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                                              Ahojte,  

             Gorkáči! 

 

 

Pred sebou máte posledné číslo nášho časopisu GORKÁČIK v tomto 

školskom roku. Dúfame, že sme vám ním spríjemnili školské, ale aj 

mimoškolské chvíľky. Aj na týchto nasledujúcich stránkach nájdete 

zaujímavosti zo života našej školy, hlavne úspechy našich gorkáčov, 

zaujímavosti zo športu, kultúry a rozhovor s osobnosťou školy. 

Nezabudli sme ani na zábavné okienko s krížovkami, bludiskom, 

omaľovankou, či hádankami a vtipmi.                                                   

Už o pár dní nastanú naše vytúžené PRÁZDNINY. Tak si ich užime 

čo najlepšie - s vyloženými nohami a úsmevom na tvári. 

Nina Krížová 
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UDIALO SA ...alebo to naj v našej škole 

prinášajú redaktorky Nina Krížová a Lucia Cingelová 

   Vybíjaná žiačok                                                               

Dňa 21.3.2013 sa konali okresné majstrovstvá vo vybíjanej žiačok 

základných škôl na ZŠ s MŠ M.R. Štefánika v spolupráci CVČ Domino 

Vrútky. Súťažili družstvá zo 16-tich škôl z okresu Martin a naše 

Gorkáčky sa umiestnili na krásnom 3. mieste. A komu gratulujeme?  

R. Bučkuljakovej, K. Fafrákovovej, P. Gloncovej, V. Gronkovej, 

D. Janákovej, E. Junasovej, N. Krížovej, S. Majerovovej,          

V. Mamatejovej, M. Vaňkovej, N. Vaškovej a K. Vojtekovej.  

 

 

 

 

 

 

                   

   VODA a jej život                                                                                                               

V mesiaci marec prebehla 

súťaž v umeleckej fotografii 

s názvom Voda a jej život, do 

ktorej prispel svojou 

nápaditou fotografiou aj náš 

siedmak Radoslav Pšenka. 

Porota ho ocenila                           

2. miestom.      



4 
 

    Deň s mestskou políciou                                                           

10. apríla 2013 sa sedem detí zo základných škôl stali ozajstnými 

policajtmi v Martine. Bola to súčasť odmeny za úspech v súťaži 

Mladý záchranár, ktorú organizovalo mesto Martin. Hliadky 

mestskej polície si zobrali na pomoc aj dve naše gorkáčky  –               

Ninu  Krížovú a Veroniku Babušíkovú zo 6.B, ktoré nás vzorne 

reprezentovali.                

Ráno dohliadali na 

prechode pre 

chodcov, na strelnici 

trénovali streľbu 

z pištole, 

 v opustenej budove 

zadržali unikajúceho 

zlodeja. Vyskúšali si 

zložiť papuču 

z kolesa a robili 

skúšku alkoholu podnapitému chodcovi. Ako spomienku na DEŇ 

S MESTSKOU POLÍCIOU dostali pamätnú tabuľku s podpisom 

náčelníka MsP v Martine.                   

                                                                                      

   Biologická olympiáda                                                 

Jej okresné kolo sa uskutočnilo dňa 16.4.2013 

v priestoroch CVČ Kamarát v Martine. Gorkáč 

Radoslav Habarda získal 3. miesto.                                               

Blahoželáme!                                                                  
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  Slávik Slovenska                                                                 

V okresnom kole speváckej súťaže v 

interpretácii ľudových piesní vyhrala        

2. miesto naša gorkáčka Nina Krížová            

zo 6.B triedy s piesňami "Spod tego 

Javora a Vôle nemám". Jednu pieseň 

spievala bez sprievodu nástroja a druhú 

s hudobným doprovodom. Ten jej robil pán 

učiteľ Branislav Dubovec, hrou na husle.  

 

 

 

  GYMBOJ                                                                                         

23. apríla 2013 si prišli naši gorkáči Timotej Klinec /6.A/, Róbert 

Bače /6.A/, Patrik Glonec /6.C/ a Oliver Minko /7.A/ 

vybojovať 1.miesto na matematickú súťaž Gymboj, ktorá sa konala 

na Gymnáziu Viliama Paulínyho -Tótha v Martine.  

  

 

   Tradičné stavanie MÁJA                                                                                  

30. apríla 2013 sme po druhý raz                     

na našej škole stavali MÁJ. Páni                      

školníci s vyšportovanými hokejistami                    

bez problémov zdvihli vysoký kmeň                 

stromu s vrcholcom vyzdobeným 

stužkami. Atmosféru tradície našich 

starých rodičov dotvárala ľudová hudba. 

Takýmto krásnym MÁJOM sme sa 

kochali. 



