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Milí spolužiaci ! 
 

     Po dlhšom čase sa k Vám vraciame s našim školským časopisom. V našom časopise 

budeme uverejňovať rôzne tajničky, vtipy, informácie o krúžkoch na našej škole, o rôznych 

súťažiach, sviatkoch a mnoho ďalšieho. Každý z Vás môže prispieť do časopisu, čím bude 

chcieť. My to radi spracujeme a uverejníme.  

     A je to tu! Krásne a teplé letné dni pominuli a my sme sa všetci vrátili späť do školských 

lavíc, ktoré počas leta zívali prázdnotou. Pomaly, ale isto si znova všetci zvykáme na učenie, 

písomky a projekty. Prváčikov čaká zaujímavé poznávanie písmeniek a číslic. Niektorých 

čaká Testovanie Komparo, na deviatakov čaká Testovanie Monitor a výber strednej školy. 

Všetkým prajeme čo najúspešnejší školský rok, vytrvalosť, usilovnosť a hlavne¸ aby sa Vám 

darilo v získavaní nových vedomostí. Učiteľom prajeme veľa inšpirácií a trpezlivosti . 

                                                                                                                Vaša redakcia 
                                                                                                                    

 

Školský parlament 

Základnej školy Pohorelá 
 
4.A Silvia Ševcová 

5.A Jaroslav Sedmák 

6.A Erik Krupa 

7.A Alžbeta Bialiková 

8.A Alžbeta Balážová (podpredseda) 

9.A Rastislav Kuklica (predseda) 

 

      
     Zástupcu triedy si volia samotní žiaci. Každá trieda od 4. po 9. ročník má v parlamente 

svojho zástupcu. Žiacky parlament pod vedením pani učiteľky Mgr. Mariany Krupovej 

navrhuje a organizuje všetky zábavné podujatia a diskotéky, ktoré sa konajú na našej škole. 

Žiacky parlament bude zasadať približne raz za mesiac v učebni nemeckého jazyka.  

 

Predmety podľa ABC: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk - V našej škole vyučuje 

Mgr. Kalmanová, Ing. Tešlárová a Mgr. 

Zlúkyová. V predmete sa žiaci učia 

poznávať cudzie  krajiny, v ktorých sa 

hovorí anglicky, konverzujú v anglickom 

jazyku, vypracúvajú tematické projekty 

rôzneho zamerania a vhodnou formou sa 

učia slovnú zásobu a gramatiku. 

  

Biológia - Predmet vyučuje Ing. 

Pravotiaková a Mgr. Janošková. Žiaci sa 

učia poznávať botaniku a zoológiu, 

spoznávajú život spoločenstva lesa, lúky a 

pasienky, život na brehu vody a vo 
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vodnom prostredí.  

 

Dejepis - Vyučuje ho Ing. Pravotiaková. 

Obsahom predmetu sú dejiny spoločnosti 

od praveku až po súčasnosť. Zvýšená 

pozornosť sa venuje slovenským národným 

dejinám. Zo svetových a európskych dejín 

žiaci získajú stručný prehľad. 

 

Dopravná výchova – Predmet vyučuje 

Mgr. Janošková a Mgr. Krupová. Žiaci sa 

učia o pravidlách bezpečnej jazdy na 

bicykli, o pravidlách cestnej premávky 

a dopravných situáciách. 

 

Finančná  gramotnosť -  Predmet vyučuje 

Ing. Tešlárová. Žiaci sa učia hospodáriť 

s peniazmi, učia sa o peniazoch, o 

bankách, o sporení a rodinnom rozpočte. 

Najdôležitejšia je výchova a príklad 

z rodinného prostredia a s tým súvisiace 

otázky, či dávať deťom peniaze, odkedy, 

koľko a pod. 

