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NA ÚVOD________________________  

Milí spolužiaci,  

 aj vy sa dennodenne zamýšľate nad tým, 

kedy už konečne prídu prázdniny? Kde je 

ten očakávaný koniec roka? Nebojte sa, 

raz to príde. Školské dvere sa otvoria 

dokorán a privítajú opätovné prázdniny. 

Dni pokoja, slasti a nerušeného vypnutia 

od školy prídu tak, že sa ani nenazdáte. 

Môžeme byť šťastní, že prázdniny sa 

onedlho začnú a privítajú nás 

s otvorenými srdcami! Ulahodím vám tým, 

keď poviem, že prázdniny budú trvať dva 

mesiace? Je to síce zatiaľ v štádiu našich 

očakávaní, no je to vlastne dosť času na 

to, aby sme si vyriešili všetko, čo náš ťaží 

na srdci. Dovolenkovanie, vylihovanie 

v posteli, surfovanie po internetových 

vlnách a iné činnosti, ktoré budú pre nás 

s radosťou k dispozícii. Nebudeme musieť 

prežívať neznesiteľné, možno aj zúfalé 

situácie pri počítaní zlomkov, trápenie 

hlavy nad tým, či v slove má byť tvrdé 

alebo mäkké i, nebudeme musieť vedieť 

každú časť dýchacej sústavy, roky 

z Veľkej Moravy pre nás  nebudú 

znamenať  vlastne NIČ. Budeme voľní... 

budeme si naplno užívať deň po dni! 

Nebudú to pekné chvíle? Proste naj, naj, 

najúžasnejšie...        

Nepolichotím vám, keď poviem, že koniec 

roka je ešte niekoľko týždňov pred nami. 

Ešte si bohužiaľ potrápite hlavy nad 

mnohými písomkami a správnymi 

odpoveďami! Posledné dni sú najťažšie. 

Dokonca aj pre náš celý redakčný tím. 

V rukách držíte už posledné číslo v tomto 

školskom roku. Nastane zase oddychový 

odstup... No zostaňte spokojní, objavíme 

sa zase aj na budúci rok.  Aspoň dúfame!  

Každý človek obľubuje dobré správy. Tak 

aj ja by som chcel tento krátky úvodník 

skončiť pozitívne. Slnečné dni sú pred 

nami. Dostali sme sa do ďalšieho 

príjemného ročného obdobia- jari. Všetko 

živé sa prebúdza k životu. Konečne 

môžete sadnúť na bicykel či prevetrať 

hlavu na korčuliach.  Vyšantite sa  koľko 

len vládzete, koľko vám toho srdcový tep 

dovolí... Užívajte si krásne dni naplno. 

Proste nech je jar a leto VAŠE!    

      

šéfredaktor Samuel Ondrija   

 

 

 

 

 



Š K O L SK É    A K C I E            
 

NAJRÝCHLEJŠÍ ČÍTAČ 
 
Máme najrýchlejších čítačov Májovky! 

Odvahu prísť čítať a zmerať si sily s ostatnými 

spolužiakmi  prišlo do školskej   knižnice Knihomoľ  44 žiakov. Súťažilo 

sa v jednotlivých ročníkoch v 1 minútovom rýchlom hlasnom čítaní. Výber kníh bol 

jednoznačný! Knihomoli určili knihy Gabriely Futovej . Naši rýchli čítači sú:  

2. ročník:  Emma Vašková – 165 slov,  

3. ročník: Tamara Petrušová – 160 slov,  

4. ročník: Kristína Horovská – 198 slov,  

5. ročník: Viktória Čižiková - 201 slov.   

Blahoželáme! Samozrejme, že  všetci zúčastnení boli aj odmenení. 

Ďakujeme  vám deti, za záujem o čítanie!                  

  

 
 

VÝSTAVA  PRITIAHLA  MNOHO  ZVEDAVCOV 
 

V priestoroch  školskej knižnice sme mali možnosť dva týždne obdivovať putovnú výstavu 

spisovateľky a ilustrátorky Vítězslavy  Klimtovej z Českej republiky. Návštevníkov bolo 

neúrekom! Okrem našich žiakov a učiteľov potešila jej Rozprávková krajina škôlkarov, 

rodičov, starých rodičov, ale i bývalých našich kolegov – dôchodcov. Ohlasy na výstavu sú 

zaznamenané v knihe návštev a prítomní mohli hlasovať, ktorý škriatok je im 

najsympatickejší. Počet všetkých hlasov bol  752!  

