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Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.
Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť,

svoj čas má vysádzať, svoj  čas sadenice vytrhať.
Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa.

Svoj čas má zarmucovať sa, svoj čas má tancovať.
Všetko má svoj čas...

(Kniha Kazateľ)



druhá

Editorial
                  Editorial

Spolupráca s Talianmi po-
kračuje výmenným pobytom

Naša štrnásťmesačná kooperácia 
s partnerskou školou v Creme pokraču-
je pobytom našich študentov  v Talian-
sku v dňoch 16. – 19. apríla 2013.

Podľa plánovaného programu bu-
deme spoznávať nielen geografiu a kul-
túru Talianska (Crema, Bergamo, Benát-
ky a Miláno s prehliadkou svetoznámeho 
obrazu „Posledná večera“ od Leonarda 
Da Vin-
ciho), ale 
tiež bude-
me rozvíjať 
kompeten-
ciu komu-
n i k á c i e 
v cudzích 
j a zykoch . 
Precvičíme 
si naše jazy-
kové zruč-
nosti v an-
g l i c k o m 
jazyku a pre 
d i e v č a t á 
z krúžku ta-
lianskeho jazyka to bude prvé stretnutie 
s „naozajstnou“ taliančinou. Rovnako sa 
študenti tešia na osobné stretnutie so svo-
jimi talianskymi kamarátmi, ktorých poz-

najú zatiaľ cez sociálne siete a videokon-
ferencie. 

Na projekte sa zúčastnia študen-
ti sexty – K. Rybárová, L. Rybárová, J. 

Kšiňan a študentky septimy – K. 
Lašútová, M. Augustínová a B. 
Špalková. 

Podmienkou účasti bola 
dobrá znalosť cudzieho jazyka, 
komunikácia s partnermi a aktív-
na účasť na videokonferenciách. 

Druhá časť výmenného 
pobytu pokračuje pozvaním ta-
lianskych partnerov na Sloven-
sko v septembri 2013. 

Na Taliansko a talianskych 
priateľov sa všetci veľmi tešíme.

Buon viaggio!

(MVDr. Zuzana Kotríková)                                                                   



tretia

  Interview

Interview

Iste ste so všimli, že od januára sa 
na chodbách našej školy stretávame s no-
vou učiteľskou tvárou. Je ňou p. učiteľka 
Mgr. Veronika Svrčková, ktorá učí an-
gličtinu. Ani ju neobišiel náš už tradičný 
rituál – interview do školského časopisu.  
Položili sme jej tieto otázky:

Môžete sa nám v skratke predstaviť?
Tá, ktorá sa ZDÁ rovnaká  Tá, ktorá 
núti kresliť geometrické útvary (neču-
dím sa stačovať)   Tá, ktorá........(fill in 
the gaps) 
Tá, Svrčková That´s it!

Máte nejaké záľuby? Venujete sa špor-
tu?
Samozrejme, mám záľuby. Určite me-
dzi ne patrí literatúra, keďže som sa jej 
venovala už počas štúdia na VŠ. S pria-
teľmi  si občas zvyknem zahrať bowling 
alebo zájsť do divadla. A pokiaľ mám 
čas a príležitosť, baví ma aj šport- naj-
mä lezenie na nervy. 

Máte rodinu? Ak nie, plánujete neja-
kú?
No, zo stromu ma neodtrhli, takže rodi-
nu mám A raz niekedy aj....

Páči sa Vám na našej škole?
Myslím, že všetko má svoje „za a pro-
ti“, no vo všeobecnosti, nemôžem tvrdiť 
opak.  Kolektív, v ktorom pracujem na 

mňa pôsobí priateľským a ústretovým 
dojmom a žiaci ma neprestávajú prekva-
povať každýýýý deň! Keďže som však 
na tejto škole len pár mesiacov,  stále 
som vo fáze spoznávania pre mňa no-
vého prostredia. Je teda možné, že môj 
názor sa bude meniť s každým ďalším 
dňom. 