6 
 

            53. ročník - Turčianske hry mládeže                   

                     VOLEJBAL - dievčatá                                                               

3. miesto vybojovali 

gorkáčky: B.Doležáleková, 

S.Mažgútová,   

D.Doményová, P.Chylíková, 

K.Štifterová, K.Fafráková, 

V.Gronková, S.Majerovová.                                      

 

                                  

                      PLÁVANIE – štafeta                                                                 

2. miesto v kategórii starší žiaci získali Jozef Foltín, Miloš 

Fafrák, Samuel Mužila a Matúš Rudzan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                           FUTBAL                                                                           

2. miesto vybojovali gorkáči O.Minko, M.Bučko, B.Ligas, 

A.Štrbák, A.Nezník, M.Kapičák, M.Volko JK 
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                           ATLETIKA                                                               

2.miesto - štafeta – O.Minko, A.Nezník, M.Bučko, V.Bereš                                                                           

3.miesto - skok do diaľky - Martin Bučko                                     

3.miesto – beh na 60 m - Alexandra Šarlinová                                  

3.miesto - vrh guľou - Natália Papcunová                               

3.miesto - štafeta – B.Vričan, T.Štuller, R.Šluch, J.Foltín   

                  Turčianska žiacka liga - 1. kolo                                               

beh na 60 m - 2.miesto: Oliver Minko                                                            

vrh guľou - 1.miesto: Adam Štrbák, 2.miesto: Natália Papcunová                                                         

                  Turčianska žiacka liga - 5. kolo                                                

2. miesto – beh na 60 m - Oliver Minko                                                        

1. miesto - skok do diaľky - Martin Bučko  

 

L E T N Á   O L Y M P I Á D A 

Aj tento rok sa na našej škole konala LETNÁ OLYMPIÁDA gorkáčov 

1.stupňa, a to už jeho 8. ročník. Tradične začala hymnou školy, 

zapálením olympijského ohňa a prečítaním sľubu športovcov. 

Súťažilo sa v štyroch 

disciplínach: beh na 50m, 

beh na 400m, hod 

kriketovou loptičkou 

a skok do diaľky. Gorkáči 

podali maximálne výkony, 

dobre si zašportovali 

a užili si krásny slnečný 

deň. Na všetkých čakala 

sladká odmena a                     

na víťazov medaila.  
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     UKÁŽ SVOJ TALENT                          

V poslednom mesiaci tohto školského 

roka sa uskutočnil na našej škole 3.ročník 

súťaže UKÁŽ SVOJ TALENT. Všetci 

prítomní zažili skvelé a zaujímavé 

popoludnie. Diváci boli fantastickým 

a povzbudzujúcim publikom.  

Výkony súťažiacich boli úžasné, dojímavé 

a očarujúce, preto to porota nemala jednoduché. Nakoniec rozhodla 

takto:                                                                                                        

1. miesto obsadili Nina Krížová  a Svetlana Bačiaková - sú 

to speváčky - obe šiestačky a obe s veľkým talentom.                                

2. miesto spoločne získali gitarista zo 7.B Radko Pšenka  

a speváčka zo 6.B Veronika Joklová.                                                            

3. miesto získal spevák – hokejista zo 6.A Samko Hlavaj.                       

Porota sa rozhodla udeliť aj špeciálnu cenu za prekvapivý výkon, 

a to speváčke  z 5.C Lucke Fančovičovej.                                                         

                  SAMO            SVETLANA      RADO       VERONIKA     NINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveťa 
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H U D O B N É   O K I E N K O 

 

Dnes vám prinášame odspievané piesne víťaziek súťaže ŠKOLA MÁ 

TALENT. Zahraj a zaspievaj si aj ty pre radosť. 

Svetlana Bačiaková spievala pieseň Skyscraper od Demi Lovato 

Come let us make bricks 

and burn them hard 

We'll build a city 

with a tower for the world 

and climb so we can reach 

anything at all 

Build me up, Tear me down 

like a skyscraper 

Build me up, then tear down 

These joining Walls 

So they can't climb at all 

I know why you tore it down that day 

You throught, if you got caught 

we'd all go away 

Like a spoiled little baby 

who can't come out to play 

You had your revenge 

Build me up, tears me down 

like a skyscraper 

Build me up, then tear down 

these joining walls 

So they can't climb at all 

 

http://www.google.sk/imgres?q=noty&um=1&hl=sk&biw=1280&bih=832&tbm=isch&tbnid=M0YBFbyNzQdC2M:&imgrefurl=http://www.sahul.estranky.sk/fotoalbum/pre-posluchacov-hudby/hudba/noty.jpg.-.html&docid=5srRc6TalZcH9M&imgurl=http://www.sahul.estranky.sk/img/original/3/noty.jpg&w=391&h=387&ei=DFSZUPXGM8bM0AWRloDYBw&zoom=1&iact=hc&vpx=373&vpy=511&dur=1229&hovh=223&hovw=226&tx=138&ty=152&sig=100576812937027900420&page=2&tbnh=135&tbnw=137&start=28&ndsp=45&ved=1t:429,r:25,s:20,i:269
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Nina Krížová spievala pieseň Na ceste zlej od Anny Veselovskej    