V tomto šk. roku sa žiaci 8. a 9. ročníka 

zapojili do projektu „Spoznaj svoje 

peniaze.“ Výučba prebieha e-learningovou 

metódou, ktorá je v súlade s Národným 

štandardom finančnej gramotnosti. Cieľom 

je, že žiaci budú vedieť pracovať 

s peniazmi mnohokrát lepšie ako ich 

rodičia.   

 

Fyzika – Predmet vyučuje Mgr. Spišáková. 

Žiaci spoznávajú vlastnosti látok, učia sa 

merať fyzikálne veličiny, získavajú 

základné poznatky o elektrickom  prúde 

a obvode. Ďalej sa zaoberajú pohybom 

a silou, mechanickými vlastnosťami 

kvapalín a plynov, elektromagnetickými  

javmi, fyzikálnymi významami pojmov 

práca, energia, teplo, svetelné javy, energia 

v prírode, technika a jej využitie v 

spoločnosti. 

 

Chémia – Predmet vyučuje Ing. Anna 

Pravotiaková. Na hodine sa veľa naučíme 

o nových prvkov, chemických látkach, 

ktoré nás obklopujú. Robíme veľa  

pokusov a laboratórnych prác. 

 

Informatika – predmet vyučuje Mgr. 

Elena Janošková, Mgr. Mariana Krupová, 

Mgr. Renáta Kantorisová a Ing. Anna 

Pravotiaková. Počítač je dôležitou 

súčasťou nášho života a preto všetky 

informácie okolo počítača sa učíme na 

hodine informatiky. Napríklad sa učíme 

o počítačoch, o vírusoch a rôznych 

programoch, vstupných a výstupných 

zariadeniach. 

 

Matematika -  Predmet vyučuje Ing. 

Tešlár a Mgr. Kantorisová. Na matematike 

sa žiaci učia počítať, deliť, násobiť, riešiť 

slovné úlohy, rímske a desatinné čísla, 

riešiť geometrické úlohy. 

 

Náboženská výchova - Na hodinách 

náboženstva sa učíme o Bohu, o Ježišovi a 

jeho živote a o tom, čo zanechal na Zemi.  

Zamýšľame sa však aj nad našimi 

skutkami a snažíme sa byť dobrými ľudmi, 

chodiť do kostola a konať dobré skutky.                                                                                                                  

Tento predmet vyučuje Mgr. Elena 

Janošková a náš pán farár Vdp. Slavomír 

Marko. 

 

Nemecký jazyk - Vyučuje Mgr. Krupová a 

Mgr. Huťová. V predmete sa žiaci učia 

poznávať cudzie krajiny, v ktorých sa 

hovorí nemecky, konverzujú v nemeckom 

jazyku, vypracúvajú tematické projekty 

rôzneho zamerania a vhodnou formou sa 

učia slovnú zásobu a gramatiku. 

  

Občianska náuka  - Predmet vyučuje Ing. 

Pravotiaková. Na občianskej náuke sa 

učíme o fungovaní a princípoch štátu, 

o ľudskej spoločnosti. Ako sa máme voči 

ľuďom správať, o zákonoch v našom štáte 

a o rodine.                         

 

Slovenský jazyk - Vyučuje Mgr. Skladaná 

a Mgr. Krupová. Obsahom predmetu je 

gramatika, sloh a literatúra. Žiaci sa učia 

písať, čítať, rozoberať literárne diela, 

gramatické kategórie, vybrané slová. Na 

slohu sa učia písať rôzne opisy, 

charakteristiky a vypracúvajú rôzne 

projekty. 
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Svet práce – predmet vyučuje Ing. 

Pravotiaková. Na hodine sa učíme 

o náradí, o okrasných rastlinách, 

o aranžovaní, kvetinárstve, okrasnom 

záhradníctve. Upravujeme školský areál, 

hrabličkujeme, zbierame smeti a pod. 

 

Telesná výchova – predmet vyučuje Mgr. 

Jozef Šajša. Na začiatku hodiny sa 

rozcvičíme a potom trénujeme rôzne 

atletické prvky, hráme sa kolektívne 

športy, ako futbal, florbal, basketbal 

a vybíjanú.                                                                                                                       

                                                                                                                       

Výtvarná výchova – Predmet vyučuje Mgr. 

