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rok 2015 / 2016      12. ročník    1. číslo 

ŠKOLOVINY 



 Milí žiaci, Švermováci!  

Opäť nastal čas, keď si musíme zasadnúť na 10 

mesiacov do školských lavíc. Určite každý z nás si rád 

zaspomína na prázdniny, čas oddychu, bezstarostných dní 

trávených s kamarátmi. Čas bez písomiek, povinností, bez 

učenia... Čas tak krátky a rýchlo plynúci. Uchovajme si 

spomienku na tento nádherný čas a keď sa nám v škole 

nebude dariť, spomeňme si naň. Určite nás to „nakopne“ 

a pomôže nám úspešne kráčať školským rokom ďalej.  

Práve náš školský časopis je tu už 12 rokov preto, aby 

mapoval naše úspechy, našu snahu, tvorivosť i fantáziu. 

V tejto chvíli držíte v rukách prvé tohtoročné číslo Školovín, 

v ktorom máme pre Vás, milí spolužiaci, zachytené nielen vaše 

úspechy, ale ponúkame Vám aj pútavé články, zaujímavé 

hádanky, tajničky, vtipy či školské perličky...     

Už teraz sa za všetkých redaktorov teším na nové 

nápady a množstvo aktualít či úspechov. 

 Prajem Vám, milí Švermováci, aby ste  tento rok prežili 

v zdraví a dosiahli čo najlepšie študijné výsledky. 

Za všetkých malých či väčších redaktorov  

Soňa Diničová 7. C  
 

 

 

 

 

 

 

 



Meteorologická  stanica 

V piatkové ráno 25. septembra 

2015 nás (siedmakov) čakala na 

železničnej stanici zatiahnutá obloha. 

Tajne sme verili, že počasie vydrží 

a obloha nezaprší. Veď sme sa vybrali na 

meteorologickú stanicu do Kamenice 

nad Cirochou.   

Aké bude počasie? Čo všetko má vplyv na tvorbu počasia 

a jeho zmeny? Tieto a ďalšie otázky sme si na hodinách 

fyziky kládli už dávnejšie a čakali len na ich odpovede. 

Dorazili sme na meteorologickú stanicu a v jej 

priestoroch nás srdečne privítal meteorológ pán  Dušan 

Palčinský, ktorý nás sprevádzal celou exkurziou. Dozvedeli 

sme sa, že meteorologická stanica vznikla v roku 1951. 

Spoznali sme prístroje v meteorologickej búdke, napr. 

vlhkomer, termograf, hygrograf atď.  V meteorologickej 

záhradke sme pozorovali, ako prebiehajú všetky merania 

potrebné na predpoveď počasia. Dozvedeli sme sa, že 

meteorológovia na meteorologickej stanici robia merania 

trikrát denne, údaje zapisujú do denníka a potom 

elektronicky zasielajú do Bratislavy. 

 Naše poďakovanie patrí nielen pánovi Palčinskému, ale 

aj pani učiteľkám Ing. Márii Taňkošovej a PaedDr. Marianne 

Coganovej za zorganizovanie exkurzie. 

Ema Balková a Sarah Čajbiková 7. C 
 



Po stopách Sissi ... 

Začína byť pravidlom, že učitelia dejepisu si pre nás, 

žiakov, pripravujú zaujímavé exkurzie. Aj tento rok nebol 

výnimkou, a tak v  dňoch 8. a 9. októbra 2015 sme sa ôsmaci 

a deviataci vybrali do Bratislavy a Viedne. 

Štvrtok v skorých ranných hodinách sme vyrazili. Počas 

cesty niektorí spali, iní počúvali pesničky alebo hrali hry. 

Keď sme dorazili do Bratislavy, vyzdvihli sme si pani 

sprievodkyňu, ktorá nám porozprávala o dávnej 

histórii Bratislavy. Prezreli sme si Dóm sv. Martina, budovu 

SND..., navštívili sme Bratislavský hrad, potom Národnú radu 

SR. Ešte pred vstupom do budovy sme absolvovali úvodnú 

bezpečnostnú obhliadku. Po nej nás už očakávala  pani 

poslankyňa národnej rady a naša pani 

primátorka Jana Vaľová. Previedla nás  

priestormi národnej rady, vyskúšali sme si 

poslanecké kreslá i stoličku samotného 

predsedu vlády SR Róberta Fica.  Vďaka 

našej pani primátorke sme sa stretli aj 

s predsedom národnej rady pánom Petrom 

Pellegrinim.  

