku a hrubá srsť ho chránia pr 

chladom. Má dokonale vyvinutý čuch, zrak i sluch. Biela farba srsti ho maskuje. Putuje po 

stopách tuleňou a inej koristi. Je výborný plavec a naraz zapláva aţ 10 km! Medveď biely 

neprezimuje.  

3 Medvedík čistotný 

Je to inteligentné a ako málo z medveďov milé. Mladý medvedík čistotný sa dá ľahko skrotiť 

a po spoluţití z človekom sa môţe vrátiť k ţivotu v prírode. Medvedík čistotný je dobrý 

lovec. Celú noc preňucháva okolie a pátra po potrave. Najradšej má ryby, ţaby, raky ale  

s chuťou zoţerie aj plody čiţe je ...(správna odpoveď je dole v tomto úryvku). Nepriateľom 

medvedíka čistotného je puma, kojot a človek ho loví pre jeho koţušinu. 

  

  4   Medvedík kynkažu 

Je príbuzný medvedíka čistotného (pozri o jedného medveďa vyššie) ţije v dţungliach 

medveďa a Brazílie. Je dlho na stromoch. Konzumuje plody hmyz vtáčie vajcia a ţaby.  

Obľubuje med. Jeho nepriateľ je ocelot, jaguár a líška. 

 

Medvedie rekordy: najväčší medveď – grizly / najmenší medveď - kodiak 

1  2 3 4 

 

 



Poviem ti o peknej knihe, dobrom filme.... 
 
Denník odvážneho bojka 
Štvrtý diel obľúbenej série Denník odváţneho bojka od autora Jeffa Kineyho opäť prináša 

zaujímavé a nezvyčajné príhody ako aj trapasy večného smoliara Grega Heffleyho. Kniha s 

podtitulom Prázdniny pod psa je o prázdninovom období, počas ktorého sa všetky deti hrajú a 

zabávajú vonku. Aţ na jednu výnimku, Grega. Ten si radšej zatiahne závesy, zhasne svetlo a 

hrá sa videohry alebo pozerá televíziu. Jeho mama sa mu ale snaţí toto vypĺňanie voľného 

času narušiť a neustále organizuje aktivity vytvárajúce rodinnú pohodu. Je moţné, ţe tento 

Gregov stereotyp naruší nový prírastok do rodiny? Ako oslávi narodeniny a tieţ, prečo volal na 

tiesňovú linku, sa dozviete v Denníku odváţneho bojka (Prázdniny pod psa).  

 

 

Sólo pre lásku 
Trinásťročná Paulína sa zamiluje do krásnych očí a precítených pesničiek 
Emanuela, frontmana školskej kapely. Jej najväčším snom je zaspievať si s 
ním. Keď uţ má svoj sen na dosah ruky, všetko sa pokazí, nepozná totiţ noty. 
Nasleduje jeden trapas za druhým a všetko zavŕši rozpad kapely. Ale čo tak 
zaloţiť si vlastnú?  
 

 
 
 



Guliverove cesty 

 
Kniha Gulliverove cesty je o tom, ţe,Gulliver   

 pláva po mori a dostane sa do ríše Liliputov (ľudí 

ktorý sú veľký asi ako Váš prst). Potom sa zasa 

ocitne v krajine obrov! Ak si túto knihu chcete 

prečítať a nepodarí sa Vám ju kúpiť alebo si ju 

nechcete kúpiť, tak niekoľko výtlačkov nájdete 

v našej ŠKOLSKEJ KNIŢNICI.    
(M. Drábek, 3.B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMMYHO DOBRODRUŢSTVÁ 3D 
Vydaj sa spolu s malou morskou korytnačkou Sammym a jeho najlepším 
priateľom Rayom na najúţasnejšiu dobrodruţnú výpravu pod morskou 
hladinou. Sammy, malá morská korytnačka sa jedného krásneho dňa vyliahne 
na pláţi v Kalifornii. Len čo vylezie z hniezda uţ zaţíva napínavé 
dobrodruţstvá. Spoznáva malú Shelly, lásku svojho ţivota, ktorá sa mu ale 
odrazu stratí. Rozhodne sa cestovať naprieč oceánmi a neţ sa vráti naspäť na 
pláţ, kde sa narodil, čelí mnohým nebezpečenstvám a nástrahám, stále s 
jedným cieľom – nájsť Shelly. Spolu s Rayom preplávajú všetky oceány, 
spoznajú mnoţstvo nových kamarátov, budú bojovať s piraňami, uniknú orlovi, 
objavia tajný prieplav, aby opäť našli Shelly a spoznali skutočnú cenu 
priateľstva. 