                                               AmiÚ Cú GÚ-úú Fú-úú ú-úú 2x  

1.AmiPočula som z neba Gpieseň Cznieť, že ak mám s kým ujsť, 

nech Fujdem Ghneď.  Ešte to stále v ušiach Fmám.  
AmiBolo to zvláštne Gako Cfilm, nikto z nás to vôbec FnerieGšil,  

či bude búrka a či Fmráz.  
AmiDeň za dňom sa rýchlo GminieC  a dnes už všetko je FinéG,  

keď samú seba nespoFznám.   

              

R: Sme na Amiceste zlej, heej, sme na Cceste zlej, heeej,  

    polnočGný netopier kradne zopár slov z mojich Fpier.  

   Sme na Amiceste zlej, heej, sme na Cceste zlej, heeej.  

    Už Gnie je podstatné, kto z nás dvoch stratil Fsmer.  
      ESme na ceste zlej.  

 

2. Niečo vo mne vraví tak sa vráť. Dlhé dni a noci radšej skráť,  

aj tak sama nevieš, čo chceš nájsť. V diaľke vidím iba púšť, žiadny 

hlas nepríde z tých prázdnych úst. Rozpálené tiene už spadli z nás, 

z nás. Deň za dňom sa rýchlo minie a dnes už všetko je iné, keď 

samú seba nespoznám.  

             

 R: Sme na ceste zlej, heej, ...  

 
GAle aj tak mám chuť stále ďalej s tebou Físť.  
GKaždý raz po búrke vždy dá sa Fzísť  
Ez tejto cesty zlej, heeej.  

 

R: Sme na ceste zlej...           AmiPočula som z neba Gpieseň Cznieť....  
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ŠKOLA HROU...  

                       alebo     ZÁBAVNÉ UČENIE...? 

Najnovšie športové správy – „F, f, F, f...“ 

Vážení športoví priatelia, hlásia sa vám naši gorkáči z prváckych 

lavíc. Teda, pardón, hlásili sa priamo z multifunkčného ihriska                   

22. apríla, keď bolo super počasie a učili sa písmenko F. Prišiel čas 

pre futbal. Žiaci 1.A, 1.B a 1. C si v jedno slnečné pondelkové 

popoludnie obliekli futbalové dresy a zmerali si sily vo futbalových 

fintách a občas aj fauloch. Nechýbali naše dievčatá -  

roztlieskavačky, ktoré svojimi tančekmi dotvárali atmosféru. Na 

turnaji to len tak fičalo a o férový priebeh sa postaral pán 

rozhodca. Po finálovom zápase si v rámci hry Fair-Play športovci 

podali ruky. Víťazom sa stala 1.C. 

 

 

 



12 
 

        ROZHOVOR       s osobnosťami školy  
Školský špeciálny pedagóg -  Mgr.Veronika Kašubová.                 

Dobrý deň! Môžeme vám položiť zopár zvedavých otázok? 

Koľko máte rokov?                                                                                                                                                                    

Mám 42 rokov.                                                                          

Kde ste sa narodili  a vyrastali?                                                                                       

Narodila som sa v Martine. Vyrastala som v malej dedinke 

na hornom Turci v Turčeku.                                                             

Aká ste boli žiačka?                                                                                                            

Bola som veľmi dobrá žiačka, k učeniu som pristupovala 

zodpovedne.                                                                       

Ktoré predmety ste mali najradšej?                                                                             

Biológiu – reprezentovala som školu až na celoslovenských 

súťažiach.                                                                                      

Čím ste chceli byť, keď ste boli dievčaťom?                                                         

Keďže moja mama bola učiteľkou, aj ja som ňou chcela byť.                                                                                                                  

Na škole ste zamestnaná ako školská špeciálna pedagogička. Počuli 

sme, že žiaci k vám veľmi radi chodia. V čom spočíva vaša práca?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Pomáhať deťom, aby sa zlepšili v čítaní a písaní.                            

Aké sú vaše koníčky?                                                                                                 

Rada čítam a chodím na prechádzky.                                              

Akú hudbu rada počúvate, máte obľúbeného speváka?                                                              

Z každého rožka troška.                                                                         

Čo by ste odkázali všetkým žiakom?                                                                                         

Aby sa k sebe pekne správali. A keďže sa blížia vytúžené 

prázdniny, aby si ich užili a oddýchli si. 