Skladaná. Ziaci sa učia spoznávať farby 

a učia sa správne vyberať farby k rôznym 

obrázkom. 

 

Výchova umením – je predmet, ktorý sa 

vyučuje len vo 8. a 9. ročníku. Predmet 

vyučuje Mgr. Skladaná. Žiaci sa učia 

kompozícii farieb, tieňovaniu a hrám 

s farbami. Zaujímavé témy z prírody 

a života ľudí nám rozširujú tvorivosť 

a fantáziu. 

                           

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zber papiera 
  

      

 

 

 
 Koordinátorka erviromentálnej výchovy 

Mgr. Erika Bialiková  

našu školu prihlásila do 

charitatívnej súťaže 

VÝPRAVA NÁDEJE,  

ktorú vyhlásili NADÁCIA 

KVAPKA NÁDEJE a 

Zberné suroviny a.s. 

       Koncom apríla 2013 

sme vyzbierali 3170 kg  

papiera. Do zberu sa 

zapojilo 54 žiakov. 

Najlepšími jednotlivcami v zbere papiera 

boli terajší siedmaci (934 kg) bývalí 

deviataci (497 kg) a terajší piataci  

(356 kg). 

     

 

 

 

 

  Naša škola postúpila do semifinálového 

televízneho kola tejto súťaže, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 16. 9. 2013 v Aquacity 

Poprad. Súťažný tím Alžbetka Bialiková 7. 

A, Adamko Lakanda 7. A, Peťa 

Kantorisová 3. A, Betka 

Balážová 8.A a náhradníčka 

Zuzka Puťošová 7.A sa 

umiestnil na 4. miesto 

v Banskobystrickom kraji. 

     Urobili sme tak niečo 

pozitívne nielen pre životné 

prostredie ale prispeli sme aj  

na charitatívne konto pre deti s  

hematologicko- onkologickými 

ochoreniami.  

     Všetkým žiakom, ktorí zbierali papier 

patrí veľká vďaka!   
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Súkromná základná umelecká škola v Polomke 
     Na našej Základnej škole v Pohorelej sa okrem školských predmetov vyučujú aj hudobné 

nástroje, spev či tanec. Učitelia zo Súkromnej základnej umeleckej školy „Talentárium“ 

v Polomke chodia k nám, aby našich žiakov naučili hrať, spievať či tancovať.  
 

UČITELIA                         VYUČUJE                     KEDY    

p.uč. Darina Funďová                    klavír                                 Pon.: 13:15 - 16:20 

                                                             Ut.: 12:35 - 15:25 

                                                                                                  Štv.: 12:35 - 16:20       

 

 

 

 

p.uč. Jaroslav Dilský                   flauta, trúbka, lesný roh      Pon.: 13:15 - 16:00  

                                                                                                                                   

                                                                                                                            

 

 

       

Mgr.art Martin Javorčík               gitara                                   Pon.: 13:20 - 15:55  

                      Štv.: 14:00 - 16:00  

                                                                                                                            

 

 

 

         

Katarína Kompáneková                akordeón                           Ut.: 14:00 - 16:05  

                    Pia.: 13:15 - 15:45  

                                   

 

 

 

Mgr. Lucia Rochovská                  husle                                Pia.: 14:00 - 16:00  

                                                                                                        

 

 

 

Mgr. Juraj Borsek                          tanec                                St.: 13:15 - 16:20  

 

 

 

 

 

Ak máte chuť naučiť sa hrať, či tancovať, stačí sa prihlásiť na ľubovoľný  

nástroj, či tanec k hore uvedeným učiteľom.   