Zvíťazili: Babka z klbka / 113 hlasov /, 

                Permoník knižný / 111 hlasov /,  

                a tretí boli Trávničkovci / 92 hlasov /.  

 

Mgr. T. Simoníková a Mgr. L. Jurčíková 

http://www.stranka.info/fotogaleria.php?kto=zsmajovenam&kdeje=stranky/zsmajovenam/S&subor=0258.o
http://www.stranka.info/fotogaleria.php?kto=zsmajovenam&kdeje=stranky/zsmajovenam/S&subor=0260.o


Pozornosť návštevníkov upútala fľaštička Čerta domáceho s názvom Zásobník dobrej 

nálady, z ktorého sa každý rád nadýchol.  

Ďakujeme pani spisovateľke Gabike Futovej za možnosť mať toto krásne umelecké dielko 

v našej knižnici a aspoň na krátku chvíľu zavítať do nádherného rozprávkového sveta.  

                                                                                                         Mgr. T. Simoníková  

KRÁĽOVSTVO  KNÍH  A  PRÍBEHOV  __________________________ 

 

28.-29.marca Kráľovstvo kníh a príbehov otvorilo svoju 

bránu v knižnici cudzích jazykov pre svojich žiakov z 

Májovky. V týchto dňoch mali možnosť žiaci pozrieť si 

výstavku kníh a poobede ich čakali zaujímavé aktivity a 

hry. Každý z nich mal v Kráľovstve splniť 6 dôležitých úloh tak, aby kráľovstvo kníh a 

príbehov bolo ochránené pred zlým čarodejom Nečitajom. 

Za záchranu Kráľovstva ďakujem žiakom z Májovky a tiež pani učiteľkám, ktoré 

spolupracovali: p. uč. Kasenčákovej, Kizivátovej, Uličnej,.Perecárovej, Mojdisovej a 

Kolcunovej. Zároveň Kráľovstvo kníh a príbehov má otvorenú svoju bránu pre Májovkárov 

v Knižnici cudzích jazykov  každú stredu od 14.00-15.00. 

                                                                                                                Mgr. D. Cabanová 

SÚŤAŽ S MILK AGROM_____________________________________ 

ZŠ Májové námestie sa opätovne aj v roku 2012 zapája do súťaže 

s Milk Agrom o najlepší výtvor. Výtvor našej školy sa volá "Ferdo 

mravec Sabi s kamarátkou Sabinkou na lúke". O vytvorenie tohto 

diela sa postarali naše pani učiteľky Eva Komárová a Božena 

Petruščáková a ich deti z klubu, za čo im ďakuje Mgr. Júlia Palšová. A teraz všetci držme 

prsty, aby sme uspeli čo najlepšie.  

KRAJSKÉ KOLO HVIEZDOSLAVOV KUBÍN______________________________ 

Krajského kola v umeleckom prednese poézie a prózy 

Hviezdoslavov Kubín, ktoré organizoval Úrad Prešovského 

samosprávneho kraja spolu s Ľubovnianskym osvetovým 

strediskom v Starej Ľubovni sa zúčastnil aj žiak našej školy Marek 

Baláž, žiak IV.B triedy. Na tejto prestížnej súťaži malých recitátorov 

obsadil v silnej konkurencii 3. miesto v prednese poézie. Srdečne 

gratulujeme.                                              Mgr. D. Matejová  



MEDZINÁRODNÉ DNI V MÁJI 

 Svetový deň astmy - 1.5. 

Svetový deň hygieny rúk - 5.5.  

Svetový deň červeného kríža - 8.5. 

Deň matiek - 13.5. 

Medzinárodný deň mlieka - 15.5. 

     Svetový deň rodiny-15.5.  

     Svetový deň masmédií - 20.5.  

     Medzinárodný deň  nezvestných detí - 25.5. 

