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Pranostiky na marec 
 

 

Na sv. Tomáša sneh mäkne a je z neho kaša. 

Keď na Gregora padá sneh, veľmi pomaly prichádza jaro a bude 

ešte mnoho snehových víchric. 

Ak je na Jozefa mráz, bude hojne ovocia. 

Koľko dní pred Jozefom teplo, toľko po ňom zima. 

Daždivý marec je roľníkovo nešťastie , no suchý apríl, ale ešte 

horšie. 

Keď chceš mať zemiaky skoro v hrnci , zasaď ich v marci. 
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                                            Deň  učiteľov    

Svetový deň učiteľov ang. World Teachers' Day je sviatok, ktorý si 

pripomínajú učitelia, po celom svete 5. októbra. 

Svetový deň učiteľov bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 

1994 ako pripomienka Charty učiteľov, odporúčania o postavení 

učiteľov, ktorá bola podpísaná v ten istý deň v roku 1966. 

Na Slovensku sa Deň učiteľov slávi 28. 3. ako spomienka na 

narodenie Jana Amosa Komenského.    

Naša triedna pani učiteľka sa volá Zuzana Sirková. Učí nás len prvý 

rok, ale zdá sa mi, že je to zatiaľ najlepšia pani učiteľka, ktorá nás 

učila. Učí nás na matematiku, hudobnú, informatiku, telocvik, 

vlastivedu a prírodovedu. 

Učí nás aj pani zástupkyňa, ktorá nás má na slovenčinu, sloh, čítanie, 

výtvarnú a pracovnú výchovu. 

Na angličtinu nás má pani učiteľka Anna Macháčková a na nábožko 

pán učiteľ Miroslav Gross. 

Všetci sú výborní učitelia a aj keď ich veľakrát neposlúchame, máme 

ich radi a dúfame, že aj oni nás. 

(V.Polák,4.A) 
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       Veľká Noc v Anglicku 

 
Ja vám niečo poviem o Veľkej noci. Nie o tom aká je u nás, ale 
aká je v Anglicku. Možno si myslíte, že je to to isté ako u nás na 
Slovensku.  Hovoríte si to? No, tak si to nehovorte. Jednoducho 
to tak nie je. V Anglicku sa na Veľkú noc nešibe ani nepolieva. 
Snáď ste pochopili, že myslím dievčatá a nie kvety. Dávajú sa 
tam vajíčka. Nie naozajstné, ale čokoládové, ktoré sú veľmi 
dobré. Nesie ich tam veľkonočný zajko, ktorý ich schováva do 
záhrady. Ráno sa decká umyjú, oblečú a naraňajkujú. Potom sa 
prichystajú do záhrady a idú hľadať. Hľadajú v kríkoch, na 
stromoch, pri kvetinách a na zemi. Na základných  školách 
robia tiež takéto „schovávačky“ s vajíčkami. Ten veľkonočný 
zajko napíše kartičky so stopami, ktoré deti potom hľadajú 
a riešia ich. Sú  tam ešte  rôzne iné zábavy, hry a každý sa vtedy 
zabáva. 
(A.Last 6.B) 
 

 

 

 

 

   
 

 

 



Poviem ti  o milom zvieratku.... 
Šimpanz 
 

Šimpanz je ľudoop. Nie opica. Existujú dva druhy šimpanzov. Šimpanz 

učenlivý a šimpanz 

bonobo. Oba druhy žijú 

v Afrike. Šimpanzy sa na 

Zemi objavili už pred  

5 – 6 miliónmi rokov. 

Šimpanz sa väčšinou 

dožije okolo 50 rokov. 

Šimpanzy sú (ako my 

ľudia) aktívne hlavne vodne. Po svitaní šimpanzy vyrážajú za potravou. Deň 

trávia najme hľadaním potravy, odpočinkom a pohybom. Tak isto ako gorily 

dávajúc prednosť pohybovaní sa po zemi než lezeniu pod stromoch. Chodia na 

všetkých styroch. A predstavte si, že šimpanzy žijú aj na Slovensku! Ale iba 

v Zoo. Po rusnom dni si stavajú hniezdo na odpočinok. 