 

TEŠÍME SA NA NOVÉ NEOBJAVENÉ TALENTY!  
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Opustili naše brány 
       Tak ako každý rok i minulý školský rok opustili naše brány deviataci. S hlavou 

plnou vedomostí otvárajú nové kapitoly svojho života. Pred ďalšou cestou poznávania 

a vzdelávania sa s nimi lúčime so želaním mnohých úspechov a s prianím, aby sa vždy radi 

vracali do našej obce, kde strávili najkrajšie roky svojho detstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zľava: Adam Lysina,  Marián Puťoš, Marek Pompura, Petra Pilátová, Denisa Šágiová, 

Martin Barančok, Laura Siposová, Erika Pokošová, Anna-Mária Matúšová, Nikola 

Grajciarová, Dárius Krušinský,  Iveta  Gorduličová, Miroslava Kureková, Natália 

Lakandová, Dominik Tešlár, Ján Syč, Marek Pompura a Andrej Syč.    

Triedny učiteľ:    Mgr. Mária Skladaná 

 

Čo sa udialo na 1. stupni 
 

    Aj na 1. stupni mali naši žiaci akcie, s ktorými sa chcú podeliť. 

     Dňa 13. septembra bol Medzinárodný deň čokolády, 

ktorý mal krédo „Podeľ sa s kamarátmi,  s rodinou..., ale 

dbaj na správnu životosprávu.“ Žiaci získali, čo najviac 

informácií o čokoláde. Zistili, že čokoláda ovplyvňuje aj 

dobrú náladu  a preto je tento deň aj Dňom pozitívneho 

myslenia. 

 

 

 

     Dňa  25. septembra bol Svetový deň mlieka v škole, kde žiaci    

získali čo najviac informácií o mlieku a mliečnych výrobkoch. Učili 

sa, aké potraviny by si mali nosiť na desiatu. Výsledkom bola 

spoločná desiata na školskom dvore.
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Štátne a medzinárodné 

sviatky v septembri 

 

 

1.9. Našim štátnym sviatkom je Deň 

Ústavy Slovenskej republiky  

1.9. Európsky deň židovskej kultúry   

a dedičstva                  

8. 9. Svetový deň fyzikálnej terapie 

         Medzinárodný deň gramotnosti  

         (UNESCO)             

10.9. Svetový deň prevencie vrážd 

13.9. Deň pozitívneho myslenia 

          Medzinárodný deň čokolády 

14.9. Dni európskeho kultúrneho 

dedičstva 

          Svetový deň prvej pomoci 

15.9. Našim ďalším štátnym sviatkom 

v septembri je Sedembolestná Panna 

Mária  
          Medzinárodný deň demokracie 

16.9. Medzinárodný deň ochrany 

ozónovej vrstvy  

21.9 Svetový deň Alzheimerovej 

choroby 

21.9. Svetový deň vďačnosti 

          Medzinárodný deň mieru 

          Deň softvérovej slobody 

22.9. Európsky / svetový deň bez 

áut 

23.9. Medzinárodný deň proti 

sexuálnemu zneužívaniu a obchodu 

so ženami a deťmi 

24.9. Európsky deň 

agrobiodiverzity 

25.9. Svetový deň mlieka v školách 

26.9. Európsky deň jazykov 

27.9. Svetový deň cestovného 

ruchu 

          Deň železničiarov 

28.9. Svetový deň besnoty 

          Svetový deň za právo vedieť 

          Medzinárodný námorný deň  

29.9. Sviatok sv. Michala, patróna 

chorých  

          Svetový deň srdca 

          Medzinárodný deň 

nepočujúcich 

30.9. Medzinárodný deň 

prekladateľov 

 

 

 

     Meniny v septembri a októbri 

 
     Možno aj vy máte spolužiakov, ktorí mali meniny v septembri, a preto si môžete na nich 

spomenúť teraz. 