 
 

 

 
 



SNIEŢIK, BIELY KOŢÚŠOK 
Malá gorila Snieţik vie, čo znamená byť iný. Jeho biely koţúšok ho odlíšil od ostatných 

goríl uţ v deň jeho narodenia. Dnes ţije ďaleko od svojho domova na Guinei, v 

zoologickej záhrade v španielskej Barcelone. Tu ho má kaţdý rád a kaţdý mu venuje 

svoju pozornosť, okrem tých najdôleţitejších, ostatných goríl, s ktorými tu ţije. Oni 

nevidia jeho výnimočnosť, pre nich je iba zvláštne čudo, ktoré k nim nepatrí. Snieţik to 

však chce zmeniť a pripravil si plán. Spolu s najlepším kamarátom Ailurom - červenou 

pandou, ktorý však o sebe tvrdí, ţe je prevteleným čiernym panterom a kamarátkou 

Paulou plánuje útek zo zoo a návštevu čarodejnice, ktorá mu môţe pomôcť získať to, po 

čom najviac túţi. Skutočný hnedý gorilí koţuch, vďaka ktorému sa stane skutočnou 

gorilou. Ale za bezpečnými múrmi zoo sú kamaráti vo veľkom nebezpečenstve. V mesta 

čaká Luc de Sac, smoliar a bezcitný človek, ktorý je presvedčený, ţe jeho kliatby ho 

zbaví jediný amulet – biela gorila. De Sac je ochotný urobiť čokoľvek a Snieţika a jeho 

kamarátov nikto nechráni. Musia byť preto na svojej ceste veľmi opatrní a hlavne 

veľmi pozorní. Rodinný príbeh Snieţik, biely koţúšok  kombinuje hraný a animovaný 

film. Pokým prostredie zoo a ľudia sú skutoční, hlavný hrdina a ostatné zvieratá v zoo 

sú animované. Snieţik  bol nominovaný na španielsku filmovú cenu Gaudí Award v 

kategóriách Najlepší animovaný film a Najlepšie vizuálne efekty a získal si priazeň 

detských i dospelých divákov. 

    

 

O myške a medveďovi..              
 

V obyčajnom medveďom svete sú medvede väčšinou vážne a zamračené. Medveď 
Ernest je iný. Je hudobník, rád by bol veselý, lenže je chudobný a často hladný. Pri 
hľadaní niečoho do žalúdka chytí malú myšku Celestínu, ktorá utiekla zo svojho 
podzemného myšacieho sveta. Aby Celestína neskončila v Ernestovom žalúdku, 
uzavrie s ním dohodu. Keď ju nezje, ukáže mu miesto, kde môže získať mnoho 
čokolády, bonbónov a iných sladkostí. 
Ani jeden z nich ešte netuší, že sa tak dostanú na stopu chamtivých medvedích 
manželov, ktorí si privyrábajú tým, že cukrovinkami zámerne kazia medvedím 
detičkám zuby. 
 
                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                    



                                Hádanky  
 
Je to ţlté, oranţové, modré, je to hocijakej farby.  

Má to dieru a dokáţe nosiť vodu. 

Čo je to ? 

aignopŠ  

 

 

Je to červené malé a nevidieť to. 

Čo je to ?  

(mohor az aničjaR)  

 

 

Chodí nad nami hore nohami. 

Čo je to ? 

ahcuM  

 

 

Nemá štetec ani farby, predsa lístie ţltým farbí. 

Čo je to ? 

ňeseJ  

 

 

Bez čoho sa nedá chlieb upiecť? 

ykrôk zeB   

 

 

Sedí pani v kríčku, v červenom ručníčku. 

Čo je to ?  

adohaJ  

 

Vtipškoláčik 
 

 

 

Janko rozpráva Vladkovi: 

Môj spoluţiak tvrdí, ţe má praprapraprapradedka. 

Vladko odpovedá: Určite klame! 

Janko mu na to povie: Neklame, ale kokce. 

 

 

 

 

 

Pani sa pýta pána vo vlaku:  

Kedy mám vystúpiť,aby som sa dostala do Banskej Bystrice? 

Pán odpovedá: 

Pozerajte sa na mňa a vystúpte  o 5 staníc skôr neţ ja! 



 

              Pranostiky  na  február          

 Ak je február mierny , je jarný čas potom biedny.  

 

 Ak sa cez február zima nevysilí , nuţ nám i Veľká noc bude v 
zimnej chvíli.  

 

 Ak sa mačka vo februári vyhrieva na slnci , tak sa v marci bude 
vyhrievať pri peci.  

 

 Ak vo februári nalapané vtáčky sú tučné, to znamená ešte sneh a 
zimu.  

 

 Aké fašiangy , taká Veľká noc. 

 

 Aký bude ostatný deň fašiangový, taký bude celý pôst.  

 

 Biely február pole silí.  

 

 Čo január zameškal , to február doháňa.  