Unavení a plní zážitkov sme večer líhali s pocitom, že 

zajtra cestujeme do jedného z najkrajších miest v Európe, 

do Viedne. Počas autobusovej prehliadky sme videli 

Viedenskú štátnu operu, Rakúsky parlament či Albertinu. 

Najviac sme sa tešili na prehliadku zámku Schönbrunn, 



v ktorom sme si prezreli okolo 35 izieb a na chvíľu sme sa 

preniesli do čias manželky cisára Františka Jozefa I. Sissi. 

Keďže čas bol neúprosný, stihli sme sa pokochať len tými 

najväčšími dominantami Viedne, akými sú socha Márie 

Terézie, Hofburg – hlavné sídlo Habsburgovcov či Dóm sv. 

Štefana.  

Dvojdňové cestovanie za minulosťou skončilo prozaicky, 

keď nás v Humennom v neskorých hodinách nedočkavo čakali 

rodičia.  

Čo dodať na záver? Bolo to super !!!  Ďakujeme!  

              Bibiana Darašová 8. C 

Hrnček medu 
 

Jesenné dni už tradične patria súťaži Hrnček medu. Je 

to zaujímavá súťaž pre žiakov 6. ročníka základných škôl 

o včelách, o včelích produktoch, ako je propolis, plasty, 

a ešte o mnohých ďalších veciach týkajúcich sa včeličiek. 

Najprv sme písali vedomostný test. Ten sa 

nám výborne podaril. Potom nasledovali poznávacie 

úlohy o zvieratách žijúcich u nás a o medonosných 

rastlinách. Nakoniec bola zábavná pantomíma 

súvisiaca samozrejme tiež so včelami.  

Školu sme reprezentovali štyria, Lenka Tomková, 

Timotej Jakubov (obaja 6. C), Šimon Hajdučko (6. B) a ja, 

Mirka Žáková (6. A). 



Celé dopoludnie 6. novembra sme sa v priestoroch CVČ 

Dúha výborne zabávali a k tomu sme získali aj krásne 2. 

miesto. 

Mirka Žáková 6. A 
 

 

Športové bleskovky 
 6. októbra 2015 sa uskutočnilo okresné 

kolo súťaže Cezpoľný beh žiakov základných škôl. 

V silnej konkurencii starších žiakov Šimon Ganaj 

(8. B) obsadil 3. miesto. 

  22. októbra 2015 sa konal 16. ročník branno–športovej  

súťaže základných škôl. Družstvo v zložení Tamara 

Belejová, Veronika Kopčáková (obe 9. A), Adam Balogáč, 

Ján Hrin (obaja 9. C) a Radoslav Kuchár (8. A) obsadilo 

vynikajúce 1. miesto. Srdečne blahoželáme nielen členom 

víťazného družstva, ale aj pánovi učiteľovi Čerevkovi. 
 

Viacboj všestrannosti 

Dňa 20.11.2015 sa na ZŠ Dargovských 

hrdinov uskutočnil viacboj všestrannosti pre 

žiakov 1. stupňa ZŠ okresu Humenné. 

 Našu školu reprezentovalo súťažné družstvo v tomto 

zložení : Lillien Drábová, 1. C, František András 1. B, Sandra 

Šutková 2. C, Lukáš Lipa  2. C , Sofia Gavaľová 3. C, Filip Biľo 

3. B, Karin Ferjaková 4. B a  Filip Andrejčák 4. C. Žiaci 

súťažili v štyroch disciplínach: skok do diaľky z miesta, hod 

loptou, šplh a člnkový beh. V našom tíme sa darilo hlavne 



dievčatám, Sofii Gavaľovej a Karin Ferjakovej, ktoré sa 

stali víťazkami vo svojich kategóriách. Z chlapcov bol 

najúspešnejší žiak 2. ročníka Lukáš Lipa, ktorý obsadil vo 

svojej kategórii vynikajúce 3. miesto.    

Všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu 

školy a prajeme veľa športových úspechov. 

Mgr. Erika Vaškovičová 

 

Prívrženci šachu úspešní 

Aj v školskom roku sa zásluhou  neziskovej 

organizácie Šachy REINTER uskutočnili Školské 

majstrovstvá okresu Humenné v šachu žiakov 

a žiačok základných škôl 2015/2016. Zúčastnili sa ich žiaci 

z desiatich základných škôl. 

16. októbra dopoludnia strávilo 57 šachistov za 

šachovnicami niekoľko nezameniteľných chvíľ. O postup do 

krajského kola a vecné ceny bojovalo 15 žiačok a 42 

žiakov, ktorí odohrali 7 súťažných kôl.   

Naše dievčatá nesklamali. V kategórii žiačok Majka 

Jakubová z 9. C  získala krásne 3.miesto. Potvrdila, že 

v tejto súťaži  už nie je žiadnym nováčikom a našej škole 

„vyšachovala“ jednu z  popredných priečok. Ocenená bola aj 

najmladšia účastníčka turnaja, osemročná Barborka 

Gerbocová z 2. C. Z chlapcov najvyššie sa umiestnili Damián 

Pacola z 9. A (6. miesto) a Riško Gerboc z 6. A  (11. miesto), 



no napriek tomu ukázali, že bojovnosť, vytrvalosť a logické 

myslenie im rozhodne nechýba. 

Majka Jakubová  nás úspešne reprezentovala aj 26. 

novembra v krajskom kole v Prešove. 

Všetkým účastníkom  blahoželáme a ďakujeme za 

reprezentáciu  školy a pánovi učiteľovi Mocákovi za prípravu. 

         

                Redaktorky 8. C 

Mesto na dlani 

Pri príležitosti 71. výročia oslobodenia mesta 

Humenné sa naši siedmaci dňa 26. 11. 2015 

zúčastnili vedomostno-zábavnej súťaže Mesto na 

dlani. V štyroch súťažných kolách si žiaci preverili svoje 

vedomosti o histórii mesta.  

Naši mladí historici Mirka Ondrejová, Števka 

Sokolová, Soňa Diničová a Samko Onderišin nesklamali 

a dosiahli výborné 1. miesto.    

Víťazom a pánovi učiteľovi Gibasovi srdečne 

blahoželáme. 
 

Pasovanie prvákov 

Dňa 27. októbra 2015 sa v priestoroch 

školy ozýval detský smiech a spev. Dôvodom 

bolo Pasovanie prvákov. Pomocou rozprávky a rozprávkových 

postavičiek plnili vedomostné aj športové úlohy  a tým 

vlastne všetkým prítomným ukázali, že z malých škôlkarov sa 



stali šikovní Švermováci. Našim malým prvákom želáme veľa 

úspechov v škole a nech sa im žiacke knižky plnia iba samými 

jednotkami.  

English One 

V mesiaci október sa žiaci 1. aj 2. stupňa mali možnosť 

prostredníctvom vyučujúcich  anglického jazyka prihlásiť do 

súťaže, ktorá prebiehala  v rámci projektu English One na 

Slovensku.   

Prihlásení žiaci sa s chuťou zahryzli do riešenia úloh, 

ktoré im prostredníctvom portálu Planéta vedomostí 

vyučujúci priebežne zadávali. Za každú zvládnutú úlohu 

získavali nálepky, ktoré si nalepovali do svojich hracích 

kariet. 

Milé prekvapenie nás čakalo 4. 11. 2015. V tom čase sme 

už pomaly finišovali s riešením úloh, keď sa v areáli našej 

školy objavilo auto vyzdobené postavičkami  z planéty 

vedomostí a anglickou vlajkou. Z auta vystúpila lektorka 

anglického jazyka z teamu English One Mgr. Zuzana 

Nováková, ktorá si pre nás pripravila  5 vyučovacích hodín.  