     Európsky deň susedov - 29.5. 

                                        Svetový deň bez tabaku - 31.5. 

www.medzinárodné dni 2012 - Kalendar.sk 

DEŇ  MATIEK   

Deň matiek sa oslavuje na počesť všetkých matiek v snahe 

vyjadriť vďačnosť za energiu a úsilie, ktoré vynakladajú pri 

výchove detí. Deň matiek vznikol vďaka úsiliu pani Julia Ward 

Howe a pani Anna Jarvis. Rozhodnutie, ktorým sa zaviedla 

oslava Dňa matiek podpísal americký prezident Woodrow 

Wilson 8. mája 1914. Od tej doby ľudia na celom svete 

slávia deň matiek s radosťou a oddanosťou.  Deň matiek sa 

oslavuje s nadšením vo viac ako 46 krajinách po celom svete. 

Po celom svete ľudia s láskou a vďakou oslavujú Deň matiek a na znak úcty ich 

obdarúvajú pozdravmi, kvetmi a zahŕňajú pozornosťou a láskou. Vzhľadom k tomu, že Deň 

matiek je uznaný v mnohých krajinách za deň voľna, rodiny využívajú túto príležitosť 

vychádzkami a rodinnými piknikmi a bavením sa. V niekoľkých školách sú oslavy Dňa 

matiek organizované predstaveniami detí, piesňami a vystúpeniami na počesť 

matiek.          Všetko najlepšie, mamky a babky.                       http://www.hontmedik.eu/ 

P.Gonda, VII.C 

http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=medzinarodne%20dni%20v%20maji&source=web&cd=4&ved=0CD4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fkalendar.azet.sk%2Fmedzinarodne%2F&ei=0mxXT7KrCY_EswbB2YyrDA&usg=AFQjCNFv0hPlDWfSZ5tDLC6hYrET2WdCdw
http://www.hontmedik.eu/


 

 

 

 

Zaľúbené SMS-ky vhodné pre tých, ktorých najviac miluješ 

 Láska je len jedna. Jej napodobenín však tisíce. 

 

 Stále sa mi sníva sen, v ňom tlkot tvojho srdca počujem.  Ráno zobudím sa v tvojom 

objatí, no keď oči otvorím, sen sa vytratí. 

 

 Prvý ranný lúč spadol ti do okna a stávaš sám bez pusiniek odo mňa. Iba jednu 

poslať ti chcem, aby si mal krásny celý deň. 

 

 Keď sa dník prebudí a noc ide spať, chcela by som ti nežnú pusinku na krásny deň 

poslať.  

 

 Ako to, že nikdy nevieme, kedy láska začína, ale vždy vieme, kedy láska končí... 

 

 Láska je ako hra na klavíri. Najprv sa musíš naučiť hrať podľa pravidiel, potom 

musíš na pravidlá zabudnúť a hrať podľa srdca. 

 

 Láska znamená cítiť zodpovednosť za niekoho iného. 

 

 Pravá láska je, keď sa môžeš pozrieť do duše človeka a nebáť sa toho, čo je vnútri. 

 

 Si anjel, čo voľne oblohou lieta, si ako bytosť z lepšieho sveta, si pokojné tornádo, si 

horúci ľad, si všetko, čo túžim mať. 

 

 Skús ma zobrať do rozprávky, tam vraj svet je plný lásky a nikto tam nie je sám, tam 

každý hovorí: miláčik, ja rád ťa mám. 

 

Názov: V. Varga, VII.B 

Ilustrácia: M. Silvaiová, 

VI.C 



 

Máš skutočných priateľov? Kto je pre teba pravý priateľ? 

Ozajstné priateľstvo znamená, že dôvody nemusíš udávať.  

Trpezlivosť je cestou k pochopeniu. A to je kľúčom k šťastnému srdcu.  

Nie je umenie mať peniaze a peknú vec, ale nemať peniaze a mať peknú vec.  

Je hlúposť trápiť sa  pre ľudí, ktorí ťa nevedia doceniť a vážiť si to, čo mali.  

Slová môžu byť silnejšie než to, čo si myslíš. 