Šimpanzy sa ako jediné živočíchy dokážu spoznať pred zrkadlom! Vedia, že 

sú to oni a nie iný šimpanz. Ovládajú veľkú škálu telesných póz, gest, 

posunkov, signálov a zvukov. Dospelý samec šimpanza býva oveľa silnejší ako 

dospelí muž. Šimpanzy sú väčšinou vegetariáni ale chutia im aj termity, 

mravce a húsenice. 

Šimpanz učenlivý má čiernu alebo šedú srsť s výnimkou uší, tváre a chodidiel. 

Šimpanz bonobo je o niečo menší, má ľahšiu telesnú stavbu, menšie zuby, tmavšie 

tváre a uši pokryté srsťou. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblasti kde  

najviac žijú 

šimpanzy. 

Úloha: Veselý šimpanz 

vygumoval  v texte dva 

mäkčene! Skús nájsť 

kde. 
 

Šimpanz učenlivý Šimpanz bonobo 

Michal  

Drábek 3.B 

3.B 



                              Demi Lovato       

 Demetria Devonne „Demi“ Lovato je americká speváčka, skladateľka a 
herečka. Začínala v šou pre deti Barney a priatelia, známejšia sa stala až 
v roli Mitchie Torres vo filme Camp Rock, ako Sonny Munroe v Sonny 
vo veľkom svete a v roli princeznej Rosalindy vo filme Program na 
ochranu princezien. Okrem herectva sa venuje tiež spevu a dňa 23. 
septembra 2008 vydala svoj albume pracovali: Jason Derulo, DEV, 
Timbaland, Iyaz debutový album Don't Forget. Album sa umiestnil na 
druhom mieste v hitparáde Billboard 200 a v prvý týždeň predaje bolo 
predaných 89 tisíc albumov. Svoj druhý album, Here We Go Again, 
vydala 21. júla 2009. Album debutoval na mieste číslo 1 na Billboard 200 
a v prvom týždni sa predalo cez 108 000 kópií. Jej tretí album vyšiel 20. 
septembra 2011. Album obsahuje Hit Skyscraper a mnoho ďalších. Na 
tomto a Missy Elliott. 

                                     

                                           Little Mix  
Little Mix je britská štvorčlenná dievčenská skupina. Vznikla v roku 2011 
a skladá sa z členov Perrie Edwards, Jesy, Nelson,Leigh-Anne Pinnock a 
Jade Thirlwall. Po ich víťazstve v X Factor, podpísali zmluvu so 
Simonom Cowellom. Skupina následne podpísala zmluvu v Spojených 
štátoch s Columbia Records. Little Mix sú ďalšie Spice Girls, rovnako ako 
vo Veľkej Británii najväčšia dievčenská skupina schopná 
medzinárodného úspechu.  
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Literárne okienko, alebo keď ma kopne múza.... 
 

 

Jarný príbeh s básničkou 
 
 Ráno som sa zobudil a do školy vyrazil. Keď som išiel záhradou prebehla hus 
a mne ušiel autobus! Ušiel mi pred nosom a išiel rovno za nosom. Na bicykli 
uháňam a matematiku v taške nemám. Až v škole som si uvedomil, akú chybu 
som urobil. Schytal som pätorku a uvidel vonku morku. Tá nezbedná hydina! 
Dnes mi smolu akosi prináša! Keď som išiel na tanečný krúžok, našiel som na 
kľúče krúžok. Utekám za pani riaditeľkou nech to dá do rozhlasov. Príde Jano 
Popleta, že stratil kľúče jeho tata! A zázrak veľký sa stal, práve Janov tato 
tieto kľúče postrádal. Na tanečnú prídem neskoro! Zmeškal som ju skoro! Na 
noc zuby umývam, to dnes ale blázniví deň mám! A čo sa mi zajtra stane? To 
uvidíte nebudúce! 
(Michal Drábek 3.B) 
 

Veľká noc  
 Veľká noc je tu,  

ideme oblievať ju.  

Bude celá mokručká,  

a nie vôbec suchučká. 

Dostaneme vajíčka,  

aspoň dáme do košíčka.    

(E. Pavlovič) 
 

 

Milica Barkóciová  
 

Pani učiteľka Milička učí na tanečnom a literárno-dramatickom 

krúžku. Chodíme s ňou na rôzne súťaže a 

vystúpenia. Vyhrali sme plno pohárov a cien. 

