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Slovo na úvod 
 
Milí čitatelia,     

 druhé tohtoročné číslo Školáka, ktoré práve otvárate 

je zábavno-poučné. Nájdete v ňom kvíz, v ktorom si môžete 

otestovať svoje vedomosti z rozličných oblastí nášho života, 

eko-osmesmerovku i zopár ďalších hlavolamov.  Na svoje si iste 

prídu i naši najmenší spolužiaci, pre ktorých je pripravená 

karnevalová úloha s maskami. Aby ste si Školáka mohli prečítať 

i doma, jeho elektronickú podobu nájdete na webovej stránke 

našej školy www.zskoseca.edupage.sk v záložke Školský časopis.  

Prajeme všetkým príjemné čítanie! 

 

PaedDr. Miroslava Poliaková 

 

Zaujímavosti z ASC agendy 
Hodnotenie prvého polroka: 

 v prvom polroku žiaci našej školy dostali spolu 

27 554 známok, najviac známok v prvom polroku 

dostali žiaci siedmeho ročníka (2743), na druhom 

mieste v počte získaných známok sú štvrtáci 

(2413), ktorí len o 21 známok predbehli 8.B (2392), 

 neprospelo 8 žiakov druhého stupňa z rôznych 

predmetov, 

 za prvý polrok školského roku sme vymeškali 9343 

ospravedlnených a 12 neospravedlnených 

vyučovacích hodín. 

http://www.zskoseca.edupage.sk/


Kvíz: Dobre vedieť! 
 

O svete okolo seba sa dozvedáš veľa zaujímavostí na 

vyučovaní, pozeraním dokumentárnych filmov, čítaním encyklopédií 

ale aj vlastným pozorovaním a skúmaním. Do tohoto čísla sme si 

pripravili kvíz, v ktorom si môžeš otestovať svoje vedomosti 

z rozličných oblastí a možno sa dozvieš i niečo nové! Ak správnu 

odpoveď nepoznáš, skús si aspoň zatipovať. Možno sa ti podarí 

vybrať tú správnu odpoveď. Potom si ich porovnaj so svojimi 

spolužiakmi! Tak poďme na to! 

 
1. Vedci sa domnievajú, že stred Zeme je teplejší než 

vriaca voda 

a/dvadsaťkrát   c/ šesťdesiatkrát 

b/štyridsaťkrát   d/osemdesiatkrát 

 

2. Hurikán je silný vietor, ktorý vzniká nad morom a jeho 

rýchlosť je väčšia ako 

a/100 km/h    c/ 300 km/h 

b/200 km/h    d/400 km/h 

 

3. Richterova stupnica určuje silu zemetrasenia. Do 4. 

stupňa zvyčajne ľuďom nehrozí nebezpečenstvo. Avšak jej 

najvyšší stupeň znamená obrovskú katastrofu. Koľko 

stupňov má Richterova stupnica? 

a/10    c/ 13 

b/12    d/15 

 

4. Fosílie sú 

a/vyvreté horniny do tvaru skaly  c/ usadené horniny 

b/premenené horniny   d/skameneliny 



5. Posledné dinosaury vyhynuli približne  

a/v minulom storočí   c/ pred 44 miliónmi rokov 

b/pred 24 miliónmi rokov  d/ pred 64 miliónmi rokov 

 

6. Sila, ktorá zabraňuje kĺzaniu predmetov sa nazýva 

a/gravitácia    c/ magnetizmus 

b/trenie    d/ zotrvačnosť 

 

7. V ľudskom tele je viac než  

a/100 svalov    c/ 350 svalov 

b/250 svalov    d/ 500 svalov 

 

8. Pulz ľudského srdca v pokoji je asi 70 úderov za minútu. 

Aký je pulz slona? 

a/25-30 krát za minútu  c/ 80-85 krát za minútu 

b/50-55 krát za minútu  d/ 90-95 krát za minútu 

 

9. Suši je obľúbený japonský pokrm  
a/z bielej ryže   c/ zo surovej ryby 

b/z kuracieho mäsa   d/ z cestovín 

 

10. Ťava dokáže kráčať cez púšť bez vody aj niekoľko dní. 

Ale potom naraz vypije naraz aj  

a/180 litrov vody   c/ 290 litrov vody 

b/230 litrov vody   d/ 320 litrov vody 

 

Tu si môžeš poznačiť svoje odpovede : 

 

1__, 2__, 3__, 4__, 5__, 6__, 7__, 8__, 9__, 10__. 