                            ĎAKUJEME ZA ROZHOVOR! 

 Nina Krížová, Veronika Babušíková, 6.B     
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Na škole prebehla ANKETA medzi žiakmi a zamestnancami školy. 

Ankety sa zúčastnilo 70 žiakov a 20 dospelákov. 

1. anketová otázka: Ako stráviš prázdniny?                                                

2. anketová otázka: Ako strávite letnú dovolenku? 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do ankety zapojili. A ako to dopadlo?                                            

Žiaci 1. stupňa pôjdu väčšinou do zahraničia, žiaci 2. stupňa budú 

tráviť prázdninové chvíle v tábore a učitelia budú oddychovať pri 

mori a v prírode.                                                                                              

                                                Krásne leto, plné oddychu želajú 

Nina Krížová a Veronika Babušíková!    

 

Moja NAJLEPŠIA škola -  v prírode 

V škole v prírode Wachumba Gader 

bolo SUPER    !!! Zúčastňovali sme sa 

rôznych súťaží, vychádzok a iných 

aktivít. Napríklad sme boli v lanovom 

parku „Prelezto“, kde mnohí z nás 

zvládli skúšku odvahy. Navštívili nás 

pani animátorky, ktoré nám hovorili 

o gaderskej legende. Prišli k nám aj 

ujovia policajti a ukázali nám 

vycvičených psov. Veľkým zážitkom bolo hľadanie pokladu v lese. 

A to najlepšie – záverečná DISKOTÉKA s tanečnými úlohami! 

Okrem zábaviek sme mali aj zábavné učenie. Jesť sme chodili do 

reštaurácie, kde nám výborne varili. Palacinky a vyprážaný syr sme 

zjedli všetci. No a to je koniec príbehu, aj školy v prírode. Snáď 

niekedy nabudúce... 

Zuzana Bodová, 3.A 
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PRE MÚDRE HLAVIČKY         

               

             TESTÍK – Čo vieš o Slovensku?                                                            

1. Koľko má Slovensko          5. Kto je náš predseda vlády?   

obyvateľov?                             Š – Jožko Mrkvička                                            

S – vyše 5 miliónov                    B – Róbert Fico                                                 

C –  nepočítal som to                IE – Ivan Gašparovič 

2. Ktoré je hlavné mesto        6. Ktorý z týchto seriálov  

    Slovenska?                             natočili na Slovensku? 

A – New York                             R – Panelák 

I – Bratislava                             T  – Sám doma na Slovensku 

K – Martin                                  A – Mr. Bean na Orave 

     

3. Aká je najdlhšia rieka       7.Ako sa volá primátor mesta  

    Slovenska?                          Martin? 

D – Váh                                   K – Jožko Mrkvička 

K – Amazonka                          F – neviem 

Y – Nízke Tatry                       Ý – Andrej Hrnčiar 

 

4. Aká je najväčšia               8. S ktorými štátmi susedíme? 

priehrada na Slovensku?           ? – Rusko, Česko, Čína 

A – Zemplínska Šírava               ! – Česko, Poľsko, Maďarsko 

C – Liptovská Mara                    – iba Česko, nikto iný 

O – Orava  

  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

        

        

Miriam Kudláčová, 4.A      
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        VIETE, ŽE... 

 

Najmenší človek na svete je Chandra Bahadur 

Dangi. Pochádza z Nepálu a teraz má 72 rokov. 

Meria neuveriteľných 54,6 cm. 

 

 

Najdlhší chrobák tesarík titan obrovský je bez tykadiel dlhý 15 cm. 

Obýva pralesy v Južnej Amerike. Pritom 

dospelý titan neje, len poletuje a hľadá 

náprotivok k páreniu, kým neumrie. 

 

 

Najväčší prdiaci vankúš vytvoril v roku 2008 Steve Vesure z Veľkej 

Británie. Vankúš bol vyrobený pre hudobné zoskupenia Street Vibe 

na koncert v klube The Scoop. Priemer vankúša bol 3,05 m. 

 

Maličká Brokesie je uznávaná za najmenší 

druh chameleóna. Dorastá od ňucháča po 

ritný otvor na dĺžku len 18 mm. Žije na 

severozápadnom pobreží Madagaskaru.   

 

 

Peter Cingel, 5.C 
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KUCHÁRSKE OKIENKO 

 

 

Ahojte, Gorkáči!                                                                                             

Leto je v plnom prúde. Chodíme von do prírody ,ale musíme sa aj 

poriadne najesť. Čo tak si spraviť napríklad palacinky! Vôbec to nie 

je  ťažké, pokiaľ ste ako tak zruční. Poďme nato . 