                                                                                                                  F. Frič, VII.B 

Zisťovali sme, aké máte názory na priateľstvo vy: 

Kto je pre teba skutočný priateľ? Potrebuje človek priateľov? 

 Človek, kt. mi dôveruje, pomôže mi v núdzi a nie je namyslený . V.Schichmann (7.C) 

 Človek, ktorý je milý, priateľský a pomáha druhým. T.Čirčová (7.C) 

 Človek, s ktorým sa priatelím viac ako rok a dobre ho poznám. L.Purdeš (7.A) 

 Pravý priateľ je človek, ktorý je viac ako 100 známych. S.Kecerová  (7.C) 

 To, že človek sa má s kým porozprávať, môžu sa spoločne smiať, majú                              

spoločné spomienky a  môžu sa vyrozprávať a navzájom si pomáhať. 

K.Labašková(7.B) 

 Samozrejme, bez priateľov by sa človek cítil osamelo a bolo by mu smutno. 

L.Provázková  (7.B)   

 Úprimný, dôveryhodný človek. Najkrajšie na priateľstve je, že sa človek necíti sám. 

Má tzv. spriaznenú dušu, ktorej môže povedať všetky svoje tajomstvá a vie, že si ich 

nechá pre seba. Avšak existujú aj falošní priatelia. Ľuďom sa bez priateľov neoplatí 

žiť. Priateľstvo je najzákladnejšia vec, ktorú človek pre svoj život potrebuje. (dievčatá 

zo 7.B). 

 Človek, ktorý neohovára, dá sa na neho spoľahnúť a pomôže mi v núdzi. (p.uč. 

S.Kecerová) 

 Človek, ktorý sa rozdelí s tým posledným čo má, zastane sa toho druhého, nepozerá 

sa na svoje dobro, ale na dobro kamaráta. (p.uč. M.Urbanová) 

( AnitaSventeková 7.C a Františka Sabolová 7.C ) 



 

ČO ŤA ČAKÁ A NEMINIE? 

Blíženci-  Dnešný deň budeš pravdepodobne pozvaný k tabuli . Risk je zisk. 

Panna -  Skús to zladiť so súkromným životom a školou. Odporúčame naučiť sa učivo 

dôsledne. Na písomke sa nemusíš potiť. 

Váhy- V súkromí nastanú vážne problémy a v škole to pôjde tiež nanič.  

Škorpión-  Čo začneš teraz, nenechávaj na neskôr a nezačínaj niečo nové. Vo vzťahoch 

to isté. Radšej sa nehádaj. 

Strelec – Budeš mať výborné známky a budeš plný optimizmu. Všetko sa ti vydarí. 

Kozorožec – Buď vodca triedy a obľúbia si ťa. Aj keď nebudú vedieť o čo ti ide, splnia to 

a tvoj plán sa vydarí. 

Vodnár - Čakajú ťa stále lepšie známky, ale neuberaj v učení! 

Ryby- Spolužiaci sa ti budú vysmievať, že sa bifľuješ, no staneš sa miláčikom istého 

učiteľa! 

Baran- Vyfasuješ poriadny výkrik a hrozí ti zápis, preto trocha uber v žartíkoch. 

Býk- V triede sa nezveruj spolužiakom, ktorým dostatočne nedôveruješ, inak sa staneš 

bulvárom triedy! 

Lev - Nespoliehaj sa na zázraky alebo na chýbanie učiteľky/učiteľa,  pretože sa ti to na 

nasledujúcej písomke riadne vráti. 

Rak- Tvoj trvalý zvyk, odpisovanie od spolusediaceho skončí, objaví to ostrý zrak 

učiteľky/učiteľa. Konečne sa naštartuj. 

 

                                                                                               E. Rovňáková, P.Gonda 

Múdrosti Zo Školskej lavice  

 * Lastovičky preto sedia na drôtoch, lebo sa nabíjajú elektrinou, aby mohli doletieť do 

teplých  krajín.  

 * Ameriku objavil inšpektor Kolombo.  

* Lovci mamutov sa živili kamenným oštepom. Žili vo veľkej biede a často nemali na chlieb  

ani korunu. Oheň si strážili, lebo potom by museli jesť iba konzervy. Najprv orali kolíkom a  

až po veľa rokoch vynašli voly.  

