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Jar je v plnom prúde. Máj je čas lásky 

a krásny mesiac. Žiaci sa asi takisto tešia aj 

z toho, že do konca školského roka zostáva už 

len necelý mesiac a pol.  Tak teda prajeme 

príjemné čakanie a ešte veľa šťastných chvíľ 

v školskom roku. A dúfame, že aj teraz do rúk 

zoberiete Školáčika a prečítate si, čo sme vám 

pripravili. 

 
+ VYVRCHOĽUJE VEĽKÁ SÚŤAŽ 
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STAVANIE MÁJOV 

Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. 

májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu 

pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický 

prostriedok vyjadrovala želanie 

poľnohospodárov, aby ich úroda mala 

silu a dobrý rast. Máj vtedy 

predstavoval mladý stromček 

najčastejšie smrekový, jedľový alebo 

brezový. V Slovanskej kultúre sa máje 

stavali z dôvodu hojnosti a dostatku 

plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len 

krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie 

skloňuje v dnešnej dobe. 

Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. 

Krivý alebo nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre 

dievča aj pre darcu. Mládenci s muzikou šli do každého domu, 

pred ktorým stal máj a v tanci vykrútili dievča i všetky ženy v 

dome. Tanečnice ponúkali pálenkou a vyberali peniaze za máj. 

ZDROJ: SLOVENSKÉ ZVYKY A TRADÍCIE 

► Chiara Knapová 7.A : ) 
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Deň Matiek 
Deň matiek - História Dňa matiek siaha až do obdobia antiky. 
V starovekom Grécku oslavovali ženu ako darkyňu života už 250 
rokov p. n. l. v podobe slávností na počesť matky všetkých bohov 
– bohyne Rhey. Oslavy trvali obyčajne tri dni – od 15. do 18. 
marca. Starovekí Rimania oslavovali sviatok Matronalia, ktorý bol 
zasvätený bohyni Juno.Za predchodcu Dňa matiek v jeho dnešnej 
podobe možno považovať tzv. Nedeľu matiek (Mothering 
Sunday), ktorú začali oslavovať 16. storočí v Anglicku. V čase 
sviatku, ktorý bol stanovený na štvrtú nedeľu počas veľkonočného 
pôstu, sa mohlo služobníctvo žijúce v príbytkoch svojich pánov 
vrátiť domov k svojim matkám a stráviť s nimi deň. V novodobej 
histórii ľudstva sa Deň matiek dostal do povedomia na prelome 19. a 20. storočia, a to vďaka 
Američanke Anne Marie Jarvisovej.  

Zdroj: kalendar.azet.sk 
► Erik Pavlovič (7.B) 

Sviatok práce 
Sviatok práce - Sviatok práce bol vyhlásený 

na ustanovujúcom kongrese II. 

internacionály v dňoch 14.-21.7.1889 v 

Paríži na pamiatku všeobecného štrajku a 

masových demonštrácii chicagských 

robotníkov za 8-hodinový pracovný čas. Po 

vzniku ČSR bol od roku 1919 1. máj 

vyhlásený za štátny sviatok, ktorý vyhlásil 

vtedajší prezident Tomáš Garrigue Masaryk. 

Mnohí si tento deň spájajú so spomienkami 

na masové prvomájové sprievody a 

zabúdajú na to, že tento deň je príležitosťou 

osláviť význam ľudskej práce a 

nezadržateľný prínos každého pracujúceho 

jedinca pre spoločnosť. Sviatok práce, jeho dátum a dôvod oslavy sa líši podľa tradícii 

jednotlivých krajín. Napr. v USA sa tento deň oslavuje prvý pondelok v septembri pri 

príležitosti ukončenia letných prázdnin. 

Zdroj: kalendar.azet.sk 

► Erik Pavlovič (7.B) 

 

Deň Slnka 
Deň Slnka - Deň Slnka vyhlásila OSN v rámci programu pre 
životné prostredie UNEP. Slnko je naša najbližšia hviezda a 

zároveň najjasnejšia hviezda na oblohe. Svojím žiarením 
vytvára podmienky života organizmov na Zemi. Deň je určený 
nielen na pripomenutie významu a dôležitostí Slnka, ale aj na 

propagáciu ekológie a významu ochrany životného prostredia, 
odborných činností a pozorovaní v oblasti slnečnej fyziky.                                    