Máte domáce zvieratko?
Áno, flegmatického psa a korytnačky na 
vandrovke 

Čo by ste zmenili na našej školy?
Vždy je čo zlepšovať na vzájomnej ko-
munikácii.

 (Dominika Ľudviková a Oľga Kasmanová, 
kvinta)

Pani učiteľka 
Veronika Svrčková



štvrtá

   Duchovné akcie

Biblická olympiáda
Biblická olympiáda - dekanátne 

kolo
Dňa 19. marca 2013 sa konalo 

dekanátne kolo biblickej olympiády 
v Rajci. O postup do diecézneho kola, 
ktoré bude v Žiline bojovalo 7 trojčlen-
ných družstiev. Žiaci našej Katolíckej 
spojenej školy sa do vybraných kníh 
Svätého písma naozaj pozorne začítali, 
o čom svedčia aj výsledky. Na 1. mieste 
sa umiestnilo družstvo KSŠ CZŠ Rajec 
(Veronika Bollová, Katka Kubačáková 
a Agátka Joneková) a na treťom mieste 
KSŠ GAŠ Rajec (Filip Svetlošák, Len-
ka Špániková a Veronika Závadská).

Všetkým súťažiacim gratuluje-
me, lebo nás presvedčili, že vybrané 
témy pozorne preštudovali. Veľké ďa-

kujem patrí p. kaplánom  Palkovi Ge-
rovi a Jankovi Bitšanskému, vedeniu 
školy a samozrejme i rodičom našich 
súťažiacich, ktorí svoje deti spoločným 
čítaním Svätého písma tiež motivovali 
a ochotne napiekli už tradičné domáce 
dobroty. 

Postupujúcim žiačkam prajeme 
veľa úspechov v diecéznom kole, ktoré 
bude v Žiline.

(Mgr. Janka Rybáriková)

Netradičné putovanie

Máme tuhý korie-
nok a nenecháme sa len 
tak niečím odradiť od na-
šich plánov, a tak sme sa, 
napriek mrazu a vetru, 
snehu a závejom, vybra-
li 15. marca na cestu do 
Poľska.. 

Prvé zo „zastave-
ní“, ktoré sme absolvo-
vali na našej púti bolo 

ešte na Slovensku, kúsok za Čadcou. 
Celkom neplánovane sme tu mali (aj 
keď len z autobusu) „prehliadku“ miest-

neho vrakoviska. A napriek 
tomu, že sme po hodine na 
jednom mieste v kolóne 
chvíľku mysleli, že to bude 
jediné, čo dnes uvidíme, 
zostali sme pokojní... a vy-
platilo sa.

Prešli sme hranice 
a na všeobecnú radosť naše 
kroky viedli do Inwaldu, 
kde sme prešli celým sve-

Nielen z chleba žije človek...



piata

Duchovné akcie

tom  v tamojšom parku miniatúr. Videli 
sme veľa nevídaného – veď kto sa môže 
pochváliť, že videl sneh na 
Veľkonočných ostrovoch, či 
zasnežený Tádž Mahal. Po-
tom už len „poblúdiť si“ v la-
byrinte a hor sa ďalej.

Nepochybne krásne 
spomienky nám zostanú na 
Kalwariu Zebrzydowsku, 
jedno z najznámejších pút-
nických miest v Poľsku. Ob-
zreli sme si kostol, milostivý 
obraz Panny Márie, pomodlili 
sme sa za naše potreby i na-

šich blízkych a zohriali sa teplým čajom 
v tunajšej kaviarničke. Od našej milej 
sprievodkyne sme počuli množstvo za-
ujímavých informácií o histórii aj súčas-
nosti tohto miesta.