Budeme potrebovať: 100g hladkej múky, štipku soli, 250ml 

kravského mlieka, 3 PL oleja a nakoniec  2 vajíčka 

                                                                      

POSTUP: 

Do múky pridáme mlieko, vajíčka, 3 PL oleja a štipku soli. 

Ingrediencie premiešame elektrickým šľahačom a cesto uložíme na 

15 minút do chladu. Do panvice dáme trochu oleja a pečieme 

palacinky. Olej stačí dať len na začiatku. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Dobrú chuť! 

 Ivan Kašuba, 7.B 
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ŠPORTOVÉ OKIENKO                                                  

Dnes vám predstavím ...,       Petra Sagana 

Peter Sagan  je slovenský profesionálny 

cyklista, ktorý sa narodil 26. január 1990 v 

Žiline.                                                                              

Svoju detskú športovú kariéru začínal v 

žilinskom futbalovom klube, ale už po týždni 

zavesil kopačky na klinec a upol sa k bicyklu.                                

V súčasnosti je členom talianskeho profi tímu  

Cannondale Pro Cycling Team.  Odborníci ho 

považujú za jedného z najväčších talentov 

svetovej cyklistiky. Pre svoju veľkú 

všestrannosť je často prirovnávaný aj k 

Lancovi Armstrongovi. Od roku 2007 po súčasnosť získal množstvo 

víťazstiev. Držíme mu palce, aby sa mu takto darilo aj naďalej. 

                               Samuel Strecha, 5.C   

  

                                   FILMOVÉ OKIENKO                                        
Zambezia 

Príbeh rozpráva o 

mladom sokolovi 

menom Kai, ktorý 

opúšťa svoju rodinu 

pre svoj sen nájsť 

slávne vtáčie mesto v 

Zambezii.                   

Zambezia je tropický 

ostrov, na ktorom sa 

odohrávajú krádeže, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť všetkých 

obyvateľov ostrova. Našťastie odvážny Kai na všetko včas príde a 

spoločne so svojimi priateľmi čelí veľkému nebezpečenstvu.  

A ako nakoniec príbeh skončí? Dozvieš sa, ak sa vyberieš cez 

prázdniny do kina.  

Lucia Fančovičová, 5.C 

http://sk.wikipedia.org/wiki/26._janu%C3%A1r
http://sk.wikipedia.org/wiki/1990
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Futbal
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kopa%C4%8Dky&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bicykel
http://sk.wikipedia.org/wiki/Cannondale_Pro_Cycling_Team
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            ZÁBAVNÉ OKIENKO                                                  

              O s e m s m e r o v k a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      BRADA, CHLIEB, BÁBIKA, MACKO, LOĎ, JABLKO, KOCKA,  

                        KALENDÁR, PRAVÍTKO, ZMRZLINA 

                                                                              

                                                                               Nina Krížová, 6.B 

 

HITPARÁDA 

 

Milí Gorkáči, hlasovali ste a určili ste víťaza: ONE DIRECTION -  

ONE WAY OR ANOTHER 

Výhercovia 3.kola: L.Blizniaková /3.B/ a D.Zacharová /3.B/ 

Gratulujeme!  Prekvapenie si vyzdvihni u p.zástupkyne  J.Krížovej.                               

K A C H L I E B L I 

A K I B Á B Z N A K 

M B P P G D C H K A 

P R R R A B L C C L 

G H M A C K O D O É 

R D F É D V Ď O K N 

Q A O M N A O V L D 

P R A V Í T K O B Á 

L Z M R Z L I N A R 

M N O L K L K J J I 
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                           K R Í Ž O V K A                                                                                                                                             

    
1.         

    

  
2.         

      

     
3.               

   
4.                 

 

  
5.           

     

     
6.             

 

   
7.                 

 

   
8.         

     

   
9.           

    

   
10.           

    

   
11.           

    

12.                   
   

     
13.           

  

14.             
      

             1. Aké ročné obdobie prichádza po jari?                                                               

2.Slaná voda, v ktorej sa pláva.                                                         

3.Rýchla šmýkačka.                                                                             

4.Dáždnik proti slnku.                                                                                   

5.Veľká nádoba s vodou, v ktorej sa dá plávať.                                  

6.Obločenie do vody.                                                                           

7.Sladký studený dezert.                                                                        

8.Je to pri mori, kde sa ľudia opaľujú.                                                    

9.Typické talianske jedlo.                                                                            

10.H2O                                                                                                   

11.Najbližšia hviezda.                                                                           

12.Miesto, kde sa ľudia chodia v lete kúpať.                                  