 
(alsíč othot enarts jendelsop an šedján ykzáto évozívk an edevopdo 

envárpS)  



Eko-osemsmerovka 
 

 

Používaním palív sa znečisťuje ovzdušie. Znečistená 

vrstva vzduchu zadržiava okolo Zeme viac slnečného tepla 

a spôsobuje otepľovanie planéty. Ako nazývame tento jav sa 

dozvieš, keď vyhľadáš všetky názvy rastlín ukryté 

v osemsmerovke. 

 

 

P O D B E Ľ S K A H 

Ú P A L A E M E L A 

P Z A N O E N J CH R 

A E Í L D A O A E M 

V L A O I H K T M A 

A S V V I N O U I N 

V K L T Ý E A R L Č 

A A S Š I B I F K E 

Š O E K Í P E R A K 

K K T A V A Ľ H I Ž 
 

 

alchemilka, podbeľ, púpava, žihľava, harmanček, 

kostihoj, šalvia, palina, repík, medovka, ruta, ibiš, 

aloe, slez, ľan, baza. 

 



Niečo pre najmenších 
 
Blíži sa školský karneval. Príprava masiek je už v plnom prúde a aj 

v našom Školákovi ich máme zopár pripravených. Pokúste sa ich 

správne dokresliť a pekne si ich vymaľujte! 

 

                   
 

 

 

     
  

 

 



Jazykové okienko –  

angličtina 
 

V jazykovom okienku sme si pre vás pripravili niekoľko 

písmenkových hadov. V každom sú ukryté slová z určitej skupiny. 

Nájdi ich a zakrúžkuj! 

 

 

RBTENGLISHMCSCIENCEIUZPEDCVARTQW 
4 vyučovacie predmety  

 

CHSTEACHERMPABUIDERUMWAITERNURSEE

RTUVETHCODOCTORHFIREMANCSDENTIST 
8 povolaní 

 

CBNGREYKBLUEZPOYELLOWMNLBLACKLPQPH

EPINKXCORANGEPIGREENWERWHITEMNPZS

LSBROWNRTBEIGELDIERIPURPLEXCV 
11 farieb  

 

VINCROCODILEBVTBIRDWQOVPANDAJLION

RFISHBYSDOGBURCATRZSHEEPMNOMONKEY 

WEHIPPOMNPOLARBEARVPEZEBRARTIGEROP

UROCTOPUSBRZUYRABBITPUTBEEGURHENBV 
17 zvierat  

 



Hlavolamy a rébusy 
 
Po dlhšom čase sa opäť v našom časopise hlási o slovo rubrika, ktorá 

je určená tým, čo majú radi hádanky a hlavolamy. Tie dnešné sú 

obrázkové: 

 

Pozorne preskúmaj obrázok a nájdi všetky obdĺžniky. 

 
A teraz trošku kreslenia – pokús sa nakresliť tento 

obrázok jedným ťahom! 

     ______________________________ 
 



Jazykolamy 
 

A teraz si precvičte svoj jazýček. Pokúste sa bez 

chyby a čo možno najrýchlejšie povedať tieto jazykolamy. 

Určite sa pri ich nacvičovaní dobre zabavíte a zasmejete. 

Aby sa to podarilo, tak je tu niekoľko rád: 

 cvičte si ich vždy len po jednom, 

 najskôr jazykolam vyslovíme nahlas, pomaly 

a zrozumiteľne,  

 postupne zrýchľujeme a aj v rýchlejšom tempe sa 

snažíme čisto a plynule vyslovovať všetky slová. 

Ak si ich nacvičíte, môžete si spraviť napríklad triednu 

súťaž v jazykolamoch!  

 

******************************* 

Keď nenaolejujeme linoleum, tak naolejujeme 

lampu. Keď nenaolejujeme lampu, tak naolejujeme 

linoleum. 
 

******************************* 

Na klavíri hrala Klára Králová. 
 

******************************* 

 
 

 

 



Námet na triednu súťaž 

– Skladanie slov 
 

Pred záverom si skúsime zasúťažiť. 

Pokúste sa z písmen tohto dlhého slova poskladať čo 

najväčší počet nových slov. Podmienka – nové slová musia 

mať význam. Vyhrá ten, komu sa podarí za stanovený čas 

poskladať čo najviac nových slov.  

 

NAJNEOBHOSPODAROVATEĽNEJŠÍ 
 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

 

****************************************** 

Odpovede na kvízové otázky: 
1c, 2b, 3a, 4d, 5d, 6b, 7d, 8a, 9c, 10a. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravuje redakčná rada časopisu Školák 

Ročník: XXII. 

Číslo: 2 