Aj za nášho nového Svätého otca 
Františka sme sa pomodlili vo Wado-

wickom kostole, v ktorom bol pokrste-
ný blahoslavený Ján Pavol II. Po aten-

táte naňho, z vďačnosti 
Bohu za jeho záchranu, 
postavili miestni veria-
ci nový chrám, Kostol 
sv. Petra, v ktorom sme 
sa spoločne pomodli-
li krížovú cestu. Mali 
sme v pláne navštíviť 
aj rodný dom pápeža, 
ale nie je ešte otvore-
ný, nakoľko tu prebie-
ha rekonštrukcia. Tak 
aspoň vieme, čo si ako 
prvé pozrieme, keď 
tam opäť pôjdeme. 

Po tom, ako sme si kúpili niečo 
na pamiatku, sme sa vybrali na cestu 
domov uvedomujúc si, že sme dostali 
mnoho pekného. A napriek arktickému 
počasiu nikomu z nás nezostal v srdci 
chlad.

(Mgr. Marcela Pekárová)



Zaznamenali sme

šiesta

Lyžiarsky výcvik
Tretiaci a štvrtáci CZŠ sv. J. Vian-

neyho sa v týždni od 19. 2. do 22. 2. učili 
v Čičmanoch lyžovať. Ako sa im páčilo 
a čo zažili sme sa dozvedeli od žiakov 
IV. B triedy:

„Najviac sa mi páčil výhľad na 
Čičmany a keď sme sa na jednom kop-
čeku hrali na snehovú vojnu. Chcel by 
som sa poďakovať pánu učiteľovi a ro-
dičom. Ďakujem aj spolužiakom, že boli 
vždy so mnou, keď som bol sám.“ (To-
biáš)

„Na lyžiarskom sa mi veľmi pá-
čilo lyžovanie a snežná vojna. Konečne 
som zišiel väčší kopec a išiel som na 
väčších vlekoch.“ (Samuel)

„Zdokonalila som sa v lyžovaní 
a odvážila som sa ísť najväčším vle-
kom.“ (Lucka)

„Postavila som sa po  druhý raz 
na lyže a odvážila som ísť na vlek.“ 
(Katka)

 „Najviac sa mi páčilo, že sme 
mali výborného inštruktora. Chcela by 
som tam ešte ísť, lebo tam bola sranda 
a naučila som sa konečne lyžovať. Ne-
páčila sa mi na tom jedna vec – neboli 
sme tam celý týždeň!!!“ (Ema)

„Páčili sa mi pomaľované domče-
ky, lyžiarska súťaž. A ešte lyžovačka.“ 
(Lukáš)

„Najviac sa mi páčilo lyžovanie 
s pánom kaplánom. Zažil som zážitky 
so skupinou a kamarátmi.“ (Jojo)

„Páčilo sa mi, že sme mali lyžiar-
sku súťaž a zúčastnila som sa jej. Nieke-
dy mi bola strašná zima. Chcela by som 
sa poďakovať pánu učiteľovi a kapláno-
vi.  A čo výnimočné sme zažili? Jedna 
spolužiačka sa tak rozbehla, že ani uči-
teľ za ňou nestihol.“ (Viktória)

Posledný žiačik, ktorému dáme 
slovo, napísal, že sa mu nepáčil mokrý 
sneh. Ale páčili sa mu svahy, preto ich 
aj nakreslil. Škoda len, že sa zabudol 
podpísať.

(Spracoval Mgr. Róbert Augustín)

V zdravom tele zdravý duch 



siedma

 Zaznamenali sme

Plavecký výcvik
V dňoch 4. 2. – 8. 2. sme sa my, 

žiaci a žiačky sexty, kvinty, tercie a 8.A, 
zúčastnili plaveckého výcviku v Moj-
mírovciach.