Zdroj: kalendar.azet.sk  Erik Pavlovič (7.B) 
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Projekt „Zelené oázy“ alebo Školská záhrada 

(1. časť) 
 

V najbližších mesiacoch sa na našej škole bude realizovať s podporou programu 

„Zelené oázy“ projekt Školskej záhrady. Tá bude na pozemku za našou školou. 

V tomto článku sa o nej dozviete viac. 

  
Záhrada bude mať tri hlavné časti: 

 Rekreačnú 
 Praktickú 
 Náučnú 

Rekreačná časť: Záhrada bude slúžiť aj na zábavné a  voľnočasové účely. Žiaci, 

učitelia aj ostatní ľudia tu po škole budú môcť prísť a oddýchnuť si, zahrať sa… 

Na takéto účely tu bude slúžiť ohnisko, 

altánok, lavičky, veľké trávnaté plochy, 

no i iné miesta v záhrade. 

Náučná časť: Žiaci budú po vybudovaní 

záhrady tráviť čas vyučovania v záhrade. 

Záhrada prinesie novú dimenziu vo 

vzdelávaní – žiaci spoznajú hravou 

formou nové veci v učebných osnovách, 

môžu sa naučiť aj niečo viac. Navyše 

vonku sa lepšie učí a učenie je vonku 

zábavnejšie.  

Praktická časť:  Triedy tu budú 

pestovať rôzne plodiny – najviac 

zeleninu. Budú si môcť vybrať 

druhy. Toto pestovanie budú 

praktizovať vo vyvýšených 

záhonoch, ktoré zaručujú lepšiu 

ochranu a ľahšiu starostlivosť. 
  
Viac o prvkoch záhrady sa 

dozviete v ďalšom čísle Školáčika. 

► Michal Drábek (6.B) 
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Hokej 

Niečo o hokeji: Ľadový hokej je kolektívny šport. Je tiež súčasťou zimnej 

olympiády. Hrá ho 6 hráčov na každej strane. Vyhráva družstvo, ktoré dá v určenom 

čase viac gólov. V zápase môže nastúpiť 20 hráčov a dvaja brankári. Ľadový hokej je 

populárny najmä v štátoch severnej Ameriky, v Kanade a Spojených štátoch, v severnej 

Európe a v bývalom východnom bloku. Za vznik ľadového hokeja sa najčastejšie udáva 

dátum 3. marec 1875 kedy sa v Montreale na Victoria Skating Ring odohral prvý 

organizovaný hokejový zápas. 

Majstrovstvá sveta v hokeji 

Dňa 6.5.2016 sa začali majstrovstvá sveta v hokeji. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 

2016 sa konajú v Rusku, a to konkrétne v Petrohrade a v Moskve. Šampionátu sa zúčastní 

16 tímov rozdelených do dvoch skupín: 

   Rusko  

  Bielorusko  

  Kanada  

  Česko  

  Dánsko  

  Fínsko  

  Francúzsko  

  Nemecko  

   Maďarsko                              

  Kazachstan                                                                                Zdroj: wikipedia.sk 

  Lotyšsko                                 ► Denisa Havranová (7.B); Soňa Suchovská (7.B) 