* Sloveso môže byť v minulom, budúcom a terajšom čase. 

* Holá veta je veta neoblečená.  

 



 

 

 

* Vymením trojku z chémie za dvojku z matiky.  Značka:  Súrne.   Vysvedčenie sa  blíži.  

  

* Predám žiacku knižku z minulého školského roka.    Zachovalá. Päťky som si nedával 

zapisovať.   Značka :  Neoľutuješ.    

  

* Hľadám obetavého spolužiaka, ktorý odnesie moje vysvedčenie mojim rodičom. 

 

* Vymením starý potrhaný peračník za nový. 

Tel.: 0903 587 692 

E-mail: victoria.secret@hotmail.com 

  

  

* Vymením našu triednu knihu za strapec hrozna. 

Prosím len ľudí z májovej školy. 

Tel.: 0809 754 027 

Trieda: 8.C 

  

* Výhodne predám vrecúško s telesnou. 

Cena dohodou.                                                                                    M. Murinová, VI.C 

Trieda: 5.B 

Tel.: 0917 539 827 

  

* Stratila sa žiacka knižka. V prípade nálezu ju dajte podpísať. 

  

* Ponúkam tri jednotky z fyziky za tri jednotky zo slovenčiny. 

Tel.: 0915 374 928 

  

                                      * Urobím domácu úlohu z matematiky za masáž nôh. 

                                        Trieda: 7.C 

                                        E-mail: zlata.slavica@gmail.com                     A. Hofer, VII.B 

 

Myla škola , 

ti vieš, že nikdi nebudeme najlepšie kamoški,  mi sme skôr najväčšie nepriateľki. Mám ťa 

plné zubi a kvoli tebe vstávam z mojich nadhernich snov, kvoli tebe nemožem pozerať 

Kosti alebo Geissenovich , musym sa bifliť na predmeti, ktoré v živote nebudem 

potrebovať ( Q = m*c *( t1 –t2 ) ) ! Kruté je to, že ked dostanem  zlu znamku mam zaracha  

načo nam je ta gramatika ??? Mislým že to každi pozna ....... 

Z podravom                                                                  ANONIM   

INZERCIA 

http://hotmail.com/
mailto:zlata.slavica@gmail.com


 

Interview s pani učiteľkou D. Kručayovou 

 

1.Čo vás viedlo k tomu, že sa stanete učiteľkou? 

Moja mamka bola učiteľkou v materskej škole, do ktorej som chodila aj ja. Páčila sa mi jej práca 

s deťmi, ako sa s nimi hrá, kreslí, spieva, recituje a tie radostné oči všetkých detí, ktoré ju 

zbožňovali. Bola som na svoju mamu veľmi pyšná. Možno už vtedy sa vo mne prebudila túžba byť 

ako moja mama. V čase, keď som chodila na základnú školu som mala veľký sen stať sa 

učiteľkou. Dnes už viem, že môj sen sa mi splnil aj vďaka vynikajúcim pedagógom i trénerom, ktorí 

mi boli vzorom a tak ovplyvnili moju voľbu povolania, za čo im patrí veľké poďakovanie.  

2.Ako dlho učíte ? 

Skúsenosti pri práci s deťmi už zbieram 15. rok. 

3.Čo vám prináša alebo uberá práca s deťmi ? 

Veľa pozitívneho v mojej práci mi prinášajú deti, ktoré si osvoja nové zručnosti, vedomosti a na 

očiach im vidieť veľkú radosť, keď sa im podarí zvládnuť niečo nové, čo im predtým nešlo alebo 

nevedeli. Avšak každá minca má dve strany. Najviac energie mi uberajú riešenia situácií s deťmi, 

ktoré sa nevhodne správajú, neplnia si svoje povinnosti a ubližujú svojim rovesníkom. V takýchto 

prípadoch je veľmi dôležitá spolupráca so žiakmi, učiteľmi ale hlavne s rodičmi.  

4.Čo zahŕňa vaša práca výchovnej poradkyne a s čím by sa žiaci mohli na vás obrátiť ? 