1.9. Drahoslava                                             
  
2.9. Linda, Rebeka 
 
3.9. Belo 
 
4.9. Rozália 
 
5.9. Regina 
 
6.9. Alica 
 
7.9. Marianna 
 
8.9. Miriama 
 
9.9. Martina 
 
10.9. Oleg 
 
11.9. Bystrík 

 
12.9. Mária 
 
13.9. Ctibor 
 
14.9. Ľudomil, Ľubomil 
 
15.9. Jolana 
 
16.9. Ľudmila 
 
17.9. Olympia 
 
18.9. Eugénia 
 
19.9. Konštantín  
 
20.9. Ľubomír, Ľuboslava 
 
21.9. Matúš 
 

 
22.9. Móric 
 
23.9. Zdenka 
 
24.9. Ľuboš, Ľubor 
 
25.9.Vladislav 
 
26.9. Edita 
 
27.9. Cyprián 
 
28.9.Václav  
 
29.9. Michal, Michaela 
 
30.9. Jarolím 
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     Možno vaši priatelia, rodina práve v tomto mesiaci, t.j. v októbri oslavujú meniny! 

                              1.10. Arnold                                    16.10. Vladimíra 

                              2.10. Levoslav                                 17.10. Hedviga 

                              3.10.  Stela                                       18.10. Lukáš 

                              4.10. František                                 19.10. Kristián 

                              5.10. Viera                                       20.10. Vendelín 

                              6.10. Natália                                     21.10. Uršuľa 

                              7.10. Eliška                                      22.10. Sergej 

                              8.10. Brigita                                     23.10. Alojzia 

                              9.10. Dionýz                                     24.10. Kvetoslava 

                             10.10. Slavomíra                               25.10. Aurel 

                             11.10. Valentína                                26.10. Demeter 

                             12.10. Maximilián                             27.10. Sabína 

                             13.10. Koloman                                 28.10. Dobromila 

                             14.10. Boris                                       29.10. Klára 

                             15.10. Terézia                                    30.10. Šimon, Simona 

                                                                                        31.10. Aurélia 

                  Všetko najlepšie prajeme všetkým, ktorí oslavujú meniny. 

So Sabínou, ktorá oslavuje meniny, t. j. 27.10. 2013 sa končí letný čas a prechádza sa na 

zimný čas. Nezabudnite si prestaviť budíky!!! 
 

 

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie 

     Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol VI. vyhlásil v roku 1996 za 

hlavnú patrónku Slovenska, si Slovensko a Katolícka cirkev pripomínajú 15. septembra. Prvá 

zmienka o sviatku Sedembolestnej Božej Matky pochádza z roku 1412, keď sa spomenul na 

cirkevnom sneme v Kolíne nad Rýnom. Sedembolestná Panna Mária je tiež patrónkou kostola 

tu v Pohorelej. Aj v našom kostole sa slávila odpustová slávnosť, na ktorú boli pozvaný 

okrem nášho pána farára aj farári z farností Závadka nad Hronom, Červená Skala a Rimavská 

Sobota. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie je pripomienka jej bolesti. 

Medzi sedem bolestí Panny Márie patrí: 

1. proroctvo Simeona v chráme 

2. útek do Egypta 

3. strata dvanásťročného Ježiša v 

chráme 

4. stretnutie s Ježišom na krížovej 

ceste 

5. Ježišovo ukrižovanie a smrť 

6. Ježišovo snímanie z kríža 

7. pohreb Ježiša 

Tiež sa spomínajú bolesti pred 

a počas ukrižovania Pána Ježiša: 

1. keď Ježiša zajali a bičovali, 

2. keď Ježiša predviedli pred Piláta a 

odsúdili, 

3. keď vyriekli nad Ježišom ortieľ 

smrti, 

4. keď Ježiša pribili na kríž, 

5. keď Ježiš vypustil ducha na kríži, 

6. keď Ježiša sňali z kríža, 

7. keď Ježiša uložili do hrobu
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Slovenské národné povstanie 
 

      SNP alebo Slovenské národné povstanie bolo povstanie slovenských jednotiek počas 

druhej svetovej vojny proti fašistickému Nemecku, ktoré vstúpilo na slovenské územie. 