V pondelok ráno sme plní očaká-
vania a neskrývaného nadšenia nastúpili 
do autobusu, ktorý nás doviezol až pred 
kaštieľ. Po ubytovaní a vybalení sme 
mali výborný obed, po ktorom sme ne-
dočkavo šli do prezliekarní, kde sme sa 
poobliekali do plaviek. Pri bazéne nás 
čakali náš pán kaplán Paľko Gera a pán 
učiteľ Baďura, ktorí na nás počas ce-
lého výcviku dozerali a pomáhali nám 
zdokonaliť naše plávanie. Naučili sme 
sa plávať štýly ako kraul, prsia, znak, 
skákať šípky do vody a iné. Popri pláva-
ní, ktorého sme sa zúčastňovali 2x den-
ne, sme využili aj telocvičňu, kde sme 
si zahrali futbal, volejbal a bedminton. 
V utorok sme sa spoločne vybrali na vý-
let do Nitry, po ktorom sme prišli dosť 
vyčerpaní, avšak nie natoľko, aby sme 
hneď v tichosti zaspali. Navštívili sme 
taktiež termálne kúpalisko v Poľnom 
Kesove, kde sa nám veľmi páčilo. Po-
čas plaveckého výcviku sme mali aj dve 

sväté omše v tamojšom kostolíku a tiež 
večerné modlitby, ktoré viedol náš pán 
kaplán.

Plavecký výcvik nám pomohol 
nielen zdokonaliť naše plavecké zna-
losti, ale aj nájsť si nových priateľov 
a zblížiť sa s tými starými. Zanechal 
v nás veľa skvelých zážitkov, na ktoré 
budeme s radosťou ešte veľmi dlho spo-
mínať.   

(Dominika Ľudviková, kvinta)

Na plaveckom bolo super a to 
z dôvodu toho, že som už plávať vedel. 
Takže som sa mohol venovať ostatným 
a dať im niečo zo svojich skúseností. 
Pomáhal som učiteľovi učiť plávať. Na 
začiatku plaveckého skoro nikto neve-
del plávať, no po plaveckom to vyzeralo 
inak. Mnohí sa zlepšili a konečne sa ich 
plávanie začalo podobať na plavecké 
štýly. 

Plavecký vyvrcholil záverečnými 
pretekmi. Prvý som bol ja, druhý Matúš 
Stehlík, tretia Klára Rybárová a štvrtá 
Laura Rybárová. Všetky stupne víťazov 
tak obsadila sexta. Dostali sme diplomy 
a ceny.

(Martin Sojka, sexta)



          Exkurzie

ôsma

Prázdninová Praha
 Raz cez prestávku prišla do 
triedy naša triedna mama a rozdala nám 
papieriky, kde bolo napísané o zájazde 
do Prahy. S Elenkou sme sa pozreli na 
seba a povedali si, že tam ideme. Bolo to 
cez jarné prázdniny 26. 2. utorok a 27. 2. 
v stredu. 
 Už v pondelok som netrpezlivo 
čakala, kedy tam už pôjdem. V utorok 

ráno som sa prebudila a šla na vlak, tam 
ma už čakali kamarátky, s ktorými som 
si išla pozrieť Prahu. Do Prahy sme išli 
rýchlikom menom Regio Jet. Cestovali 
sme 6 hodín. V kupé bolo veľa srandy. 
Počúvali sme hudbu, rozprávali sa, smia-
li sa a hľadali wifi. Keď sme po nekoneč-
nej ceste dorazili do Prahy,  pán riaditeľ 
nám rozdal lístky na metro. Z metra 
– stanice Kobylisy- sme šli hneď na náš 
štvorhviezdičkový hotel Aida. Tam sme 

sa povybaľovali  a za pol hodinu sme už 
pozerali Prahu. Videli sme veľa pekné-
ho. Mne osobne sa napríklad veľmi pá-
čil Karlov most, Staromestské námestie, 
Václavské námestie a Kostol, v ktorom 
sme mali sv. omšu (Týnský chrám). Po 
omši sme celí vyhladovaní išla na veče-
ru. Po nej sme mali ísť spať. Jasné, že 
sme nespali. Chodili sme z jednej izby 
do druhej. Asi o štvrtej ráno sa nám po-
darilo zaspať. Ráno, celé rozbité, sme 