Práca výchovnej poradkyne zahŕňa poradenstvo pri výbere SŠ so smerovaním vhodného výberu 

budúceho povolania. Práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a pomoc 

pri riešení rôznych problémov počas školského roka so žiakmi, ktorí porušujú školský poriadok.  

5.Čo rada robíte vo voľnom čase ? 

Počas školského roka veľa voľného času nemám. Keďže mám rada 

šport, snažím sa svoj voľný čas skĺbiť práve so športom. V zime, keď 

sú dobré snehové podmienky, tak sa venujem lyžiarskym disciplínam 

a v teplejších mesiacoch sa venujem cyklistike, kolieskovým korčuliam 



a turistike. Za veľké šťastie pokladám, že učím na škole, ktorého súčasťou je aj bazén.  Vždy si 

rada doň skočím, keď mi to dovolia pracovné okolnosti a aspoň 20 minút si intenzívne plávam. 

Nabíjam sa novou energiou, ktorú nevyhnutne potrebujem pre ďalšie pracovné zaťaženie. 

6.Akým športom sa venujete a akým by ste sa venovať chceli? 

Vďaka môjmu úžasnému detstvu ovládam veľa druhov športu, preto som sa stal aj učiteľkou pre 

telesnú výchovu. Každý človek by si mal stanoviť nejaký nový cieľ. Jeden z mojich  cieľov  je 

naučiť sa poriadne snowboardovať. Už som na snowboarde stála aj to celkom šlo, ale ešte mám 

čo zlepšovať. 

7.Aké je vaše obľúbené jedlo?  

Ako dieťa som bola problémový jedák. Dnes zjem všetko aj vďaka tomu, že som sa venovala 

športu. Ako pravá Slovenka obľubujem bryndzové halušky, pirohy a rezne.  

8.Máte nejaké obľúbené zviera ? 

Zvieratá sú úžasné živé bytosti, ktoré sú súčasťou prírody a prírodu milujem. Akceptujem každé 

zviera ale mám pred nimi rešpekt. Delfíny a kone sú pre mňa nádherné zvieracie bytosti. 

9.Aké predmety ste obľubovali ako žiačka? 

Matematiku, fyziku, geografiu, biológiu a hlavne telesnú výchovu. 

10.Čo by ste chceli odkázať čitateľom a žiakom ? 

Verným čitateľom odkazujem, aby boli na našu školu hrdí. Snahou každého z nás je dať čo 

najviac práve vám všetkým deťom a je len na vás, čo si z tejto školy do života odnesiete. 

Z vlastnej skúsenosti viem, že šport je vhodná forma a súčasť zdravého životného štýlu, ktorý je 

pre mňa dominantný.  Pomáha mi v živote zdolávať rôzne prekážky. Aj vy si nájdite to, čo vás 

bude v živote baviť a prinášať vám radosť a spokojnosť. Želám vám všetko najlepšie a veľa 

úspechov na vašej životnej ceste.  

                                                                        Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspechov. 

                                                        

                                       A. Bednárová, A. Sventeková 

 



POZNÁŠ CUDZIE SLOVÁ DOSTATOČNE???  

1. METALÍZA JE: 

A. náterová hmota obsahujúce kovové častice 

B. druh pouličnej mačky 

C. lesklý náter 

                                                                        

2. KÁMA JE DRUH: 

A. slona 

B. mačky 

C. juhoafrickej antilopy  

 

3. KONŠTRUKTIVIZMUS JE SMER: 

A. kedy maliari kreslia v pohybe 

B. kedy maliari vykresľujú ľahké ťahy 

C. kedy maliari kreslia  fantastické veci 

 

4. HOSPITÁCIA JE: 

A. účasť pri pracovnom úkone odborníka, napr. učiteľa 

B. prevezenie sanitkou 

C. vyšetrenie pacienta 

 

5. GERBERA JE: 

A. syntetické tkanivo  

B. kvet 

C. odborník v geriatrii  

 

6. EVERGREEN JE: 

A. stúpenec Európskej únie  

B. zelená farba po španielsky 

C. druh stále obľúbenej staršej hudby 

 

