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ÚVOD 

 
Milí žiaci a učitelia, 
 
pripravili sme pre vás ďalšie číslo školského časopisu Kľúčik, v 
ktorom pribudli nové rubriky. Veríme, že pri jeho čítaní strávite 
príjemné chvíle. Naším cieľom je neustále zlepšovať kvalitu 
časopisu, preto privítame vaše názory, pripomienky či nápady, 
ako časopis urobiť ešte zaujímavejším. Tešíme sa na 
spoluprácu. 
 
                 šéfredaktorka Mgr. Lenka Nagyová 

 

        

       

Kľúčik  - časopis žiakov ZŠ Apoštola Pavla v Liptovskom 

Mikuláši 
 Ročník: I., č. 2 
 Redakčná rada:  

 Šéfredaktorka: Mgr. Lenka Nagyová 

Členovia: Rastislav Červeň (2. roč.), Jakub Dyrčík (3. roč.), Andrej 
Hric (5. roč.), Lucia Jurkuliaková (5. roč.), Alena Štoffová (7. roč.), 
Zuzana Dyrčíková (7. roč.), Gabriela Franklinová (8. roč.), Kristína 
Krivulčíková (8. roč.), Miroslava Labajová (8. roč.), Hana Lešťanová 
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY 

 

Karneval  
Dňa 2.3.2011 sa v Katolíckom dome uskutočnil karneval 
žiakov 1. – 5. ročníka. Karneval sa začal promenádou masiek 
od výmyslu sveta. Stretli sa tu princezné, rytieri, piráti, 
čarodejnice, ba i víly, aby sa spolu zabavili. O bohatý program 
a hudbu sa postarali pani vychovávateľka a šikovný animátor. 
Okrem zábavy žiaci medzi sebou súťažili. Domov odišli všetci 
do sýtosti vytancovaní a s dobrou náladou. 

 
Výstava a uctenie si relikvíí sv. Cyrila 
Dňa 15.3.2011 žiaci 5. a 6. ročníka navštívili unikátnu výstavu 
relikvií vierozvestca sv. Cyrila v kaplnke Akadémie 
ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Prostredníctvom 
historických materiálov a  fotografií sa žiaci oboznámili aj s 
misijnou činnosťou solúnskych bratov sv. Cyrila (Konštantína) 
a Metoda na Veľkej Morave. Bratia prišli na Veľkú Moravu v 
roku 863 alebo 864 (podľa tradície 5. júla 863) na pozvanie 
kniežaťa Rastislava. Cieľom ich misie bolo šírenie kresťanstva 
medzi ľuďmi v slovanskom jazyku. Na účely misie vytvoril 
Konštantín (neskôr Cyril) nové písmo - hlaholiku. Ďalej spolu s 
Metodom pred odchodom na Veľkú Moravu aj po ňom 
zhotovili viacero prekladov a vlastných textov v tzv.  
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staroslovienčine (stará cirkevná slovančina), čiže kultivovanej 
macedónčine z okolia Solúna. Vďaka tejto činnosti sa bratia 
považujú za zakladateľov slovanskej literatúry. Okrem toho 
Konštantín možno priniesol so sebou na Veľkú Moravu 
symbol byzantského dvojkríža (ktorý je dnes v slovenskom 
znaku). Po skončení prehliadky sa konala sv. omša na znak 
úcty k sv. bratom. 

 
 

   Deň počatého dieťaťa 
 Úctu k počatému životu sme začali vyjadrovať už 21. marca. 
Žiaci 9. ročníka pre nás pripravili a rozdali symbolické biele 
stužky, ktoré sme nosili po celý týždeň.  V Deň nenarodeného  
dieťaťa, 25. marca, sa v školskej kaplnke konala sv. omša za 
záchranu počatého života. Zúčastnili sme sa aj filmového 
predstavenia „Bella”. Témou filmu neľahké rozhodovanie 
mladej čašníčky  o osude svojho nenarodeného dieťaťa. 
Vďaka svojmu priateľovi, Josému, sa nakoniec rozhodla 
správne a porodila dcérku Bellu.   
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Protidrogová prednáška 
Nebezpečnosť a nezmyselnosť užívania drog sme si 
pripomenuli 29.3.2011 prostredníctvom prednášky 
s protidrogovou tematikou. Organizátorom prednášky 
bola organizácia Slovensko bez drog.  
Prednášajúci nám vysvetlil, aké vedľajšie účinky majú drogy 
a aké nebezpečenstvo pre ľudský organizmus predstavujú.  

 

Zber papiera 
Dňa 30.3. 2011 prebiehal na našej škole zber papiera, do 
ktorého sa zapojili všetky triedy. Aj my sa snažíme aspoň 
takýmto spôsobom prispievať ku ochrane lesov na našej 
planéte.  

 

Tehlička pre Afriku 
Rozvoj studní pre pitnú vodu v Afrike, predovšetkým 
v Južnom Sudáne, chceme podporiť prostredníctvom verejnej 
zbierky organizácie SAVIO. Do zbierky sa zapájame od 9. 
marca až do 20. apríla kupovaním papierových tehličiek, 
náramkov a príveskov za symbolické ceny. 
 