Vymýšľa rôzne choreografie, scénky, tance (disko, ľudové tance, hip 

hop...)  Je veľmi šikovná, zábavná, vtipná. 

Máme ju veľmi radi           

(Ch. Knapová,4.A)  
 

 

 



Keďže marec je mesiacom knihy, naši milí spolužiaci napísali o svojich 

obľúbených knihách alebo knižných hrdinoch... 

 

             Moja najobľúbenejšia kniha 
Tigrí tým je moja najobľúbenejšia kniha. Napísal ju Thomas Brezina.       

Vystupujú tam postavy: Patrik, Luk, Bea a veľa ďalších vedľajších postáv.                             

Má tieto diely: Chrám Hromu, Tajomstvo potopeného vraku, Netvor                                                                            

z hlbín, Prízrak útočí. 

(P.Novák, 4.B) 

 
 

Moja  obľúbená  knižka- TRAJA PATRÁČI  

Robert Arthur- je tvorca série, ktorý postavil základy prvou knihou. 

TAJOMSTVO STRAŠIDELNÉHO ZÁMKU na vytvorenie ďalších 

príbehov. Do svojej smrti v roku 1969 vytvoril  ďalších 9 kníh 

a mnoho čitateľov ju považuje za najlepšiu. (Aj ja)     

Doma mám veľa dielov, no prečítal som si ich iba pár.  Napr. Záhada 

čierneho škorpióna, Záhada hmlistej hory,  Záhada šepkajúcej múmie, 

Záhada faraónovho odkazu... 

Najviac sa mi páčila- Záhada faraónovho odkazu a odporučil by som 

vám ju je veľmi zábavná a smiešna. Kúpte si ju a pochopíte ... Je ich 

cez 60-70. Máme čo robiť...  

(E. Pavlovič,4.B) 
 

 

                   Opis literárnej postavy 

Kocúr v čižmách.  
Je to ľudová rozprávka, v ktorej vystupuje kocúr a jeho 

čižmy. Bol chlpatý, malý, šedý, prítulný a rozprávajúci. 

Je aj veľmi milý, dobrý, prefíkaný, smiešny a dobrosrdečný. 

Mlynár zomrel a zanechal svojim trom synom svojho kocúra 

a ten vedel rozprávať. Vypýtal si od svojho pána čižmy a išiel 

na hrad. Keď prišiel na hrad kráľ si vypýtal jarabice. 

Kocúr to splnil. Kráľ sa ho opýtal, kto je jeho pán, ale on klamal. Tak prišiel na 

čarodejov hrad a vyhnal ho z hradu. A dal ho svojmu pánovi. Podľa mňa bol 

veľmi statočný. 

(V. Sobolová ,4.B) 

 
                        

 

 



 Harry Potter           
Harry Potter je čarodejník. Je to s knihy Harry Potter vystupeje 

v knihách Kameň Mudrcov, Tajomná Komnata, Väzeň z Askabanu, 

Ohnivá čaša, Fénixov rád, Polovičný princ, Dary Smrti, Princ dvojitej 

krvi.   Má hnedé vlasy, je štíhly a vysoký. Je dobrý, milý, 

dobrosrdečný, a vie čarovať. Musí ochrániť školu Rokford. Knihu 

napísala J. Rowlingová. Literárna postava sa mi veľmi páči. Mám rád 

túto knihu. Aj ja by som chcel čarovať. (S.Gajdoš, M. Palkovič) 

 

 
Opis literárnej postavy 

 Perníková Chalúpka 

Je to ľudová rozprávka. Janko a Marienka sú hrdinami príbehu. Marienka bola 

malá, dobrosrdečná, pekná, milá. Janko bol malý, statočný, dobrosrdečný. Úloha 

tohto dievčatka a chlapca bolo, aby natrhali jahody a maliny. Je to  pekná 

rozprávka.                           