Povstanie však neskončilo úspešne. Nemecko slovenskú armádu porazilo a vojaci, ktorí 

prežili útočili partizánskym spôsobom. Centrom povstania bola Banská Bystrica, kde sa dnes 

nachádza múzeum SNP.  K SNP sa dnes viaže aj štátny sviatok: Výročie SNP dňa 29. 

augusta. 

     Naša škola sa zúčastnila prehliadky výstavy dokumentačných materiálov a fotiek zo SNP, 

výstavy modelov lietadiel, tankov, obrnených transportérov, koľají s vlakom, no aj malinkých 

modelov vojakov. Modely vytváral pán Jozef Krnáč. O Slovenskom národnom povstaní nám 

prednášala pani učiteľka Anna Lakandová.  

  

  

 
 

 

 

 

 

 
                                                                                       Lietadlo Republic P-47 Thunderbolt    

                                                                                       používané Americkou armádou. 

    Znak používaný na povstaleckých lietadlách. 

 

 

Z našej tvorby 
 

Javorový list 
 

Hory moje, hory, čo to vo vás horí? 

 

Čože by horelo? Lístok javorový. 

 

Ej javor, javor zelený, čo si tak smutný v 

jeseni? 

 

Akože nemám smutný byť, keď zo mňa 

spadol kvet i list. 
 

 

 Listové tajomstvo 

 
Na jeseň zoskakujú z horiacich stromov listy. 

 

Každý si vezme so sebou svoje tajomstvo. 

 

Kto ho môže poznať? Kto ho môže zistiť? 

 

Možno len zametač v parku, 

 

keď chodníky čistí. Keď chodníky čistí. 
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    Smiechoty:  
 

1. Na hodine geografie sa učiteľka pýta : 

  - Samo, čo si myslíš, čo je od nás vzdialenejšie?  Mesiac alebo Austrália?  

  - Myslím, že Austrália.  

  - A ako si na to prišiel?  

  - Pretože mesiac vidím každú noc na oblohe, ale Austráliu som ešte nikdy nevidel :D. 

 

 2. Anastázia, ktorý predmet máš najradšej? 

    - Prosím, zvonček. 

 3. Móricko, vymenuj dve zámená!  

   - Kto? Ja?   

   - Výborne, píšem ti jednotku.  

Niečo pre najmenších 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3679/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3679/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3679/
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1.FK HOREHRON 

 
     Pozývame vás na zápasy futbalového klubu 1.FK Horehron, za ktorý hrávajú  2. ligu aj  

niektorí vaši spolužiaci.  Domáce majstrovské futbalové zápasy 2. ligy JUH sa odohrávajú 

v nedeľu na ihrisku v Polomke.  

Starší žiaci hrajú zápasy o 11.00 hod. Žiaci 8. a 9. ročníka. 

Mladší žiaci hrajú zápasy o 13.00 hod. Žiaci 5. a 7. ročníka.  

 

 

Viete že : 

- Oko pštrosa je väčšie ako jeho mozog. 

- Každoročne vybuchuje 20 až 30 sopiek, 

väčšinou podmorských. 

- Prasa je štvrté najinteligentnejšie zviera 

planéty. 

- Zem sa točí stále pomalšie? Zem sa za sto 

miliónov rokov spomalí o jednu sekundu. 

-          Jedným z najmenších dinosaurov bol com-psognatbus. Bol veľký asi ako kohút. 

-          Mnoho hadov prehltne korisť zaživa. 

-          Pred rokom 1520 si mnoho ľudí myslelo, že svet je plochý. 

-          Keď sa usmejete, použijete 17 rozličných svalov. Na mračenie je ich však treba 43 ! 

 

      

10.kolo Ne 06.10.2013 11:00  1. FK Horehron - B. Štiavnica   Zraz 10.00 hod. 

11. kolo So 12.10.2013 10:00  Brusno - 1. FK Horehron Odchod A-08.00 hod 

12. kolo Ne 20.10.2013 11:00  1. FK Horehron - R. Sobota   Zraz 10.00 hod. 