  Nórsko  

  Slovensko  

  Švédsko  

   Švajčiarsko   

  Spojené štáty  

Deň  Čas Zápas Výsledok 

7.5.2016 11:15 Slovensko-Maďarsko 4:1 

8.5.2016 19:15 

Slovensko-

Francúzsko 5:1 

10.5.2016 15:15 Slovensko-Nemecko 1:5 

11.5.2016 15:15 Slovensko-Bielorusko 2:4 

14.5.2016 19:15 Slovensko-Kanada 0:5 

15.5.2016 19:15 Slovensko - Fínsko 0:5 

17.5.2016 11:15 USA - Slovensko 2:3pp 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%A1_Amerika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_%C5%A1t%C3%A1ty
https://sk.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%A1_Eur%C3%B3pa
https://sk.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%A1_Eur%C3%B3pa
https://sk.wikipedia.org/wiki/3._marec
https://sk.wikipedia.org/wiki/1875
https://sk.wikipedia.org/wiki/Montreal
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Victoria_Skating_Ring&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rusko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Petrohrad
https://sk.wikipedia.org/wiki/Moskva
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Belarus.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bielorusk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Canada.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kanadsk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_the_Czech_Republic.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Denmark.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1nske_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Finland.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADnske_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_France.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%BAzske_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Germany.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nemeck%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Hungary.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Farsk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Kazakhstan.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kaza%C5%A1sk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Latvia.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/Loty%C5%A1sk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Norway.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3rske_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Slovakia.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Sweden.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A9dske_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vaj%C4%8Diarske_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_the_United_States.svg
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo_Spojen%C3%BDch_%C5%A1t%C3%A1tov
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Niečo pre starších žiakov... 
Captain America: Občianska vojna 
Film štúdia Marvel Captain America: Občianska vojna sa odohráva v 
dobe, kedy Steve Rogers prevzal vedenie novo sformovaného týmu 
Avengers, ktorý sa naďalej snaží chrániť ľudstvo. Dôjde však k 
ďalšiemu incidentu, v ktorom zohrajú Avengers nešťastnú úlohu. 
Politické tlaky vyústia do vytvorenia systému zodpovednosti, vedený 
vládnou organizáciou, ktorá na tím superhrdinov dohliada a riadi. 
Nová skutočnosť Avengers rozdelí na dva tábory. Jeden vedie Steve 
Rogers, ktorý háji slobodu Avengers, aby mohla brániť ľudstvo bez 
vládnych zásahov. Druhý vedie Tony Stark, ktorý prekvapivo zastáva 
myšlienku vládneho dohľadu a zodpovednosti.  

  

Niečo pre naše pani učiteľky... 
Deň matiek 
Deň matiek sa nezadržateľne blíži  a matky ho 
budú prežívať každý svojím spôsobom. Na 
každého však čaká množstvo prekvapení….  
Sandy  sa spamätáva z rozvodu s manželom, 
ktorého ulovila podstatne mladšia. Snaží sa 
zachovať si nadhľad a nestratiť samú seba. 
Miranda  je známa televízna celebrita, ktorá 
svojej kariére obetovala rodinu. Stále viac si 
uvedomuje, že v živote síce dosiahla všetko, ale 
vlastne sa o to nemá s kým podeliť. Jesse žije v 
harmonickom vzťahu, ale vďaka predsudkom 
svojich konzervatívnych rodičov s nimi vôbec nestýka a ich existenciu zatajila aj manželovi. 
Neohlásená rodinná návšteva jej tak môže spôsobiť isté komplikácie. 
Bradley  pred rokom zostal sám s dvoma dcérami v teenagerskom veku a práve sa potýka s 
problémami, ako im nahradiť matku a zároveň odolávať útokom zo strany množstva 
dobromyseľných mamičiek, ktoré o neho prejavujú 
záujem. 

Niečo pre mladších 
žiakov... 
Angry Birds vo filme 
Z hry, ktorá si získala milióny fanúšikov po celom 
svete je dnes už kultový pojem: Angry Birds. Všetci 
ich poznajú, všetci im fandia, no nikto presne nevie, 
čo ich vlastne štve. Nastal čas zistiť, prečo sú Angry Birds stále také angry! 

► Erik Pavlovič (7.B)
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Knižné novinky 
Lepší otec v hrsti ako kamoš na streche 
(Gabriela Futová) 

Voľné pokračovanie knižky Hľadám lepšiu mamu. Minulé 

prázdniny sa tretiačka Katka rozhodla, že si nájde novú mamu, 

lebo s tou svojou nebola spokojná. Pochodila po susedách aj 

tetách, až napokon zistila, že jej vlastná mama je predsa len 

najlepšia na svete! Prišli ďalšie prázdniny a Katka má znova 

„trápenie“ − musí nájsť lepšieho otca! Mamin nový, otrasný 

„frajer“ Milan vôbec nespĺňa Katkine predstavy. Ako jej to len 

mohla mama urobiť! Prečo sa nezaľúbila do uja Paľa, ktorý robí 

na polícii? To by bolo úžasné!!! Nikto a nič nezabráni 

nahnevanej Katke, aby prekazila Milanov zámer „ukradnúť jej 

mamu“. Spolu s kamarátkou Zuzou vymyslia perfektný plán...   

 

 
 

 

 
 

 
 

Barbie a jej svet   
(Egmont SK)  

Ahoj, kamarátky! Dnes budem princeznou, normálnym dievčaťom, vílou, 

módnou ikonou, cestovateľkou, cukrárkou i rockovou hviezdou. Neveríte? 

Začítajte sa to tejto super knižky a presvedčíte sa o tom. Pridajte sa ku mne, 

skvelo sa zabavíme. Vaša Barbie.  