(M. Pribilová,4.B)                                                                                                   

 

 

 

 

 

Pletenie v Nezábudke 
 

Pravidelne navštevujeme „našich starkých“ v Domove sociálnych 

služieb – Nezábudka v Kútoch. Raz sme sa tam celá trieda vybrali 

s istým zámerom – naučiť sa pliesť z prútikov košíky. Najprv nám to 

pani Eliška ukázala a potom sme plietli sami, aj s pánom Šimkom. 

Bolo to celkom ľahké stačilo tomu iba pochopiť. Rozdelili sme sa do 

skupín. Ja som bol v skupine so Sárkou, Soňou a Denisou. Spolu celá 

trieda sme uplietli päť košíkov. Keď sme niečo urobili zle, pán Šimek 

nás hneď opravil. Bol to super deň. 

(E. Pavlovič,4.B) 
 

 

 

 

 

 

 



 

                       AARON ROSS 

Ross sa zúčastnili John Tyler High School v meste Tyler, Texas, kde sa súťažilo ako 
quarterback, široký prijímač a beží späť do trojročnú kariéru pod trénerom Allen 
Wilson. On bol menovaný druhým Tím Trieda 5A All-State po odoslaní šesť 
odposluchy, tri tápať vymáhanie pohľadávok tri blokované začína a umožňuje len 
jeden touchdown príjem ako senior roku 2001. Ako junior sa vrátil mrmlať a 
zablokovaného pramice pre skóre, pridanie 350 ponáhľajúcich yardov (na 46 nesie) a 
päť pristátie a chytil päť povolení pre 200 yardov a dve skóre, ktoré rok. Jeho kariéra-
maximum 362 univerzálnych dvorov prišiel proti Katy High School v roku 2001. Ross 
takisto zaznamenala tri odposluchy, keď ponáhľa pre pristátie proti Fair Park High 
School, ktorá sezóne. Jeho najlepšia hra bola proti Marshall High School, keď 
nazhromaždil 272 všestranný yardov, ponáhľal pre dva pristátie a mal odposluch. Ako 
druhák, Ross hral Fox Tech High School v San Antoniu, Texas. Tam on ponáhľal pre 
486 yardov a deväť pristátie a chytil 11 povolenia pre 382 yd a tri skóre na trestný čin. 
On tiež zachytil päť priechodov a zablokovaný desať kopy. Počas jeho času u oboch 
škôl sa písmenami štyrikrát ako šprintér na dráhe a polia a dvakrát v basketbale. 

 

....jeho bicykel.... 

BMX začal na začiatku roka 1970, kedy deti začali preteky na bicykloch na poľných 
cestách v južnej Kalifornii, inšpirované hviezdami motocross času. Veľkosť a 
dostupnosť Schwinn Sting-Ray a iných kolieskach kolesá sa im prirodzený kole voľby 
pre tieto preteky, pretože oni boli ľahko prispôsobiť pre lepšiu manipuláciu a výkon. 
BMX Racing bol jav strednej-1970. Deti boli štandardné pretekárske cestné motocykle 
off-road, okolo účelových stôp v Kalifornii z roku 1972 závodný motocykel 
dokumentárne On Any Sunday je všeobecne pripočítaný s inšpirovať hnutia 
celonárodne v Spojených štátoch. Jeho otvorenie scéna ukazuje deťom na koni ich 
Sting žiarenie off-road. V polovici tejto dekády sa tento šport dosiahol kritického 
množstva, a výrobcovia začali vytvárať kolies určené predovšetkým pre šport. 
George E. Esser založený National League Bicycle ako nezisková kolesá 
motokrosových sankčné organizácie v roku 1974. Pred tým, než nastaviť NBL, Esser a 
jeho manželka, Marie, schválený motocyklové preteky s americkou Motocross 
asociácia (AMA). Ich dvaja synovia, Greg a Brian, pretekal motocyklov, ale tiež si užil 
jazdu a závodné BMX so svojimi priateľmi. To bol záujem svojich synov ", a 
nedostatok BMX organizácií na východe, ktorá bola dôvodom pre Esser spustiť NBL 
na Floride. 
V roku 1977, americká kolesová asociácia (ABA) organizovaná ako národná schváliť 
telo pre pestovanie športu. V apríli 1981 bola založená Medzinárodná federácia BMX a 
prvé majstrovstvá sveta sa konali v roku 1982. Od januára 1993 je BMX boli začlenené 
do cyklistickej únie Internacionály.  
Freestyle BMX je teraz jedným z základných akcií na každoročné letné X Games 
Extreme Sports súťaže a Etnies Backyard Jam, ktorá sa konala predovšetkým na 
východné a západné pobrežie Spojených štátov. Popularita športu sa zvýšil vďaka 
svojej relatívnej ľahkosťou a dostupnosti miest jazdiť a robiť triky. 