13.Zmrzlina na paličke.                                                                       

14.Obuv na leto. 

Nina Krížová, 6.B 
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                 KULTÚRNE OKIENKO                                        

      

D o b r á   k n i h a  p r e   b a b y 

          Jazda za mesačného svitu: Michelle Batesová           

"Nemôžem! Už nikdy nebudem jazdiť!" Tieto 

slová opakuje Charlie stále dookola. Priatelia mu 

však neveria. Charlie navštevuje jazdeckú školu a 

jazdu na koni zbožňuje. Je pravda, že nedávno 

mal nehodu, pri ktorej spadol z koňa, ale nezranil 

sa. Aké záhady zamotávajú jeho život a aké 

tajomstvo ho núti vzdať sa milovaných koní...?                                      

Je to ďalší napínavý príbeh zo série JAZDECKÝ 

CHODNÍK.  

                   D o b r á    k n i h a   p r e   c h a l a n o v 

                 Perfektný Gréci  - Tarry Deary                              

Perfektní Gréci nás prenesú do sveta 

odvážnych hrdinov, tvrdých spartských 

vojakov, bláznivých filozofov a šikovných 

lekárov, ktorí žili pred 4 000 rokmi! V knihe sa 

mladí čitatelia dozvedia, prečo behali grécke 

dievčatá nahé po lese, kto bol šťastným 

majiteľom prvého splachovacieho záchodu na 

svete a prečo lekári ochutnávali ušný maz 

svojich pacientov. Nájdu tu informácie o 

hrozných gréckych jedlách, úžasných olympijských hrách a 

nenásytnom bohovi, ktorý pojedol vlastné deti. Je to ďalšia kniha 

z edície Hrôzostrašná história.                                                                                 

                                                                           Lucia Cingelová, 5.C                                                                                                                                                                    
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UČÍME SA ČAROVAŤ                    

                  

L I E T A J Ú C I    P O H Á R 

Toto kúzlo patrí do skupiny takzvaných lietavičných trikov                        

a nevyžaduje si veľa cviku ani zručnosti. Plastový pohár naplň vodou 

a prikry ho rukami (obr.1). Pohybuj rukami sprava doľava a potom 

ich pomaly zdvihni. Pohár sa zdvihne tiež a bude sa vznášať pod 

tvojimi rukami (obr.2).                                                                        

Pomôcky: plastový pohár, rybársky vlasec (silón) 0,08 mm, ihla 

POSTUP                                                                      

Pohár si musíš vopred pripraviť:  prepichni v ňom 2 otvory 

a z nylonového vlasca urob slučku, ktorú nebude vidno ani z veľmi 

malej vzdialenosti. 

Ja som na obrázkoch nahradila vlasec povrázkom, aby si trik ľahšie 

pochopil. Na obidvoch stranách pohára prepichni otvory, prevleč 

cez ne nylónový vlasec (obr.3) a vo vnútri pohára na ňom uviaž uzol. 

Pohybom rúk vpred a vzad vlastne držíš vlasec (obr.2) , keď potom 

zdvihneš ruky, zdá sa, že sa pohár vznáša vo vzduchu – nikoho 

nenapadne, že visí na vlasci na tvojej ruke.                                                    

Určite tento trik vyskúšaj a predveď kamarátom, budeš mať 

zaručene úspech!   

 

 

 

  

Nina Krížová, 6.B 
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                    ZASMEJME SA...                                                

– Jurko, umy si ruky, kým pôjdeš do školy! 

– Načo, veď sa nebudem hlásiť. 

Slovák sa pýta Íra, ktorý šport je u nich najobľúbenejší.  

– Rugby.  

– Čo je to za šport?  

– To je hra, v ktorej hráči do seba navzájom vrážajú, sú tvrdí, suroví a bijú sa 

hlava-nehlava.  

– Jasné! – vykríkne našinec, – u nás to voláme hokej! 

– Mamička, bolia ťa nôžky a ruky? 

– Áno, bolia a veľmi. Nesiem plné a ťažké tašky. 

– Ja ti pomôžem. Zoberiem ti obidve tašky a ty ma zober na ruky. 

Starej babke zaklopú večer na dvere neznámi ľudia. 

– Čo chcete? – pýta sa ich babka. 

– Porozprávať sa, – odpovedia neznáme hlasy. 

– A koľko vás je? – pýta sa babka? 

– No, dvaja. 

– Tak sa rozprávajte, – spokojne odpovedá babka. 

– Tvoj diktát bol taký zlý, že som ti ho prikázal za trest desaťkrát 

prepísať. Ty si ho však napísal iba päťkrát. Prečo?                                              

– Pán učiteľ, ja som zlý aj v počtoch! 