išli na raňajky.  
Po nich sme sa 
mali pobaliť. 
Ešte pred od-
chodom z Pra-
hy sme boli 
navštíviť Mor-
ský svet, ktorý 
bol tiež veľmi 
pekný. 
 A už 
sa len pobrať 
domov. Z Pra-
hy sme odišli 

rýchlikom, 
takým istým, 
ako sme šli 

sem. O 20.15 sme prišli do Žiliny celí 
unavení. V Prahe som toho veľa videla, 
veľa sa dozvedela a prišla aj na to, že 
v Prahe sú aj pekní chlapci. Tento výlet 
som si užila a určite by som tam chcela 
ísť aj niekedy inokedy. 

ĎAKUJEM za pedagogický do-
zor a za osobu, ktorá tento výlet umož-
nila. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.

(Betka Dolníková, sekunda)



  Zaznamenali sme

deviata

Baltie 2013
Školského kola programátorskej 

súťaže Baltie 2013 sa zúčastnilo 31 žia-
kov. 17 z nich sa zaradilo k úspešným 
riešiteľom. Programovalo sa v platforme 
SGP Baltík 3. Žiaci mali za úlohu vyrie-
šiť aspoň jednu z troch úloh. Tešíme sa 
už na okresné kolo! 

     (PaedDr. Ján Mihalec)

Svetový deň vody
20. výročie Svetového dňa vody 

sme si 22. marca 2013 pripomenuli aj na 
Katolíckej spojenej škole v Rajci. Žiaci 
sekundy vopred pripravili na hodinách 
plagáty a spracovali na nich problemati-
ku vody z rôznych uhlov pohľadu. Skú-
mali vodu z globálneho, biochemického 
i potravinárskeho hľadiska a dokonca 
vyhľadali aj informácie vodu v umení. 

Zapojili sme si i do súťaže o naj-
krajší list na tému „Prečo je voda vzác-
na?“, ktorú vyhlásilo Ministerstvo do-

pravy SR v spolupráci so Slovenskou 
poštou. Do celoslovenského kola posla-
lo svoje listy 7 žiakov. 

Študenti septimy M. Augustíno-
vá, A. Hájnik a L. Babula si pripravili 
rozhlasovú reláciu o význame vody, kto-
rá bola odvysielaná v školskom rozhla-
se v oboch budovách školy. Upozornili 
v nej na význam a využitie vody i šet-
renie touto vzácnou tekutinou. Žiakov 
najviac zaujali porovnaním koľko musia 
deti na iných kontinentoch denne prejsť 

za vodou a kde všade sa voda nachá-
dza. Reláciu spestrili piesňami, číta-
ním listov, či básňou o vode.

Sme hrdí na to, že žijeme 
v Rajeckej doline, ktorá je povestná 
svojou kvalitnou pitnou vodou. Túto 
vodu pod názov Rajec distribuuje 
do obchodnej siete firma Kofola a.s. 
Rajecká Lesná a pri príležitosti Sve-
tového dňa vody každému žiakovi 
našej školy darovala 0,75 l fľašu 
pramenitej vody Rajec – kyslík. 

Ďakujeme.

 (Mgr. Mária Kelemenová)



Zaznamenali sme

desiata

Školské kolo          
Hviezdoslavovho       
Kubína KSŠ - CZŠ
I. kategória:
Poézia
1. miesto  Anna Brezániová 4. B
2. miesto  Emma Matejková 3. A
3. miesto  Timea Uliariková 2. B
Próza
1. miesto Ráchel  Svetlošáková 3. A

II. kategória: 
Poézia
1. Katarína  Halková 6. A
2. Katarína Škubová 5. A
3. Lenka Havettová 5. A
Próza
1. Noemi Svetlošáková 5. A
2. Agáta Joneková 6. B
Terézia Štrbová 6. B
3. Tatiana Janeková 5. A