    



              Fašiangové obdobie                                                 
Fašiangy (mjasopust) je obdobie od Troch kráľov aţ do polnoci pred škaredou – 

Popolcovou stredou. Potom nasleduje 40 dňový pôst (zavedený aţ koncom 4. 

storočia kresťanskou cirkvou) aţ do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie 

medzi zimou a jarou. 

Fašiangy na dedine 

Oslavy fašiangov sa regionálne líšili, aj keď sa vyskytovali aj spoločné črty. 

Napríklad v regióne Liptov a v obci Čičmany sa varila praţenica, na ktorú bola 

pozvaná celá dedina. Mládenci najprv týţdeň pred zábavou chodili po dedine a 

pozývali dievčatá, ale aj starších. Pri tejto obchôdzke nezabudli zozbierať 

vajíčka a slaninu. Praţenicu väčšinou pripravovala richtárka, potom sa začínala 

zábava, na ktorej boli aj praţené šišky, karamel, závin, huspenina a ďalšie 

miestne špeciality. V Honte bolo zvykom robiť pálenku. Chlapci chodili po 

dedine a vyberali zrno, taktieţ spojené s obchôdzkami za dievčatami a pýtaním 

slaniny, klobásy a niekde im dali aj údené mäso. Všetko sa odnieslo na priadky, 

kde dievčatá pripravili pohostenie. Fašiangy sa končili v utorok o polnoci. 

 Fašiangy v meste 

Robili ich remeselnícke cechy. Teda skôr sa tu konali zábavy, ktorých hlavnými 

organizátormi boli tovariši. Väčšinou sa konali v dome majstra, pretoţe tu sa 

vítali noví tovariši, ktorým bolo poskytnuté krátkodobé ubytovanie. V tomto 

období sa zvykli stávať z učňov tovariši. Museli však uspieť v rôznych 

skúškach. Napríklad v Keţmarku bolo typické kúpanie v studenej a potom teplej 

vode, nosenie na ţrdi atď. Jednotlivé cechy konali sprievody a snaţili sa o čo 

najväčšiu atraktívnosť. Mlynári behali na chodúľoch, debnári krútili nad 

hlavami obručami a podobne. Remeselnícke fašiangové zvyky zanikli pred 1. 

svetovou vojnou. 

(V.Polák, 4.A) 

 Karneval 

Ako kaţdý rok aj tento bol u nás v škole v našej telocvični fašiangový karneval. Je  to 

akoby malá slávnosť, kde sa nosia masky, krásne šaty, všetci sú namaľovaní a učesaní. 

Medzi maskami sa objavili napríklad tieto: robot , lev, pirát a princezné a mnohé iné. 

Telocvičňa bolo ako vţdy pekne vyzdobená, bolo tam občerstvenie –pizza, kofola, 

sladkosti. Bola pripravená tombola a pekné ceny pre deti, ktoré mali masku. Ja som tam 

bol  lev. 

(R. Polák ) 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Traja_kr%C3%A1li
http://sk.wikipedia.org/wiki/Popolcov%C3%A1_streda
http://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4st
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEk%C3%BD_piatok
http://sk.wikipedia.org/wiki/Liptov
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ci%C4%8Dmany
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pra%C5%BEenica&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Richt%C3%A1r
http://sk.wikipedia.org/wiki/Karamel
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hont
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Priadky&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Cech
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Tovari%C5%A1&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ke%C5%BEmarok


21. februára sa v našej knižnici stretli nadšenci a milovníci literatúry, aby si 

zmerali svoje schopnosti v prednese poézie a prózy v súťaži Hurbanov pamätník. 

Zúčastnil sa jej hojný počet žiakov, z čoho máme veľkú radosť. 

Tu sú ocenení, víťazi jednotlivých kategórií postupujú do obvodového kola. 

I.kategória – próza 

1. Sára Jakubcová 

2. Maximilián Bolf 

3. Aneta Pernecká 

  

I. kategória – poézia 

1. Michal Drábek 

2.Dominika Rencsoková a Chiara Knapová 

3. Matej Kubina 

  

II.kategória – próza 

1.Anna Mária Valová 

2. Alexia Last 

3. Zuzka  Rozinková a Jessica Mikelová 

  

II. kategória  - poézia 

1.Michaela Sekerešová 

2.Erika Laššová 

3.Denis Vanek 

 



                                   Milý denník  
31.1.2013 Ten najhorší deň v mojom živote... 

Milý denníku, možno sa zamýšľaš prečo je dnes ten najhorší deň 

v mojom živote. Je to preto, lebo ja, Sandra Pilubková, som 

stratila moje najlepšie kamošky Milku a Katku. Vraj som ich 

ohovárala, ale to bolo pretože tam boli tri druhé moje kamarátky 

ktoré sa pohnevali s Katkou a Milkou. Viem, že to nebolo správne. 