 

 
 

► Erik Pavlovič (7.B) 

Zdroj: www.martinus.sk 

http://www.martinus.sk/
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Milí čitatelia! Rozhodli sme sa v Školáčiku zaviesť novú rubriku. Budeme sa pýtať učiteľov 

a nepedagogických zamestnancov našej školy na ich 10 „naj“ (ktoré vidíte nižšie). Ak [chcete – 3. slovo do 

súťaže] vedieť odpovede našich učiteľov, pozrite si ich na nasledujúcich stranách. Myslíme si, že budú 

zaujímavé odpovede . 

  
Pani učiteľka PaedDr. Darina Vojvodová: 

1. Najobľúbenejšie jedlo: Rezeň a zemiakový šalát 

2. Najobľúbenejšia pesnička a jej autor: Atlantída-Žbirka 

3. Najobľúbenejšia rozprávka / film: Avatar 

4. Najobľúbenejšia kniha a jej autor: Bedári- Viktor Hugo 

5. Najobľúbenejšie miesto: Príroda 

6. Najobľúbenejšia činnosť: práca v záhrade, turistika 

7. Najobľúbenejšia farba: Zelená 

8. Najobľúbenejšie zviera: mačka, kocúr 

9. Najobľúbenejší deň roka: Vianoce 

10.  Najobľúbenejší citát / výrok / príslovie / porekadlo / ...: Slnko vychádza každý deň. 

  
Pani učiteľka RNDr. Marika Blaškovičová: 

1. Najobľúbenejšie jedlo: Vyprážaný syr, Černohorský rezeň 

2. Najobľúbenejšia pesnička a jej autor: čokoľvek od kapely ColdPlay 

3. Najobľúbenejšia rozprávka / film: Amélia z Montmartru 

4. Najobľúbenejšia kniha a jej autor: všetko od autorky Agatha Christie 

5. Najobľúbenejšie miesto: všade kde som so svojou rodinou 

6. Najobľúbenejšia činnosť: spánok 

7. Najobľúbenejšia farba: žltá 

8. Najobľúbenejšie zviera: slon 

9. Najobľúbenejší deň roka: ,,Deň narodenia mojej dcéry´´ 

10.  Najobľúbenejší citát / výrok / príslovie / porekadlo / ...: Dôležitá vec je neprestať sa pýtať.-

Einstein; Najlepšia cesta, ako mať dobrý nápad je mať veľa nápadov.- Linus Pauling 

► Soňa Suchovská (7.B); Erik Pavlovič (7.B) 



• 10 naj našich učiteľov 

ŠKOLÁČIK • ZŠ ANDREJA RADLINSKÉHO KÚTY • ROČNÍK 2015/2016 • MÁJ 2016 10 

Pani učiteľka  Mgr. Jarmila Krajčíkova 
1. Najobľúbenejšie jedlo: Všetko okrem bryndzových halušiek 

2. Najobľúbenejšia pesnička a jej autor:  Justin Bieber Love Yourself 

3. Najobľúbenejšia rozprávka / film: Snehulienka a lovec 

4. Najobľúbenejšia kniha a jej autor: Cestujem sama Bjork Samuel 

5. Najobľúbenejšie miesto: Slovenské hrady a zámky 

6. Najobľúbenejšia činnosť: Učiť deti 

7. Najobľúbenejšia farba: Modrá 

8. Najobľúbenejšie zviera: Pes Dáša 

9. Najobľúbenejší deň roka: 1. Júl 

10. Najobľúbenejší citát / výrok / príslovie / porekadlo / ...: Keď nejde o život tak nejde o nič. 

  
Pán učiteľ Mgr. Adam Mikuš 

1. Najobľúbenejšie jedlo: Mamkine 

2. Najobľúbenejšia pesnička a jej autor: Propercy – Asking Alexandria  

3. Najobľúbenejšia rozprávka / film: Pán Prsteňov 

4. Najobľúbenejšia kniha a jej autor:  Krstný otec  – M. Puzzo 

5. Najobľúbenejšie miesto: Posteľ 

6. Najobľúbenejšia činnosť:  XBox 

7. Najobľúbenejšia farba: telová 

8. Najobľúbenejšie zviera: To čo nehryzie 

9. Najobľúbenejší deň roka: Narodeniny 

10. Najobľúbenejší citát / výrok / príslovie / porekadlo / ...:  Aká matka taká Katka. Aký otec, 

taký pin. 