III.  kategória:
Poézia
1. Natália Zmrhalová 8. A
2. Michaela Augustínová 9. A
3. Mária Jasenovcová 8. A

Próza
3.Simona Domanická 8. B

KSŠ – GAŠ
II. kategória
Poézia
1. Viktória Rybárová sekunda
2. neudelené
3. Elena Mazáková sekunda

Próza
1. Filip Svetlošák sekunda

III.  kategória
Poézia 
1. Anna Škubová tercia
Próza
1. Lenka Špániková tercia

Súťaže školského kola HK sa zúčast-
nilo 51 žiakov KSŠ. Súťažiaci, ktorí sa 
umiestnili na 1. mieste v jednotlivých 
kategóriách, postupujú do okresného 
kola HK v Žiline. 



Zaznamenali sme

jedenásta

Okresné kolo 
Hviezdoslavovho 
Kubína

V okresnom kole HK, ktoré sa ko-
nalo v dňoch 5. a 6. marca 2013 v Žiline 

získala Anička Škubová z tercie pekné 
2. miesto  a Ráchel Svetlošáková z 3. 
A čestné uznanie. 

Víťazom srdečne blahoželáme.

  (PhDr. A. Matejková)

Tanečný víkend 
v    Poľsku

Je 8.00 ráno a ja so 
svojimi kamarátmi odchá-
dzam na tanečný výlet do 
Poľska. Cestou tam sme sa 
rozprávali, ako budeme na 
izbe, tešili sme sa, smiali 
a tak. Keď už zastavil auto-
bus, všetci sme zatlieskali, že 
sme dobre dorazili. Zobrali 
sme si svoje veci a hurá do 
hotela Relax. 

Prišli sme do izby, kde sme sa 
mali vybaliť a prichystať na cvičenie 
v podobe tanca. Izby boli veľmi pekné. 
Boli tam dve postele, stôl, telka, dokon-
ca aj kúpeľňa. Ja som mala izbu 111 
s Betkou. Keď sme sa vybalili, prišla 
pre nás jedna teta, aby sme už išli tan-
covať. Keď sme prišli do telocvične, 
mali sme rozcvičku a učili sme sa nové 
kroky. Tancovali sme štyri hodiny. Po 
dlhom tancovaní sme sa išli ešte pozrieť 
na vianočné trhy. Do izby sme sa vrátili 
veľmi unavení. Osprchovali a prezliek-
li sme sa. O chvíľu sme išli na večeru. 
Po nej sme sa mali prezliecť a ísť spať. 

Pravdaže, ja a Betka sme iné. Prišla 
k nám do izbu Natálka, Elenka, Simon-
ka, Peťo a Samo. Boli sme hore asi do 
5 hodiny. Keď sme mali budíček, boli 
sme veľmi unavené. Nevedeli sme si ani 
predstaviť, že ideme štyri hodiny tanco-
vať. Po raňajkách nastal ten čas. Bolo to 
niečo hrozné! Cestou domov sme celý 
čas spali. 

Keď som prišla domov, rozpráva-
la som  o mojich zážitkoch doma. Moji 
rodičia sa tiež na tom smiali. Hocikedy 
by som si tento výlet zopakovala. 
     

(Veronika Kosperová, sekunda)

foto - zdroj: internet
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Kultúrny život 
Slovákov a Talianov
V piatok 8. februára 2013 sme sa 

opäť mohli vidieť a počuť s našimi ta-
lianskymi partnermi na spoločnej hodine 
angličtiny. Témou tejto videokonferen-

cie bolo trávenie voľného času mládeže, 
hudba a móda.... Študentky septimy pri-
pravili prezentácie na danú tému, pričom 
nezabudli podčiarknuť dôležitosť našej 
národnej kultúry v zmysle dodržiavania 
ľudových tradícií na dedine. Najväčší zá-
ujem zo strany Talianov vzbudilo sláve-
nie fašiangov a náš folklór. Naopak my 

sme sa dozvedeli, že u nich sa pred 
pôstnym obdobím koná tiež zábava 
, avšak formou karnevalu. Nakoľ-
ko téma hodiny mala širší záber, na 
budúci týždeň pokračujeme prezen-
táciou kultúrneho života Talianov.  
 