7. TELEVÍZOR JE V DOMÁCNOSTI: 

A. prístroj na zobrazovanie diaľkovo  

prenášaných obrazov – televízneho vysielania 

B. počítačová obľúbená hra 

C. prístroj na meranie sily  

 

8. ETIKA JE PREDMET, NA KTOROM:                                                   

A. sa vždy fajčí a pije alkohol 

B. počítajú sa tam náročné príklady 

C. sa učí o slušnom správaní a mravnosti  

S. Ondrija, VII.B 

 

9. ATLETIKA JE ŠPORT:  

A. kde sa uprednostňujú 

gymnastické cviky  

B. kde sa zvyčajne beží  

C. kde sa pláva  

10. DOLÁR JE PEŇAŽNÁ MENA V:  

A. v Monaku 

B. v Tunisku 

C. v USA  

 



 

Hovorí sa, že smiech lieči. Overte si, či  je to pravda. 

1.)Blondínka ide po schodoch do veže. 

Zrazu sa ozve neznámy hlas a hovorí: 

Na každom párnom schode ti poviem  

vtip , ak sa zasmeješ, musíš opustiť 

vežu. 

Blondínka ide 2,4,6..., 

nezasmeje sa. 

Po chvíli, keď  sa už blondínka dostane na 179 

schod,  zasmeje sa.                                                          

Neznámy hlas sa znovu ozve a pýta sa jej: 

Prečo si sa zasmiala? Veď som ti žiadny  

vtip nepovedal. 

Blondínka mu odpovie: 

Ja som práve pochopila ten 1. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

2.)Blondínka dáva inej blondínke hádanku: 

- Má to štyri nohy, je to chlpaté, má to chvost... 

- To je pes! 

- Ešte som nedopovedala! A šteká to! 

- Aha, tak to neviem! 

------------------------------------------------------------------------------------- 

3.)Stretnú sa dve blondínky a jedna vraví: „Počúvaj, dala som si spraviť vodičák, ale 

nedostala som ho.“ 

Druhá na to : „A to už prečo?“ 

Prvá: „Keď som jazdila pred kruhovým objazdom a tam bola napísaná 30, tak som ten 

kruháč obišla 30-krát.“ 

Druhá na to: „Počúvaj a počítala si správne?“ 

------------------------------------------------------------------------------------- 

4.)Viete prečo blondínka od včera nežehlí ???? 
      
    Lebo si kúpila žehliacu dosku:-))  
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
                                
                        Františka Sabolová, VII.C   

 
 



D e j e p i s    h r o u 
 

 

 

 

 

 

 

1. Priezvisko dánskeho riaditeľa múzea, ktorý rozdelil pravek na dobu kamennú, 

bronzovú a železnú. 

2. Najstaršia doba praveku je... 

3. Človek zručný sa nazýva homo ... 

4. Múzeum v prírode je ... 

5. Kto povedal, že sa človek vyvinul z nižšej formy života. 

6. Zdroj obživy homo-erectusa bol lov a ... 

7. Najstaršie a najdlhšie obdobie. 

8. Kto dospel k záveru, že kosti z Neandertálskej doliny patrili neandertálcovi? 

9. Odliatok mozgovne neandertálca na Slovensku sa našiel v meste .... 

10. Krstné meno muža, ktorému vďačíme za odliatok mozgovne. 

11. Otcom dejepisu je .... 

12. Človek vzpriamený je homo ..... 

1.               

   2.            

     3.          

   4.            

      5.         

    6.           

     7.          

8.               

     9.          

 10.              

     11          

   12            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Májovkár: časopis pre žiakov ZŠ Májové námestie, Prešov                                 

Vychádza: štvrťročne 

Vydáva: ZŠ Májové námestie, Prešov                                                    

Ročník: 2., č. 4                                                                                             

Šéfredaktor: Samuel Ondrija 

Členovia redakčnej rady: žiaci Novinárskeho krúžku 

Jazyková, štylistická a grafická úprava:  Mgr. Ľubica Čekanová 

Cena: 0,30 €                                                                                                                          P. Dráb, VI.B 

Sponzoruje: firma Fecupral, Prešov 