Zapojenie žiakov do projektu prostredníctvom 

vyhlásenej súťaže umožnilo žiakom overiť, upevniť a rozšíriť 

si svoje vedomosti z anglického jazyka, ktoré nadobudli 

v škole. Navyše sa tešili na zaujímavé ceny. Možnosť vyhrať 

hodinu angličtiny a koncert Celeste  Buckingham pre školu 

alebo skupinový výlet do Londýna, ale aj ďalšie skvelé ceny 

mnohým nedávali spávať a niektorí si už si aj delili miesta 



v lietadle, preto s radosťou odosielali učiteľom svoje  

vyriešené úlohy. 

Zapojením žiakov do projektu sa nám ich podarilo lepšie  

motivovať  k učeniu sa cudzieho jazyka. V projekte bolo 

zapojených vyše 20 000 žiakov a  877 pedagógov z celého 

Slovenska. Bolo udelených 70 cien pre žiakov a 4 ceny pre 

pedagógov. A na koho sa usmialo šťastie v súťaži? To si 

môžete overiť na 

http://www.englishone.sk/vyhercovia-sutaze-englishone-su-

uz-znami/ 

Veríme, že projekt English One  bude mať svoje 

pokračovanie a už teraz sa tešíme na množstvo skvelých 

nápadov z dielne teamu English One.  

Mgr. Erika Vaškovičová 

Exkurzia z techniky  

V dňoch 1. a 2. októbra 2015 sa žiaci troch ôsmych tried 

zúčastnili exkurzie v strojárenskom podniku Andritz 

Slovakia, s.r.o. v Humennom. Cieľom bolo zvýšiť záujem 

žiakov o rozvoj pracovných zručností z techniky.        

Základné informácie o spoločnosti Andritz Slovakia 

s.r.o. nám poskytli už vo vstupnej hale firmy. V prvej časti 

exkurzie sme si so záujmom prezreli administratívnu časť na 

2. poschodí. V druhej časti exkurzie sme sa presunuli do 

výrobnej haly, kde sme mali možnosť sledovať priebeh 

výrobného procesu rôznych dielcov – od delenia materiálu, 

obrábania, zvárania, cez povrchovú úpravu pieskovaním 

http://www.englishone.sk/vyhercovia-sutaze-englishone-su-uz-znami/
http://www.englishone.sk/vyhercovia-sutaze-englishone-su-uz-znami/


a lakovaním až po montáž zariadení, technickej kontroly i 

skladových priestorov. Nemohli sme si nevšimnúť čistotu a 

presnú organizáciu práce na všetkých pracoviskách i v 

jednotlivých halách.  

Vďaka podrobnému odbornému výkladu sme mali 

možnosť názorne vidieť prepojenie teórie s praxou.  

Ďakujeme vedeniu spoločnosti, ich pracovníkom a pani 

učiteľke Márii Taňkošovej  za  zrealizovanie krásnej 

exkurzie.  

 redaktorky 8. C 

 

V mesiacoch september až november sa uskutočnili aj 

tieto podujatia: 

 19. októbra žiaci 8. a 9. tried sa 

zúčastnili tanečného predstavenia Jánošík 

v divadle v Košiciach 

 

 21. októbra spevácka súťaž Slávici z lavice: 

Viktória Lacová 5. C – zlaté pásmo  

Timea Kordilová 7. C - strieborné pásmo  

 

 26. októbra  sa v dopoludňajších hodinách uskutočnili 

aktivity spojené s Medzinárodným dňom školských knižníc. 

Jednotlivé ročníky  sa tematicky zameriavali na tieto úlohy: 

5. ročník – tvorba komiksov 

6. ročník – tvorba reklám na rôzne encyklopédie 

7. ročník - dramatizácia ľubovoľného fantasy príbehu 

Modra, Tatrín, Uhrovec, 

Adela, učiteľ, Bratislava, 

Viedeň, Marie, rečník, básnik, 

spolky, noviny, brat, Devín, 

škola, Hodža, orol, lov, hlas 

Ľudovít Štúr bol ... 