Ale... Čo som mala robiť?! Navyše môj malý brat ma na obedoch 

ovracal! Všetci sa mi smiali. No teda až na Milku a Katku, ale bolo 

vidieť, že sa so mnou nebavia. Teraz ľutujem to ohováranie!    

 

1.2.2013 Ďalší smutný deň... 

Milý denníčku, stále sa so mnou nik nebaví. Dúfam, že to nie je 

pretože som z Číny. Ja som na to však hrdá. Milka a Katka sa na 

mňa ani nepozrú a odišli, keď som si k nim sadla na obedoch. 

Nenávidím sa! Prečo som ich musela vtedy ohovárať. Snáď z 

tohto budem mať ponaučenie na celý život. Každá sekunda 

v škole dnes trvala celú večnosť. Keď som prišla domov, zvalila 

som sa na posteľ a plakala som celé dve hodiny. Toho ľutovania 

už mám dosť. Prečo to Milka a Katka nevedia pochopiť? No 

vlastne to nie je ich vina. Keby som jedna z nich, tak sa tiež so 

mnou nebavím. Ach jaj...  

 

 

 

 

 



              ... pokračovanie   

 

  Milý denník  

               
3.2.2013 A život sa zlepšuje.. 

Milý denníku, prepáč, že som včera nenapísala, ale môj 

život sa mi naozaj zlepšuje. To som musela osláviť, no nie?  

Milka a Katka sa so mnou už bavia. No, nie tak celkom, ale 

už sa so mnou aj rozprávajú. Môj brat ma stále však 

strápňuje: Včera si na mňa v škole sadol keď ma prišiel 

navštíviť. To mi nevadilo, veď je to zlatý prvák. Čo mi 

vadilo bolo to, že ma zároveň aj ocikal. Znovu sa mi všetci 

smiali. Avšak to nevadilo, pretože mi Milka a Katka pomohli. 

No, to ich donútila pani učiteľka, ale cítila som, že to bolo 

zo srdca. Napíšem znovu zajtra, teraz idem spať. Dobrú 

noc.    

 

4.2.2013 Posledná šanca.. 

Milý denníčku, naozaj sa so mnou už bavia. Povedali mi to, 

keď sme išli na obedy. Povedali, že mi dajú poslednú šancu. 

Vďačne som ich objala. Ony ma objali tiež. Cítim sa skvelo.   

Mám späť svoje kamarátky. Nikdy už neurobím žiadnu 

hlúposť. Sľubujem! Naozaj, sľubujem.. Napíšem znovu... 

 

 

 



Poviem Ti o milom zvieratku... 
 

Stonôžky 

 

 
Aby sme videli tohto príslušníka zvieracej ríše, musíme sa dobre pozrieť. 

Stonôžky majú veľkosť od malých drobčekov s rozmerom 3 cm až po 20 

centimetrové monštrá. U nás majú väčšinou 6 cm. O stonôžkach sa hovorí, 

že majú presne 100 nôh, ale nie je to pravda!  

 
Otázka číslo 1.: Koľko nôh majú stonôţky?  
Existujú 3 základné druhy s rôznym počtom končatín. Najviac majú zvláštne stonôţky, ktoré 

sú tenké, štíhle, dlhé, slepé a majú vyše 170 – 180 končatín. Najbeţnejšia stonôţka Škovorová 

má asi 30 – 40 končatín. 

 

Otázka číslo 2.: Líšia sa stonôţky od mnohonôţok?  

Áno! Stonôţky a mnohonôţky sa líšia tím, ţe stonôţky na rozdiel od mnohonôţok majú svoje 

pretiahnuté telo zhora sploštené zatiaľ čo mnohonôţky ho majú v priereze guľaté.  

 

Otázka číslo 3.: Majú mnohonôţky viac nôh ako stonôţky? 

Áno! Mnohonôţky majú oveľa viac nôh ako stonôţky hlavne preto, ţe mnohonôţky majú na 

kaţdom (okrem 1. a posledného) článku 2 páry končatín a stonôţky majú na kaţdom článku 

iba 1 pár končatín.  

 

Otázka číslo 4.: Sú stonôţky nebezpečné? 

Áno! Na prvom páre nôh majú stonôţky jedové ţľazy. Stonôţka nimi omračuje korisť 

(všetky stonôţky sú dravci)! Uhryznutie stonôţky nie je jedovaté ale veľmi bolí! 

 

Otázka číslo 5: Slúţia stonôţkám všetky nohy iba na chodenie? 

Nie! Predné nohy im slúţia na vystrekovanie jedu (pozri otázka číslo 4) 

A posledný pár nôh im slúţi iba pri boji. Ale inak ich za sebou ťahajú. Nazývajú sa  

vlečné nohy. 

 

 
 

 

 

Michal Drábek 3.B 