(P.Novák,4.B) 

                                                         



 

              Pranostiky na Apríl  
        

                        - Apríl v daždi, Máj v kvete. 

                     - Ak je v Apríli krásne, čiste, 

                     bude v Máji nepríjemne iste. 

- Dobrý Apríl , zlý Máj. 

- Apríl zlý, daždivý úroda nás navštívi. 

- Teplé noci v aprílu , požehnanie ovociu i 

vínu.  

- Suchý apríl nie je po vôli gazdom. 

- Keď v apríli hojne vietor duje , stodola sa 

zaplňuje. 

- Apríl seno seje. 

- Na Veľkú noc najem sa moc , na Ducha do 

pol brucha a na Trojíčku len trošíčku. 

- Ak prší na Veľkonočnú nedeľu , bude málo 

krmu a suché leto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Milý denník 

 
                            .....pokračovanie.... 

 
21.4.2013 Nová žiačka...   

Milý denníček, prepáč, že som nenapísala skôr, ale nič sa nestalo. 

Len dnes prišla do našej triedy nová žiačka. Volá sa Tereza. 

Keďže som sedela sama, musela si sadnúť ku mne. Mne to vtedy 

nevadilo, ale teraz už áno. Keď si sadla začala žuvať žuvačku. 

Falošný úsmev zmizol a nohy si vyložila na stôl. „Otvorte si 

zošity,“ povedala pani učiteľka. Tereza ju úplne ignorovala. Do uší 

si dala slúchadlá a zapla si MP3. Učiteľka sa na ňu však ani 

nepozrela.. Keby ja niečo také urobím, tak by mi hlavu otrieskala 

o lavicu. Tak denníček, napíšem znovu zajtra.   

 

22.4.2013 Som nahnevaná, grrrrrrr...    
Milý denník, tá Tereza ma dnes naozaj naštvala! Robila zle môjmu 

bratovi cez prestávku, tak som to povedala pani učiteľke. Tereza 

sa na mňa poriadne naštvala. Ja som si z toho však nič nerobila 

a rozprávala som sa ďalej s Milkou a Katkou. Na obedoch sme 

mali kurací rezeň s ryžou. Všimla som si, že sa na mňa pozerala 

Tereza. Postavila som sa, aby som odniesla tácku a ona ma obliala. 

Napíšem nabudúce, už nemám náladu. Grrrrrr...         

 

 



Poviem ti o milom zvieratku... 

Ovca domáca 
TTaakk  uužž  ssmmee  ttuu  mmaallii  vvššeelliiččoo!!    

DDeellffíínnaa,,  kkaarraassaa,,  ssvviiššťťaa,,  mmeeddvveeďďaa,,    

ssttoonnôôžžkkuu......  AA  tteerraazz  pprriicchhááddzzaa  nnaa  rraadd    

oovvccaa..  JJee  ttoo  rroozzttoommiilléé  zzvviieerraattkkoo..  PPooďďmmee  ssii  oo  ňňoomm  nniieeččoo  ppoovveeddaaťť..  

OOvvccaa  

VV  mmnnoohhýýcchh  kkrraajjiinnáácchh  cchhoovvaajjúú  oovvccee  iibbaa  pprree  mmäässoo  aa  vvllnnuu..  NNaa  SSlloovveennsskkuu,,  aakkoo  aajj  

vv  iinnýýcchh  kkrraajjiinnáácchh  KKaarrppaattsskkééhhoo  oobbllúúkkaa  ((KKaarrppaattsskkýý  oobbllúúkk  jjee  ppoohhoorriiee  ––  sskkrráátteennee  

KKaarrppaattyy))    vvššaakk  cchhoovvaajjúú  oovvccee  aajj  pprree  oovvččiiee  mmlliieekkoo,,  zz  kkttoorrééhhoo  ssaa  vvyyrráábbaajjúú  ttrraaddiiččnnéé  

vvýýrroobbkkyy  ––  bbrryynnddzzaa,,  oovvččíí  ssyyrr,,  kkoorrbbááččiikkyy,,  ooššttiieeppookk,,  ppaarreenniiccaa......  