  
► Sára Jakubcová (7.B) 
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Pani učiteľka  Mgr. Miriam Vlčková 
1. Najobľúbenejšie jedlo: Špagety s dusenou zeleninou a syrom 

2. Najobľúbenejšia pesnička a jej autor:  Poison – Alice Cooper 

3. Najobľúbenejšia rozprávka / film: Koloběžka I. 

4. Najobľúbenejšia kniha a jej autor: Babička – Božena Němcová 

5. Najobľúbenejšie miesto: Môj domov a kútska škola, Slovenské národné múzeum – 

prírodovedná expozícia 

6. Najobľúbenejšia činnosť: Čítanie 

7. Najobľúbenejšia farba: Čierna 

8. Najobľúbenejšie zviera: Mačka 

9. Najobľúbenejší deň roka: 22. december (vianočné sviatky a prázdniny mám celé pred 

sebou) 

10. Najobľúbenejší citát / výrok / príslovie / porekadlo / ...: Každá cesta sa začína prvým 

krokom. – Konfucius 

  
Pán učiteľ Mgr. Mariana Plašilová 

1. Najobľúbenejšie jedlo: Sviečková omáčka 

2. Najobľúbenejšia pesnička a jej autor: Fear of dhark – Iton Maden 

3. Najobľúbenejšia rozprávka / film: Pulp fiction 

4. Najobľúbenejšia kniha a jej autor:  Malý princ – Antoine de Saint - Exupéry 

5. Najobľúbenejšie miesto: Malé Karpaty, Kuba 

6. Najobľúbenejšia činnosť: Bicyklovanie 

7. Najobľúbenejšia farba: Modrá 

8. Najobľúbenejšie zviera: Zajac 

9. Najobľúbenejší deň roka: Vianoce, Štedrý deň 

10. Najobľúbenejší citát / výrok / príslovie / porekadlo / ...: „Si tým, o čom si premýšľal a čím 

si sám seba urobil.“ – Budha 

  
► Michal Drábek (6.B) 



• Televízia 
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Tvoja tvár znie povedome je televízna súťaž, v ktorej ide o spev, tanec 

zábavu... Zároveň táto súťaž pomáha aj chorým ľuďom svojimi peňažnými 

príspevkami.  

Každý víkend v nedeľu sa vysielal jeden diel súťaže.  

Súťažilo 8 súťažiacich: Emma Drobná, Lukáš Adamec, Barbora Švidraňová, 

Viktor Vincze, Helena Krajčiová, Štefan Skrúcaný, Michaela Čobejová, Andrej 

Bičan 

Táto súťaž funguje tak že, súťažiaci si v rulete vylosujú svojho speváka. Ktorého 

potom musia napodobiť a ten kto svojho speváka napodobí najlepšie vyhráva 

1000 eur ktoré pošle na nejaké miesto, kde sú choré deti, ktoré potrebujú 

pomoc. 

Medzitým sa súťažiacim zhromažďujú body. 

1. sériu súťaže vyhral Lukáš Adamec.   

► Soňa Suchovská (7.B)



• Cestovanie 
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Rusko 
Rusko, dlhý tvar Ruská 

federácia (RF) je demokratická 

federálna republika 

s poloprezidentskou formou 

vlády. Jeho rozloha je 

17 128 426 km². Je 

najväčším štátom sveta, zaberá 

niečo vyše osminu zemskej súše. 

Zahŕňa značnú časť východnej Európy a takmer 

celú severnú Áziu. S počtom 146,1 miliónov 

obyvateľov
 
je Ruská federácia deviata 

najľudnatejšia krajina na svete.  

Hlavné mesto Moskva 
Moskva je hlavné mesto Ruskej federácie, administratívne centrum strednej federálnej 

oblasti a moskovskej oblasti a tiež hrdinské mesto. S počtom 12 100 000 obyvateľov (2014) 

je najväčším mestom Ruska a Európy. 

Je dôležitým dopravným uzlom v krajine. Okrem iného je mesto centrom ruského 

politického, ekonomického, kultúrneho a vzdelávacieho života. 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.wikipedia.com 

► Erik Pavlovič (7.B) 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Poloprezidentsk%C3%A1_republika
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%A1t
https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%A1_Eur%C3%B3pa
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%81zia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_%C5%A1t%C3%A1tov_pod%C4%BEa_po%C4%8Dtu_obyvate%C4%BEov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_%C5%A1t%C3%A1tov_pod%C4%BEa_po%C4%8Dtu_obyvate%C4%BEov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%A9_mesto
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A1_feder%C3%A1cia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Moskovsk%C3%A1_oblas%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hrdinsk%C3%A9_mesto
https://sk.wikipedia.org/wiki/2014
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A1_feder%C3%A1cia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
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Valtický areál - Pohansko 
Areál Pohansko sa nachádza asi 3 km južne od Břeclavi. Prechádza ním náučný chodník a 

zelená turistická trasa. 