(tajnička 11 znakov) 

Lenka Tomková 6.C 



8. ročník – vytvoriť denník literárnej postavy alebo filmovej 

postavy 

9. ročník – vytvoriť ľubovoľný šifrovaný text 

 

 4. novembra rodičia spolu so svojimi ratolesťami 

vyrezávali tekvice  

 

 10. novembra sa uskutočnila dejepisná exkurzia.  

Piataci navštívili drevené kostolíky v Uliči, v Uličskom Krivom 

aj kryptu v Osadnom  

 

 16. novembra sa spoločne ôsmaci a žiaci astronomického 

krúžku zúčastnili exkurzie z fyziky v planetáriu CVČ Domino 

v Košiciach                                                                                                                                                                                                                     

                                   Ema Balková a Sarah Čajbiková 7. C 
 

Perličky z hodín... 
 

 dvaja futbalistovia (futbalisti)  

 dvaja rodiči, rodičovia (rodičia) 

 dve mora (moria) 

 stratenie s literatúrou (stretnutie) 

 synetický (syntetický) 

 biele leto (babie) 

 Na hodine biológie učiteľka hovorí: „Mrľa kladie vajíčka 

v blízkosti konečníka.“ 



Žiak sa pýta: „ A v blízkosti ktorého? Predného či zadného?“   

 Vysvetlite vonkajšie oplodnenie žiab.  

Samička nakladie vajíčka do vody a samček ich požerie. 

 Na hodine geografie sa učiteľka pýta: „Ešte ktoré  

nerastné suroviny sa ťažia na Urale?“ 

Učiteľka pomáha žiakom a ukazuje na svoj zlatý prsteň.  

Žiak odpovedá: „Prsteň.“  

 Kde žije najviac ľudí? V Čínsku. (v Číne) 

 Veď nevedia, že šli sme na Mars. (Mesiac) 

 Videli sme tu Japončanov. (Japoncov) 

 Vo vete musí byť sloveso byť a musí byť. 

redaktorky 7. C 

         

         

       

 

 

         

         

         

         

          

                               Katka Kovalíková 5. A 
 

     

šarkan 

meniny má 18. 3. 

kyslá pochutina 

malá Ema 

mláďa mačky 

znamenie zverokruhu  

vodná rastlina 

výkres 



        Zima 

Je tu zima zimička, 

zamrzne ti pesnička. 

Sánky, lyže vyberaj, 

dole svahom sa spúšťaj. 

Katka Kovalíková 5. A 

 

Vinš 

Ihličie 

Atmosféra 

Noc 

Ozdoby 

Cencúle 

Elektrina 

Katka Kovalíková 5. A 

 
 

       
   

  

       
   

  

  
  

         

       
    

  
  

 
   

  

   
 

    
    

 
 

    
       Tešíme sa na:  

 

Viktória Šepeľová a Paulína Lišková 7. C 

maličká bytosť s krídelkami 

nástroj na šitie 

Adam a Eva 

zdrobnenina od noc 

internetový prehliadač 

malé vrecko 

obec 

Zima  

chladná, biela, 

kreslí, mrazí, štípe. 

Topí sa mi na dlani. 

Vianoce. 

dievčatá 8. C 

 

Adam 

Dôležitý 

Vrúcny 

Elegantný 

Napĺňajúci 

Tichý 

Michaela Cholpová 5. A 

 



 

   
  

        

            

            

   
  

         

Mikulášov spoločník je...... 

                                                                           Michaela Cholpová 5. A 

 

 

                           

 

                      Mikuláš 

                                bradatý, štedrý, 

                                prekvapuje, obdarúva, rozveseľuje.   

                               Každý rok 6. decembra rozdáva darčeky. 

                               Dedo Mráz. 

                        Sarah Čajbiková 7. C 

 

 

 

 
 

už je vianočný ... 

24. – 26. 12. sú ... 

zdobíme...  

pohorie u nás - 

Vysoké ... 

Medovníček 

ihličie 

kostol 

uhlie 

lízanka 

Ábel 

šál 

Ema Tkáčová a 

Marína Hajičková 5. B 

 



             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Bibiana Darašová 8.C  
 

 

 

 

 

 

       

       

       

       

       

       

v zime padá ... 

meniny má 30. 12. 