Na hodine sa podieľali: študenti septi-
my, oktávy, Mgr. M. Kačic, PaedDr. J. 
Mihalec a MVDr. Z. Kotríková 

Už sa fašiang kráti ...
Opäť po roku sú tu fašiangy a my 

máme za sebou veselé karnevalové po-
poludnie, ktorého sa deti na Katolíckej 
spojenej škole už nevedeli dočkať. Nie-
koľko týždňov popredu s maminami pri-
pravovali masky, alebo ich objednávali 
v požičovniach. Nič nenechali na náhodu.  
Tak sme vo veľkej školskej telocvič-
ni mohli privítať a obdivovať krás-
ne princezné, statočných rytierov, 
drsných pirátov, fantastické čaro-
dejnice, priateľské zvieratá a mno-
ho ďalších rozprávkových bytostí.  
Veru, bolo čo obdivovať. Deti zabával 
a do tanca vtiahol veselý klaun, ktorý 
ich pre šťastie posýpal lesknúcimi trb-
lietkami. Mali z toho obrovskú radosť. 

Roztancované a rozšantené deti si mohli 
doplniť energiu teplým čajom a chutný-
mi buchtami, ktoré pre ne upiekli tety 
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kuchárky. Našiel sa čas aj na súťaže, kde 
nebolo dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. 
Za odmenu deti dostali malú sladkosť. 
Čas bežal rýchlo a ani sme sa nenazdali 
a prišiel záverečný tanec. Mladší 
žiaci ukončili karneva-
lové šantenie, 
aby ich starší 
žiaci vystrie-
dali v taneč-
nom karneva-
lom maratóne.  
V spoločenstve 
detí a ich rodičov 
sme prežili príjemné 
chvíle a tešíme sa na 
podobné podujatie aj 
na budúci rok.

(Mgr. Jana Barteková )



Zábava
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Dozvedeli sme sa na hodinách

SJL
Peter a Lucia idú na Veľký piatok do kostola na nejaký vianočný koncert.
Čo je to retrospektíva? V diele je vyjadrená rada do budúcna.

FYZ
Naša Zem sa skladá z 8 planét.
Mesiac obieha okolo Mesiaca.
Aerodynamický tvar majú lietadlá kvôli tomu, aby kládli tekutinám čo najmenší 
otvor.

GEO
Prečo hovoríme Kanade, že je drevárska veľmoc? Lebo je z lipového listu.
Ktoré 3 veľké ríše boli v minulosti  v Amerike? Mayovia, Aztékovia a Mongoli.
Napíš 3 veľké americké firmy: zber odpadu
Kto je to ZAMBO?
vládca Ameriky
herec
politik
(správna odpoveď: miešanec černocha a indiána)

BIO
Čo je to kaviár? Iskry jesetera.

Benjamin (tajnička) bol významný fyzik. Zaoberal sa výskumom tepla.

1. Auto s dvojtaktným motorom preferované v 20. storočí

2. Premena pevného na plynné skupenstvo

3. Beztvárna látka

4. „Obľúbený“ predmet

5. Premena plynného na kvapalné skupenstvo

6. Látka s pravidelným geometrickým tvarom

7. Premena plynného na pevné skupenstvo



Tajničky

pätnásta

Ahoj kamarát, vyplň fyzikálnu tajničku a vyjde ti miesto, kam, dúfam, často 
chodíš. Veľa zábavy!

1. 6-boký kryštál

2. Sú bez tváre, napr. sklo

3. premena pevnej látky na plyn

4. premena kvapalného skupenstva na pevné skupenstvo

5. premena pevného skupenstva na kvapalné skupenstvo

6. premena plynu na pevnú látku
(A. Dolníková, sekunda)
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