Na území Pohanska sa v 9. storočí rozkladalo najrozsiahlejšia ranne stredoveké opevnenia v 

Česku. Vnútri velkomožského dvorca bol kostol a pohrebisko, stávali tam domčeky, chlievy, 

stodoly aj sýpky. Archeologický výskum sa tu uskutočňuje od roku 1958 a dodnes sa tu a tam 

objaví nejaká prastará cennosť. Vo výskumnej sezóne môže sledovať nové objavy priamo 

v teréne. 

Otváracia doba: 
Apríl – Október 

ÚT – NE    10:00 – 17:00 

Vstupné 
Plné – 50,-  Kč 

Polovičné – 25,- Kč 
Deti od 6 do 15 rokov, študenti, stredných 

a vysokých škôl, po predložení preukazu – ISIC, OP, 

seniori nad 65 rokov. 

 

► Erik Pavlovič (7.B) 

Zdroj:www.lednicko-valticky-areal.cz



• Záhady a pozoruhodnosti sveta alebo okienko do úžasu 
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Pozor! Pršia žaby... 

Aj keď to môže znieť 

neuveriteľne, na našej planéte 

niekedy pršia žaby, ryby, vtáky, 

či iné živočíchy. Tento jav je 

zriedkavý a pozoruhodný, no 

veľmi ľahko vysvetliteľný.  

  
Žabie dažde (anglicky „frogs 

raining“) boli zaznamenané už 

v Starovekom Grécku. Vtedy 

ľudia týmto dažďom pripisovali božské, mýtické a nadprirodzené príčiny. 

Najčastejšie sú príčinou silné veterné víry, ktoré do seba vedia nasať veľké 

množstvo živočíchov z jazier, morí či vodných plôch a odviať ich na veľké 

vzdialenosti. 

Popri žabách sú známe aj svedectvá o rybách, vtákoch a iných tvoroch. 

Niekedy sa stane, že zviera prežije pád. To naznačuje malý časový rozsah medzi 

zdvihom a pádom. Zvieratá, ktoré smršť prežijú, sú chvíľku dezorientované, no 

inak v poriadku. Niekedy sú známe dokonca prípady, kedy boli zvieratá po 

vyzdvihnutí do veľkej výšky zamrazené v kryštálikoch ľadu. 

Niekedy sú žabie dažde sprevádzané búrkou, inokedy žaby pršia za pekného 

počasia. Ľudia pri týchto dažďoch údajne na oblohe videli zvláštne oblaky. 

Aj keď môže byť žabí dážď možno smiešny, odvrátenou stránkou sú škody na 

majetku spôsobené padajúcimi zvieratami a veľké šokovanie ľudí, ktorí tento 

úkaz videli na vlastné oči. 

No vidíte – a Slováci sa sťažujú na zlé počasie...  

► Michal Drábek (6.B) 
  

Kamene na prechádzke 2 
V minulom čísle sme si povedali o cestujúcich kameňoch z Údolia smrti. Avšak kamene, ktoré radi 

spoznávajú svet, máme aj v Nemecku. V lokalite „Steinreich“, čo znamená „bohatý na kemene“ sú 

kamene, ktoré sem pricestovali až zo Škandinávie. Tieto má „na svedomí“ ľadovec – počas doby 

ľadovej v ľadovci zamrzli kamene. Ľadovec sa postupne zošmykoval do nižších polôh a bral zo 

sebou kamene. Potom sa roztopil. A tento cyklus sa opakoval dookola, až pokým kamene neprišli 

do horného Nemecka. 

► Michal Drábek (6.B) 
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Slnko 
Keďže 3. mája slávime Deň Slnka, v tomto 

astronomickom okienku si priblížime našu 

a materinskú hviezdu Slnko – darkyňu života 

na Zemi.  

  
Slnko je centrálna hviezda slnečnej sústavy 

(je v jej strede, všetky ostatné objekty 

Slnečnej sústavy sa točia okolo nej) a jediná 

známa hviezda tejto planetárnej sústavy. Je 

to naša najbližšia hviezda a zároveň najjasnejšia hviezda na oblohe (pri 

pozorovaní zo Zeme). Gravitačné pôsobenie Slnka udržiava na obežných dráhach 

okolo Slnka všetky objekty slnečnej sústavy vrátane planéty Zem. 