5. deň v týždni 

dar 

automobil 

oranžová anglicky 

orgán zraku 

 

meniny má 4. 2. 

meniny má 30. 10. 

tretí mesiac v roku 

zahraniční návštevníci 

Prešovský ... 

opak pomalý 

zviera meniace farby 

hlavné mesto Ruska 

sova 

časť chodidla 

operenec 

opak pomalý 

potrava veveričky 

 

 
 

 



Jeseň 

sychravá, farebná, 

opadávajú, zafarbujú, lietajú 

Skoro vždy mi spadnú na hlavu. 

Ročné obdobie. 

Michaela Cholpová 5. A 

 

M A R I E V H O DŽ A 

Š O E U Č I T E Ľ V 

S T D H L A S R I A 

T A T R Í N R E Y L 

A L A O A A D Č K S 

N O R V D E L N L I 

Í K B E Ň L O Í O T 

V Š L C N O R K P A 

E A Y N I V O N S R 

D N Ý ! K I N S Á B 
 

Modra, Tatrín, Uhrovec, Adela, učiteľ, Bratislava, Viedeň, 

Marie, rečník, básnik, spolky, noviny, brat, Devín, škola, 

Hodža, orol, lov, hlas 

Ľudovít Štúr bol ... (tajnička 11 znakov) 

Lenka Tomková 6.C 

 

 

 

 



 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

 

 

 

Koľkými jazykmi rozprával Ľudovít Štúr ? 

 

Katka Kovalíková 5. A 
 

            

 
  

          

            

            

            

            

        

 

   

            

            

            

            

            

            

             

 

 

Rok 2015 bol vyhlásený rokom ... (tajnička) 

Viktor Nemjo 5. A 

šarkan 

meniny má 18. 3. 

malý osol 

room po slovensky 

automobil 

opak svetla 

medikamenty 

malý hlodavec 

list píšeme na ... 

 

lovec 

kráľovná  kvetín 

príbytok, byt 

... nad zlato 

vesmír 

strukovina podobná hrachu 

 

noviny a časopisy 

meniny má  24. 12. 

 odev  

hráme ňou futbal 

plechový dychový nástroj 

......., obed a večera 

svetadiel 
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 Bibiana Darašová 8. C 

 

 

Decembrové pranostiky 
 

        

        

        

        

        

        
 

 

 

 

Jasné Vianoce, mnoho vína a... (tajnička) 

 

 

 

slnečné aj 

dioptrické 

husle po anglicky 

orgán zraku 

kyslé ovocie 

opadáva zo smreka  

meniny má 24. 12. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo v decembri nespravíš, v januári ... (tajnička). 

 

Tajnička 1 
 

              

           
T 

  

              

              

              

          

 

   

              

              

              

              

              

              

               

 

Annamária Petrovčinová 8.C 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

vetva 

doktor 

60 minút 

opak dňa 

farebné spektrum 

žreb 

kniha snov 

hlavné mesto Talianska 

metropola východu 
 

náučná  kniha 

krátka, vtipná s pointou 

čas medzi vyuč. Hodinami 

meniny má 11. 11. 

viazaná umelecká reč 

jednoduchý dej, málo postáv 

má text v bublinkách 

matematika zastarane 

literárny druh 

autor westernu 

meniny má 1. 7. 

Vzdušný obal Zeme 



Tajnička 2 
 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

             

             

               

Diana Lukáčová 8. C 
 

Tajnička 3 
 

             

             

          
 

  

             

             

             

            

 

             

             

             

             

             

             

             

Štefánia Petrovčinová 8. C 

najrevolučnejší  štúrovec 

posledné uvedenie hry 

bábkové ... 

zhudobnená báseň 

umelecké jazykové prostriedky 

rým AABB 

literárny druh 

schopnosť mať veselú myseľ 

rozsiahle epické dielo  

miesto, kde sa odohráva dej 

autor diela Biely tesák 

meniny má 27. 5. 

jesenné oteplenie ... leto 

hlavné mesto Ruska 

Banská ... 

