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Obrázky kvetov v tomto čísle si vymaľujte pestrými farbami! 

Tak dostane každý výtlačok tohto čísla svoju originálnu podobu. 

 



Z našej tvorby 
 
V rámci tejto rubriky sme v predchádzajúcom čísle 
uverejnili tajničky žiakov z 5.A. Dnes vám prinášame tie 
najlepšie z dielne 5.B triedy. Tá prvá je po anglicky, tak si 
zároveň precvičíme slovnú zásobu.  
  
1.         

2.             

3.             

4.                 

5.           

6.           

7.         

8.       

9.             

 
1. Vysoký po anglicky 
2. Afrika po anglicky 
3. Svetlo po anglicky 
4. Internet po anglicky 
5. Jablko po anglicky 
6. Noc po anglicky 
7. Pomaly po anglicky 
8. Kľúč po anglicky 
9. Pomaranč po anglicky 

Nouh El Omri, 5.B 



 
 

1.         
 2.             
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4.             
 5.         

 6.             
  

1. Kúpeme sa v tom 
 2. Zdrobnenina mena Ema 

3. Škvrnitý obojživelník 
 4. Malý hmyz bez krídiel 
 5. Rybie vajce 

 6. Chlapské meno na R. 
 Viliam Makas, 5.B 
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1 Najlepší priateľ človeka. 

 2 Človek čo žije v iglu. 
 3 Najväčší štát na svete. 
 4 Letná studená pochúťka. 
 5 Slová rovnakého významu. 

 6 Zviera podobné vlkovi. 
 7 Iba "Á". 

 8 Čo nám dáva krava? 
 9 Svetadiel kde je stále sneh. 

 10 Aký zmysel má pes najlepšie vyvinutý? 

11 Zviera ktoré nám  dáva mlieko. 
 12 Slová opačného významu. 

  
Poslednú tajničku doplňte do vety: Najkrajšia mačka na 
svete je ....................................  ....................................... . 

 
Natália Jašurková, 5.B 

 
 



Obrázkové hádanky 
 

Ktorá húsenica je iná ako tie ostatné ? 

 
 

Ktoré príslovia ukrývajú tieto obrázky? 

 
 



 
Koľko štvorcov je na obrázku? 

 
 

A teraz rímske čísla – preložte jednu zápalku, aby platila 
táto rovnica: 

 
 

Ktoré číslo chýba? 

 
 

Zdroj: http://kryptograf.sk 



 

 
 



Z lexikónu ľudovej kultúry 
Slovenska... 

... porekadlá 
 
„Porekadlo je stručná výpoveď, v ktorej sa žartovným 
spôsobom vysloví nejaká pravda. V porekadlách nejde 

o životnú radu ani výstrahu, ale o výstižné pomenovanie 
určitej skutočnosti.“ 

Lexikón ľudovej kultúry takto definuje porekadlo. Vybrali 
sme pre vás niektoré z nich. Skúste sa o nich porozprávať 
a vysvetliť si, pri akej príležitosti by sme ich mohli 
použiť.  
 

Prišiel na psa mráz. 

Kúpil mačku vo vreci. 

Dobré svedomie je mäkká poduška. 

Najhoršie koleso najviac vŕzga. 

Radšej hamovať, ako banovať. 

Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko,  

keď ja budem Jano, neohneš ma, mamo. 

Pýcha peklom dýcha. 

 
A teraz úloha: 
Pokúste sa nakresliť výstižný obrázok, ktorý by 
znázorňoval niektoré porekadlá. Ak sa vám podarí, 
neváhajte a obrázok nám pošlite do redakcie (odovzdaj ho 
niektorej pani učiteľke, ona nám ho doručí) a uverejníme 
ho v budúcom čísle nášho časopisu. 
 



Omaľovánka nielen pre 
najmenších 

 
V tomto čísle prinášame peknú 

„antistresovú“ omaľovánku, na ktorú však budeš 
potrebovať veľmi ostré pastelky. Nie je určená len pre 
našich najmladších žiakov, môže Ťa zabaviť vo voľných 
chvíľach. Psychológovia ju odporúčajú nielen pre jej 
pozitívny vplyv na rozvoj fantázie, údajne zlepšuje 
presnosť a rýchlosť myslenia. Tak skúste (napríklad čas 
prestávky), či aj na vás „zaberá“! Prajeme veľa zábavy pri 
jej vymaľovávaní! 

  
 

 
 

Zdroj: internet 
 
 
 



 

Fotoreportáž  
z výchovného koncertu  

 
Dňa 24.4.2019 sa v našej škole uskutočnil výchovný 
koncert s názvom „Ja som dobrý remeselník“. Koncert 
bol zameraný na poznávanie remesiel a prezentáciu 
ľudových hudobných nástrojov, zvykov, tradícii či piesní 
v podaní pána Hlbockého, ktorý zaujal pekným a pútavým 
rozprávaním všetkých poslucháčov. 

   
 

 
Viac fotografií nájdete na webovej stránke školy.  
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