13. kolo Ne 27.10.2013 10:00  Tornaľa - 1. FK Horehron Odchod A- 07.30hod 

16. kolo So 05.04.2014 10:00  Detva - 1. FK Horehron Odchod A-07.30 hod 

17. kolo Ne 13.04.2014 11:00  1. FK Horehron - Poltár   Zraz 10.00 hod. 

18. kolo So 19.04.2014 10:00  Hnúšťa - 1. FK Horehron Odchod A-08.00 hod 

19. kolo Ne 27.04.2014 11:00  1. FK Horehron - Lučenec   Zraz 10.00 hod. 

14. kolo Št 01.05.2014 10:30  N. Baňa - 1. FK Horehron Odchod A-07.00 hod 

20. kolo So 03.05.2014 10:00  Fiľakovo - 1. FK Horehron Odchod A-07.00 hod 

15. kolo Št 08.05.2014 11:00  1. FK Horehron - Tisovec   Zraz 10.00 hod. 

http://www.ssfz.sk/tabulky.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&kolo=10
http://www.ssfz.sk/klub.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&co=4
http://www.ssfz.sk/klub.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&co=7
http://www.ssfz.sk/tabulky.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&kolo=11
http://www.ssfz.sk/klub.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&co=8
http://www.ssfz.sk/klub.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&co=4
http://www.ssfz.sk/tabulky.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&kolo=12
http://www.ssfz.sk/klub.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&co=4
http://www.ssfz.sk/klub.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&co=9
http://www.ssfz.sk/tabulky.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&kolo=13
http://www.ssfz.sk/klub.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&co=10
http://www.ssfz.sk/klub.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&co=4
http://www.ssfz.sk/tabulky.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&kolo=16
http://www.ssfz.sk/klub.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&co=13
http://www.ssfz.sk/klub.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&co=4
http://www.ssfz.sk/tabulky.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&kolo=17
http://www.ssfz.sk/klub.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&co=4
http://www.ssfz.sk/klub.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&co=1
http://www.ssfz.sk/tabulky.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&kolo=18
http://www.ssfz.sk/klub.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&co=2
http://www.ssfz.sk/klub.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&co=4
http://www.ssfz.sk/tabulky.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&kolo=19
http://www.ssfz.sk/klub.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&co=4
http://www.ssfz.sk/klub.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&co=3
http://www.ssfz.sk/tabulky.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&kolo=14
http://www.ssfz.sk/klub.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&co=11
http://www.ssfz.sk/klub.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&co=4
http://www.ssfz.sk/tabulky.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&kolo=20
http://www.ssfz.sk/klub.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&co=14
http://www.ssfz.sk/klub.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&co=4
http://www.ssfz.sk/tabulky.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&kolo=15
http://www.ssfz.sk/klub.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&co=4
http://www.ssfz.sk/klub.html?id=238&kategoria=39&rocnik=13&co=12
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Do budúceho čísla pripravujeme: 

1. stupeň: 

13. 10. – Deň starých rodičov 

20. 10. – Medzinárodný deň stromov 

28. 10. – Medzinárodný deň knižníc 

2. stupeň: 

Z rozprávky do rozprávky 

Páli vám to! 

Účelové cvičenie 

Spojená škola 

Záujmové útvary 

Rodičovské združenie 

Zber ovocia 

Anketa 

 

A na záver tajnička: 

Aké ročné obdobie máme teraz? 

___________________ 

Odpoveď nájdete v tajničke.  

 

1.  _ _ _ _ _ _ _  

2.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.  _ _ _ _ _ _  

4.  _ _ _ _ _ _    

5.  Ň    

 

1. Bol slovenský zbojník a národná legenda Terchovej  

2. Autobus, auto, trolejbus, _________ 

3. Pani bývajúca vedľa nás  

4. Rovnaký názov pre ovocie aj dedinu  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zbojn%C3%ADk