TTaakk  aakkoo  nniieekkttoorríí  ľľuuddiiaa  mmaajjúú  bbiieelluu  ppookkoožžkkuu  aa  nniieekkttoorrýý  ttmmaavvúú,,  ttaakk  aajj  nniieekkttoorréé  

oovvccee  mmaajjúú  ččiieerrnnuu  aa  nniieekkttoorréé  bbiieelluu  kkoožžuu..  VV  zziimmee  ssúú  oovvccee  vv  oovvččiiaarrnnii,,  aallee  oossttaattnnúú  

ččaassťť  rrookkaa  mmoožžnnoo  ppooččuuťť  iicchh  zzvvoonnččeekkyy  nnaa  llúúkkaacchh,,  kkddee  ssaa  ppaassúú..    

KKeeďď  mmááttee  ššťťaassttiiee  ttaakk  oovvccee  aajj    uuvviiddííttee..    

AAjj  ttuu  vv  KKúúttoocchh  mmoožžnnoo  ppooččuuťť  aa  vviiddiieeťť  oovvccee..    

BBaarráánnookk  

SSaammeecc  oovvccee  --  bbaarraann  --  mmáá  zzaakkrrúútteennéé  rroohhyy..    

BBaarráánnookk  jjee  aajj  ssyymmbboolloomm  vv  kkrreessťťaannssttvvee  --  bbaarráánnookk  jjee  jjeeddnnýýmm  zzoo  ssyymmbboolloovv  JJeežžiiššaa  

KKrriissttaa,,  pprreettoožžee  ppooddľľaa  kkrreessťťaannsskkeejj  vviieerryy  jjee  pprráávvee  oonn  bbaarráánnkkoomm  oobbeettoovvaannýýmm  zzaa  

ssppáássuu  ssvveettaa..  VV  nnaaššiicchh  rrooddiinnáácchh  ssii  ppeeččiieemmee  nnaa  vveeľľkkoonnooččnnéé  ssvviiaattkkyy  kkoollááčč  vv  ttvvaarree  

bbaarráánnkkaa..  VViiaacc  ssaa  ddoozzvviieettee  nnaa  nnáábboožžeennssttvvee..  

PP..SS..::  AAkk  cchhcceettee  vviiddiieeťť  oovvccee,,  ssaallaašš  aa  oocchhuuttnnaaťť  oovvččiiee  vvýýrroobbkkyy,,  nnaajjbblliižžššiiee  mmôôžžeettee  ííssťť  

ddoo  ZZllaattnníícckkeejj  ddoolliinnyy  vv  SSkkaalliiccii..  

((MM..DDrráábbeekk,,  33..BB..))  

  
 

 

 



                       Deň Zeme 22. apríl                               
Vieš o tom, že naša krásna modrá planéta Zem je ohrozená? 

My, ľudia jej veľmi ubližujeme. Znečisťujeme vzduch, vodu a pôdu. Všade 

je veľa smetí a hluku. Lesy odumierajú a zvieratá hynú... 

 

Je to naozaj veľmi, veľmi smutné! Našťastie, žijú aj mnohí múdri ľudia 

s dobrým srdcom, 

ktorí sa usilujú o to, aby zabránili ďalšiemu pustošeniu životného 

prostredia a zachránili našu 

Zem. Učia nás žiť v súlade  s prírodou, aby sme jej čo najmenej ubližovali 

a vedeli si vážiť 

jej dary. 

 

Dňa 22. apríla 1970 po prvý raz zorganizovali americký ochrancovia Deň 

Zeme. 

 

Odvtedy sa toto podujatie koná na celom svete a je zamerané na 

obmedzovanie 

spotreby energie, materiálov a vody, na ochranu prírody a ozónovej  vrstvy 

Zeme , 

na zber a následné využívanie odpadu, na výsadbu stromov.... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Poviem Ti o peknej knižke, peknom filme... 