ostrý, uštipačný výsmech 

hlavné mesto Ukrajiny 

prvky sú zložené z ... 

znamienko pri sčítaní 

jeden z druhov masmédií  

inotaj 

súbor máp 

znamienko pri odčítaní 
 



a m a r h u ľ a j d 

o k j a b l k o a v 

o a d l i č i l h i 

o ň m e ť h o v o s 

d y a n i o r i d á 

á k l ó ť r  

 

a n 

k s i r p r o a V a 

o o n t č a j č d n 

v r a i k i w i u a 

a b u c n á n a b č 
 

 

 

 

 

 

 

         

         

         

         

         

         

         

   
  

     

         

         

         

          

Pekná jeseň znamená...(tajnička) 

Sarah Čajbiková 7. C 

čučoriedka, banán, ananás, 

čaj, avokádo, kiwi, jahoda, 

marhuľa, broskyňa, jablko, 

malina, liči, citrón,  

 

Sigmund Freud: „ Iba deti, 

blázni a veľmi starí ľudia si 

môžu ... (tajnička)  

Soňa Diničová 7. C 

sú na oblohe 

silný vánok 

opadávajú zo stromov 

oberáme ovocie 

drak 

najbližšia hviezda 

slnečný ... 

prízemný ... 

malá svieca 

oblak 

sviatok všetkých 

svätých 
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 Bibiana Darašová 8. C 
 

 

 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          

Charles Darwin: „Hudba je staršia, než ... (tajnička).“      

                                

                                         Sarah Čajbiková 7. C 
 

 

loví zver 

súčasť ústnej dutiny 

určujeme čas 

kosí sa ňou tráva 

kaluž 

zviera s farebným chvostom 

 

morský rak 

hora 

kocúr v ženskom rode 



Anglická tajnička 
 

       

       

       

       

       

       

                

 I need ... (tajnička) 

          Ema Balková a Soňa Diničová obe 7. C 

 

 
 

 

                   1.                                        2.        

   

 
 

3.                                                                                                                                      
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   4.                                             

 
 

           
4. 

 

                          5.         6.   

 

 

 

 

 

 

Ľudovít Štúr sa narodil v obci  .... (tajnička) 

Natália Cholpová 6. C 

          

          

          

         

 

         
7. 

          

          
                                              

         

Dom 

Myš 

Láska 

Úsmev 

Dvere 

Malá 

lietať 

http://zsjshe.sk/category/nase-uspechy/
http://zsjshe.sk/category/nase-uspechy/


 

K K R A V A S Š Y M 

O R K Z P Z Ť R N E 

R á O O E J A A N J 

Y M M K S E B J V A 

T O A A O Ž Y S A A 

N K Č M R D R M CH C 

A B K Z O E í R U U 

Č O A í L J E L M P 

K S O K O L E V Š á 

A A K Č I R E V E V 
 

Starobe sa nevysmievaj, lebo ...(tajnička).                             

                                                                       

Viktória Šepeľová 7. C 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

             
 

 

 

 

Všetci radi starneme, keď máme ...(tajnička).  

Zuzana Bartková 6. C 

krokodíl, korytnačka, 

koza, komár, kamzík,  

krava, veverička, pes, 

páv, sob, sokol, orol, 

mačka, zajac, srna, myš, 

ťava, ryba, jež, mucha, lev 

1. dedina alebo mesto 

2. podobná včele 

3. partner manželky 

4. HELP po slovensky 

5. Mikuláš v Anglicku 

6. Vták s dlhým chvostom 

7. 5 + 2= 

8. najhoršia známka 

9. sviňa 

10. opak suchý 

11. potok 

12. osol 

13. kráľ zvierat 

 



 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

Ničoho sa staroba nesmie vystríhať viac ako ... 

(tajnička). 

                              Ema Hrubovská 6.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. dolná končatina  

2. lesné zviera s parohami 

3. chytá myši 

4. meniny má 27. 11. 

5. krstné ... 

6. list v knihe inak  

7. báseň S. Chalupku 

8. town po slovensky 

9. rieka inak  

10. meniny má 12. 9. 
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