Zvoní. Peter otvorí, vonku stojí policajt.                                                                

– Je tvoj otec doma?                                                                                           – 

– Nie.                                                                                                                         

– A mama?                                                                                                          – 

– Aj tá sa schovala... 

– Slečna, vy máte parochňu?                                                                                

– No, prosím! A v obchode mi tvrdili, že to nikto nepozná.                                     

– Ja by som to možno tiež nezbadal, keby ste si strhla cenovku... 

Lucia Cingelová, 5.C                                                                                         
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                 ZÁBAVNÉ OKIENKO                 

         B L U D I S K O    A    O M A Ľ O V A N K A   

 

                                                               

                                                         

 

 

 

 

 

Samuel Marko, 6.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                          Adriana Ďurkovičová, 6.B                   
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 ZÁBAVNÉ OKIENKO                    

                           Hádavé                                               

                                 hádanky 

V kamennej kapsičke suchý chlebík leží. Čo je to?  

    

 

Do klietky sa vtáčik schoval, opakuje po mne slová. 

       

 

Dlhá rúčka, plno zubov, zo sena si spravia uzol. 

      

  

Nemá oči, srdce, chobot, a dokáže desať robôt. Čo je to? 

     

 

Dve kolesa s rohami, hore dolu nohami. 

       

 

Čo rastie koreňom hore? 

   

 

Poletuje nocou tmavou, cez deň visí dolu hlavou. Čo je to?  

        

Ivan Kašuba, 7.B 
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JAZYKOVÉ OKIENKO 

                      H Á D A N K Y                                                                       

   It is animal. This animal is big and fat. Its colour is greey. It 

lives in water but it walks on the grass too. It is dangerous. 

What is it?   

    It is a thing. You came to school through it. It is red and you 

can move around with it. What is it?   

                           

                           T E S T                                                        

1.Look! The sun ......................... down.                                           

a) Goes                         b) Go                                c) Is Going                                         

2.Did you go to work yesterday? No, I ………………… . 

a) Didn´t               b) Wasn´t                 c) Doesn ´t                                   

 

3.We’re going to meet them ................. the station. 

a) at                       b) to                          c) on 

 

4.The children are not here. They ........... to the cinema. 

a) go                       b) gone                       c) went 

 

5.Anne has a son. ......................... name is Edward. 

a) her                     b) his                          c) their 

 

6.The children are happy. They’re having ............... time. 

a) bad                   b) a good                     c) not good 

 

Veronika Babušíková, 6.B 
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             A n g l i c k á    o s e m s m e r o v k a 

o r a n g e m p s z 

g q n e r n o l e m 

n s a p a n o p z y 

a p p l e r a i w v 

m p o q w p s n i g 

c u s w n z e e r l 

b a n a n a p a i k 

b l a r k n p s c a 

n q v s y e e r t h 

p i n e a p p l e m 

s a t s u m a s n y 

orange, apple, satsuma, pineapple, banana, mango, peach, grape, 

melon 

Nina Krížová, 6.B +Veronika Babušíková, 6.B     

                                         

VLASTNÁ TVORBA 

                             GORKÁČSKÁ BÁSNIČKA  

  

Môj obľúbený časák je Gorkáčik, 

lebo sa pri ňom nenudí nik. 

Čítam ho veľmi rada, 

lebo je s ním sranda. 

Je s ním veľká zábava, 

až sa mi z toho krúti hlava. 

Má v sebe veľa múdrosti, 

až skáčem od radosti. 

Je to náš časopis školský, 

                                  a má úspech obrovský. 

Miriam Kudláčová, 4.A 
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KRÚŽKY SA PREDSTAVUJÚ 

Tanečný krúžok 

Tanec v sebe spája hudbu a pohyb a pre deti je veľmi atraktívny. 

Úlohou tanečného krúžku je naučiť žiakov počúvať a vnímať 

hudbu, porozumieť jej a následne ju využiť v tanci. Nenáročnou 

a hlavne hravou formou sa na krúžku učíme vnímať rytmus, takt 

a melódiu, základné rytmické cvičenia, správne držanie tela, 

základné tanečné prvky a pohybové hry. Vytvárame si krátke 

tanečné zostavy, ktoré sa v ďalších hodinách obohacujú o stále 

nové a nové prvky. Tancujeme všetko, čo sa nám páči – ľudové 

i moderné tance, ale aj hip – hop. Spojením všetkých vyššie 

uvedených aspektov vznikajú jednoduché tanečné celky, neskôr 

choreografie a improvizačné dielka, ktoré je možné 

odprezentovať v rámci našich aktivít školy.  