Láska s. r. o.: Kto by sa bozkával pod vodou? 

 Najlepšie kamarátky Georgia a Mella si 

navzájom prisahali, že sa nikdy nezamilujú. Majú totiž veľké plány – chcú 

sa stať morskými biologičkami, presťahovať sa k moru a spokojne tam žiť 

v malom domčeku na útese. Bez mužov!  

Ibaže jedného dňa sa pri bazéne objaví Robbie, chalan s tmavými 

kučeravými vlasmi a prenikavými očami... 

A veľkej prísahe je koniec. 

Ruby Clair – Správa zo záhrobia 

 Dvanásťročná Ruby nie je ako ostatné dievčatá. 

Dokáže vidieť duchov a rozprávať sa s nimi. Pomaly sa učí svoj dar 

využívať a pomáhať tým, ktorí už nežijú. Keď sa s ňou však spojí batoľa 

Jája, je v koncoch. Malý duch chce prostredníctvom Ruby odovzdať správu 

svojej rodine, ale nevie ešte poriadne hovoriť. Bude mať Ruby dosť 

dôvtipu, aby poskytla pomoc tomuto duchovi i všetkým ostatným, ktorí ju 

potrebujú? 



Krúdovci  

Tatko Grug miluje a chráni svoju rodinu. 

Riadi sa svojráznou filozofiou pre prežitie „Strach je dobrý, zmena zlá“, a 

drží sa jej až do chvíle, keď dôjde k zničeniu ich rodinnej jaskyne, kde 

dosiaľ spokojne bývali. Grug je nakoniec nútený uznať, že lepšie než tu len 

prežívať, je začať znova skutočne žiť niekde inde. A tak Krúdovci 

podniknú cestu do neznáma, ohromujúci výlet do krajiny plnej 

najrozličnejších, neuveriteľných a niekedy aj poriadne nebezpečných 

stvorení. Ich pohľad na svet sa vďaka tomu navždy zmení. Krúdovcov čaká 

veľká skúška, ale tiež najväčšie dobrodružstvo ich života... 

 

Štvorlístok v službách kráľa 

Podľa prastarej veštby, iba divné bytosti zo 

vzdialenej budúcnosti môžu zachrániť nielen kráľovské klenoty a 

kráľovstvo, ale aj celú zemeguľu, ktorej hrozí návrat k dobe 

ľadovej ... 

Tak začína veľké filmové štvorlístkové dobrodružstvo Fifinky, 

Myšpulína, Pinďa a Bobíka v službách kráľa a cisára Rudolfa II. 

Príbeh plný dramatických a humorných situácií s množstvom 

nečakaných zápletiek a zvratov... 

 



Hádanky 

Som taká maličká kúzelná palička. Na papieri kúzla stváram. Presvedčte 

sa, že netáram, keď ma drží ručička. 

Veľké uši, chvostík malý.  Čím by sme ho kŕmiť mali?  On nemá chuť na 

zmrzlinku.  Rád kapustu, ďatelinku.  

Veľmi chutná, hnedá, sladká, čo ju jazyk v ústach hladká a maškrtník 

stále hľadá. Jaj, veď je to …  

Cesta vedie popri buku. Kukuk, deti, kukuku, chrobač chytám na buku. 
Zrazu počuť:  Kukuk – kuku! Čo to bolo? 
 
Dlhý zobák, dlhé nohy. Vo vode si kráča. Rybku, žabku uloví si. Aké je to 
vtáča?        
 

Lozí, lozí po chodníku, na chrbte má dom. Nebojí sa dažďa, búrky, ukryje 

sa v ňom.  

( bocian, slimák, čokoláda, kukučka, farbička, zajac) 
 
 
 

Vtipškoláčik 

 
Viete ako zabavíte blondínku na celý deň? 

 Postavíte ju pred zrkadlo a poviete, aby hrala kameň, papier, nožnice , kým 

nevyhrá...:O) 

 

 

 

 

 

Blondínka dáva inej blondínke hádanku: 

- Má to štyri nohy, je to chlpaté, má to chvost... 

- To je pes! 

- Ešte som nedopovedala! A šteká to! 

- Aha, tak to neviem... 
:O) 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

(R.Polák,2.B) 