  
Zloženie 

Vodík           73,46 % 

Hélium 24,85 % 

Kyslík           0,77 % 

Uhlík           0,29 % 

Železo 0,16 % 

Neón           0,12 % 

Dusík           0,09 % 

Kremík 0,07 % 

Horčík 0,05 % 

Síra           0,04 % 

V Slnku prebiehajú 

tzv. termojadrové reakcie (zložitejšie chemické procesy). Vzniká pri nich energia 

až 4,26 milióna ton hmoty! Vychádzajú z neho rôzne časti. Slnko za jednu 

sekundu vyžiari toľko energie, že keby sme ju všetku využili, postačila by na 

pokrytie potrieb ľudstva na viac ako 1 000 rokov! Jeho teplota môže dosiahnuť  

5 507°C. Napriek tomu je Slnko tzv. Žltý trpaslík. Žlté trpaslíky sú malé 

hviezdy, žijú pomerne dlho. Z toho vyplýva, že vo vesmíre existuje aj mnoho 

ďalších – ešte väčších hviezd. Ale o tom možne niekedy nabudúce.  

► Michal Drábek (6.B) 

Vznik a zánik 
Slnko (a spolu s ním aj celá Slnečná sústava) vzniklo asi 

pred piatimi miliardami rokov z hmloviny (vesmírneho 

oblaku plynu a prachu, ktorý sa začal zrážať, otepľovať 

a tým sa zrazil do gule – tou je Slnko. Zo zvyškov oblaku 

vznikli ostatné telesá Slnečnej sústavy.). Slnko zanikne 

tak, že sa zväčší do obrovskej gule, spáli Vnútornú 

Slnečnú sústavu, potom odhodí vonkajšie vrstvy, 

Vonkajšia Slnečná sústava odletí a zo slnka zostane len 

malý, pomaly horiaci biely trpaslík. Možno [máte – 6. 

slovo do súťaže] strach, no nebojte sa – to nastane asi 

až za takých päť miliárd rokov.  



• Literárne okienko alebo keď ma kopne múza 
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Pohansko 
V jeden krásny, slnečný deň ma mama zavolala do kuchyne. „Bianka! Príď 

prosím za mnou do kuchyne.“  Utekala som po schodoch. Skoro som zakopla. 

„Včera ma napadlo, že by sme mohli ísť na výlet na bicykloch na Pohansko. Je 

tam krásne. Teda aspoň  tak som si to prečítala na internete.  Išla by s nami aj 

Ela.“ oznámila mi s úsmevom mama. Ela je moja staršia sestra. „Jasné! Už sa 

teším!“  „Dobre. Ale musíme vyraziť hneď teraz. Cesta bude dlhšia.“ povedala 

mi a poslala ma do izby sa prezliecť. Obliekla som si krátke tričko 

a trojštvrťové nohavice. Do maličkého batôžika som si zbalila fľašu s vodou 

a chlebík, aby som nebola hladná. Za chvíľu sme už boli na ceste. Po ceste sme 

prišli na „lesnú križovatku“. Mama povedala že máme odbočiť vpravo ale ja 

som na Google Maps našla že máme odbočiť vľavo. Tak sme pokračovali 

v ceste. Asi po pol hodine sme zistili, že sme mali odbočiť vpravo. Mama mi 

vynadala, ale už sme sa nevracali späť. Boli sme v malom mestečku menom 

Lanžhot. Po dlhom rozhodovaní sme sa zhodli na tom, že v Lanžhote si 

pôjdeme na zmrzlinu a na Pohansko vyrazíme  zajtra. Aj keď sa nám výlet 

nevydaril, bol super. 

► Denisa Havranová (7.B); Erik Pavlovič (7.B) 



• Recepty pod zub 

ŠKOLÁČIK • ZŠ ANDREJA RADLINSKÉHO KÚTY • ROČNÍK 2015/2016 • MÁJ 2016 18 

 
  

Nepečená piškótová torta s banánmi! 

Budeme potrebovať: 1 bal. piškóty, 1 bal. sladká smotana na 
šľahanie 33%, 2 bal. kyslá smotana, cukor podľa chuti, 2 ks 

banány, kakao na posypanie 

Postup: Sladkú smotanu vyšľaháme do tuhej šľahačky a pridáme 
obe kyslé smotany. Osladíme cukrom podľa chuti. Tortovú formu 

vyložíme potravinárskou fóliou a na dno poukladáme piškóty, 
navrstvíme krém, banány a takto postup opakujeme, kým 

neminieme všetky suroviny. Poprášime kakaom a odložíme na 
celú noc do chladničky. Dobrú chuť! 