 

Mgr. Zuzana Kmeťová, ŠKD 
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                 ZÁBAVNÉ OKIENKO 
                                            

      K R Í ŽO V K A 

 

1. „Čau“ inak                               8. Zabalený ľadom 

2. Bež                                         9. Neslušné slovo, vulgarizmus 

3. 365 dní                                 10. Opak lenivý 

4. Milovanie inak                       11. Časť príboru 

5. Prezuvky                               12. Dolné končatiny 

6. Žilina má žilinský ...               13. Halušky s ... 

7. Tekutina, ktorá                     14. Zakaľ! 

vystrekuje zo sopky                                            

                                                          Miriam Kudláčová, 4.A 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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  Z D R A V O T N Í C K E   O K I E N K O  

Rady na leto,  
alebo ako na to, aby nás nezožrali medvede 

 

Každý ho pozná. Väčšina z nás s ním v detstve zaspávala. Bol 

symbolom bezpečia, mamičkinho rozprávania na dobrú noc a 

teplej periny. Mäkký, jemný, hnedý medvedík. Stretnúť však  

medveďa v hore, nie je žiadna sranda. A na plyšového medvedíka 

si vtedy ani nespomeniete. 
Poradíme vám, ako na to, aby si z vás 

medveď neurobil gurmánsku večeru.                   

 

1. Základné pravidlo je - nepodľahnúť 

panike. Keby sme sa bezhlavo rozbehli, 

medveď by nás mohol veľmi rýchlo zaregistrovať . Preto pri 

stretnutí s medveďom treba okamžite ostať stáť absolútne bez 

pohnutia!!!  

     2. Aby sme sa stretnutiu s medveďom v lese vyhli, je potrebné 

rozprávať nahlas. Ak sme sami, treba občas zahejajááákať ... alebo 

spievať. 

     3. Ak sme už medveďa  spozorovali a je ďaleko, v tichosti ho 

môžeme učupení pozorovať.  Najbezpečnejšie však je v pokoji 

a v tichosti odísť iným smerom.  

     4. Ak je už medveď veľmi blízko, treba na seba  upozorniť 

pokojným hlasom a odísť. Medveďovi nikdy nesmieme  pozerať 

rovno do očí, považoval by to za výzvu. Otočíme sa bokom a tvárime 

sa, že medveďa  nevidíme a jedným okom kontrolujeme, čo robí.  

     5.  Ak už medveď na človeka útočí, tak je to vážne, ale nie 

beznádejné!  Treba si ľahnúť na zem tvárou nadol, chrániť si krk 

a nehýbať sa. Zahráme mŕtveho. Tak máme veľkú šancu, že 

medveďa  prestaneme  baviť. On odíde a my prežijeme.  
      

Alexandra Šarlinová, 7.B   
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                  ZÁBAVNÉ OKIENKO 

Malý Petrík volá z kúpeľne na mamu:                                                                   

- Mamička, akú košeľu si oblečiem?                                                              

- Prečo synček?                                                                                            

- No ... aby som vedel, pokiaľ si mám umyť _ _ _ _ ! 

   

                                   Lesné šišky, orech z kríčka, 

   najradšej má veverička. (1) 

 

                Nesadne si do kúta –  

                radšej sedí na streche.  

                A tam pekne hrkúta. 

                Nebráňte mu v tej poteche! (2) 

 

   Pod jedľami, pod sosnami, 

                                   beží klbko s ihlicami. 

                                   Čo je to? (3) 

 

                                              Visí ježkov premnoho, 

                                              zo zelených haluzí. 

                                              Čo sú to? (4) 

Nina Krížová, 6.B 

   
4. 

   
  

1. 
  

  

  2. 3.   
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SPRÁVNE RIEŠENIA 

Maľovaná krížovka z minulého čísla:                                                                

vajíčko                                                                                                          

krížovka 1 Tajnička: LETNÉ PRÁZDNINY                                                                                                                                                                                                     

krížovka 2 Tajnička: HURÁ, 

PRÁZDNINY!                                                     

krížovka 3  s vtipom: RUKY                                                                                    

testík: SI DOBRÝ!                                                                                        

anglické hádanky: hippo, gate door                                                                       

anglický test: 1c, 2a, 3a, 4c, 5b, 6b                                                                         

Hádavé hádanky: orech, papagáj, hrable, 

robot, bicykel, zub, netopier                                                                         

Chceli by ste aj vy prispieť do GORKÁČIKA?                              

Napíšte nám: krizova@zsgorkeho.sk                                             

Máte nápady a pripomienky?                                            

Hlasujete v HITPARÁDE?                                                   

Napíšte nám: schránka GORKÁČIK na prízemí hlavnej budovy školy 

 

Kto pre vás pripravil GORKÁČIKA? 
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