Ak sa tento túto tortu ochutnáte, budete ju určite [chcieť – 5. slovo 
do súťaže] robiť každý deň.  

► Sára Jakubcová (7.B) 

Zdroj: napadynavody.sk 
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Špargľová polievka 
INGREDIENCIE: 

1 balíček zelenej špargle 

1 smotana na varenie 

syr bambino, alebo iný tavený syr 

1 zemiak 

soľ 

biele korenie 

kyslá smotana na ozdobu 

OBRÁZKOVÝ POSTUP: 

 

špargľu si ošúpeme od hlavičiek 
smerom dolu... 

 

nakrájame asi na 5 cm kúsky a dáme 
variť do osolenej vriacej vody, do 
ktorej nastrúhame jeden zemiak.. 
varíme asi 10 minút... 

 

špargľu potom rozmixujeme... 

 

prilejeme smotanu, syr, osolíme, 
okoreníme a ešte chvíľku povaríme... 

Zdroj: mimibazar.sk               ►ChiaraKnapová (7.A) 

http://www.mimibazar.sk/?id=14164&order=1


• Kreatívne nápady, alebo čím si urobiť radosť 
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Niečo pre naše mamičky 

                                
Potrebujeme: 

                           *slamku 

                                               

*košíčky na muffiny  

                              

(farebné) 

                          *gombík 

                                 

*tavnú pištoľ 

 

Viktória Sobolová 7.B. 

Zdroj : Google.com
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    Nápady ako využiť staré štipce na bielizeň! 
Drevené alebo plastové štipce môžete využiť aj inak, ako len na zavesenie bielizne. 
Viete ich prakticky využiť na rôzne účely. Načerpajte inšpirácie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Sára Jakubcová 7.B 

Zdroj: napadynavody.sk 
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1. Po máji príde jún. Vieš ako sa povie „jún“ po česky?     .......... 

2. Druhá májová nedeľa je Deň .......... . 

3. Šiesty máj je Svetový deň .......... . 

4. V roku 2016 druhý máj pripadol na .......... . (doplň deň týždňa) 

5. Na prvého mája sa podľa tradície stavajú .......... . 

6. Druhá májová nedeľa pripadne na  .......... máj. (doplň dátum) 

7. Keď odkvitnú kvety, na stromoch narastú .......... .  

Pomôcka: „Ch, Dz, Dž“ sa v krížovkách píšu do jedného políčka. 

 



• Krížovka – správne vylúštenie / Omaľovanka 
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     Č E R V E N 

    M A T I E K  

     S M I E CH U 

 

P O N D E L O K    

    M Á J E    

    Ô S M Y    

     K V E T Y  

 P L O D Y      

 

 

  
Časopis Školáčik je školský časopis Základnej školy Andreja Radlinského Kúty. Jeho redakčnú radu 

tvoria žiaci, ktorí sa prihlásili na záujmový krúžok Tvoríme školský časopis a vedúca záujmového 

krúžku Tvoríme školský časopis, ktorý organizuje Základná škola Andreja Radlinského Kúty. Sú to: 

Žiaci: Šéfredaktor: Michal Drábek, Redaktori s členstvom v redakčnej rade: Denisa Havranová, Sára 

Jakubcová, Chiara Knapová, Erik Pavlovič, Magdaléna Pribilová, Viktória Sobolová, Soňa 

Suchovská, Redaktori bez členstva v redakčnej rade: Ján Mlčúch, Ondrej Polák, Terézia Antálková, 

Kristína Mlčúchová, Michal Palkovič, Frederik Šimek;  

Vedúca záujmového krúžku Tvoríme školský časopis: Zuzana Ryšková 

2016 © Vyššie uvedený členovia redakčnej rady 

Napísali: Vyššie uvedení členovia redakčnej rady a do rubriky Listáreň prispeli ostatní žiaci 

Základnej školy Andreja Radlinského Kúty, zostavil: Michal Drábek, viedla: Zuzana Ryšková, zdroj 

obrázku na prvej a poslednej strane: Internet, vytlačila: Základná škola Andreja Radlinského Kúty, 

krúžok zorganizovala: Základná škola Andreja Radlinského Kúty v školskom roku 2015/2016. 