       
       Pripravili: Patrik Poliak, Mgr. L. Nagyová 
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DUCHOVNÉ OKIENKO 
Keby Ježiš nevstal z mŕtvych 

 

Keby Ježiš nevstal z mŕtvych, 

potom by obidvaja učeníci, 

ktorí boli na ceste do Emauz                            

zašli do hostinca, zjedli by večeru, 

išli spať,  ráno by sa pobrali domov 

a do konca života by viedli normálny život. 

 

Keby Ježiš nevstal z mŕtvych, 

potom by učeníci, zamknutí zo strachu 

pred Židmi, vyčkali ešte pár dní,   

kým by sa vlna nepokoja, zapríčinená 

Ježišovou smrťou,  neutíšila, 

potom by sa pobrali do Galiley 

a do konca života by vychádzali  
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loviť ryby a s istým smútkom 

by spomínali na tri roky po boku 

Učiteľa z Nazaretu. 

 

Keby Ježiš nevstal z mŕtvych, 

boli by o ňom ešte začas rozprávali 

chromí a malomocní, mládenec z Naimu, 

Jairova dcéra a Lazár, ktorých Ježiš vzkriesil, 

ďalej tí, ktorých nasýtil chlebom a rybami. 

Určitý čas by ľudia opakovali posolstvo 

o dobrom Učiteľovi z Nazaretu,  

ktorý liečil chorých a kŕmil hladujúcich. 

 

Keby Ježiš nevstal z mŕtvych, 

nebolo by Evanjelií podľa  

Marka, Matúša, Lukáša a Jána, 

nebolo by Apoštola Pavla a  
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nebolo by ani cirkvi. 

On vstal pre nich, aby v neho verili. 

Pridružil sa k učeníkom na ceste  

do Emauz, prišiel do večeradla, 

pobral sa k učeníkom pri Genezaretskom jazere, 

aby ich vystrašených a zhrozených povzbudil, 

aby sa znovu priznali k Nemu ako Peter, 

aby ako Tomáš položili ruku do Jeho boku, 

aby znovu uverili, že to, čo hovorí je pravda.  

 

ON vstal pre nás, aby sme sa priznali k Nemu, 

aby sme sa vrátili k Nemu vo sviatosti zmierenia, 
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aby sme ho prijímali v Eucharistii, 

počúvali v Božom slove a žili podľa Desatora. 

On vstal z mŕtvych, aby bol pre nás znakom vykúpenia: 

Učiteľom, Pánom a Bratom s ktorým kráčame k svojmu vzkrieseniu. 

 

 

 

 

 

                                                                              Pripravila: Mgr. Ing. Z. Uramová 
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AKO SA NÁM DARILO 
 

V mesiaci marec sa naši žiaci sa zúčastnili týchto súťaží: 
 
Výtvarné súťaže: 
Naši žiaci pripravili súťažné práce pre nasledujúce súťaže: 
Slovom o Tvojej Láske 

       Marián Šucha (8.ročník), Lukáš Neset (8.ročník), Barbora     
       Gettová (6.ročník), Matúš Littva (6.ročník), Anna   

Brisudová (7.ročník), Simona Jalovecká (7.ročník), Anna 
Rusnáková  (7.ročník).  

 
Vesmír očami detí 
Lukáš Neset (8.ročník), Soňa Leláková (9.ročník). 
 

   Literárne súťaže: 
 

,,Ó, mojej matky reč je krásota, 
je milota, je rozkoš, láska svätá...“ 

(P. O. Hviezdoslav) 
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    Hviezdoslavov Kubín 
Školské kolo súťaže sa konalo 8.3. a  10.3.2011. Žiaci 
súťažili v troch kategóriách. Porota mala veľmi ťažkú  
úlohu vybrať víťazov, pretože všetci súťažiaci prednášali 
na veľmi dobrej úrovni. 
Výsledky jednotlivých kategórií: 

1. kategória:  
Poézia: 1. miesto: Peter Belluš (4. ročník) 
               2. miesto: Samuel Belluš (2. ročník) 
               3. miesto: Richard Gregor (1. ročník) 
                                  Rastislav Červeň (2. ročník) 
Próza:   1. miesto: Paulína Veselovská (3. ročník) 
              2. miesto: Patrik Stromko (2. ročník) 
              3. miesto: Barbora Peniažková (3. ročník) 
2. kategória: 
Poézia: 1.miesto: Alena Štoffová (6.ročník) 
              2.miesto: Andrej Hric (5.ročník) 
              3.miesto: Slávka Stromková (5.ročník) 
Próza:  1.miesto: Zuzka Dyrčíková (7.ročník) 
             2.miesto: Patrik Kováčik (6.ročník) 
             3.miesto: Barbora Hazuchová (7.ročník) 
3.kategória: 
Próza: 1.Miroslava Labajová  (8.ročník)      

     2.Kristína Krivulčíková (8.ročník)                   
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 Význam kodifikátora spisovnej slovenčiny, 
jazykovedca, pedagóga, spisovateľa a národného buditeľa 
Ľudovíta Štúra sme si pripomenuli súťažou v rétorike 
Štúrov Zvolen. Školské kolo sa uskutočnilo dňa 5. 4. 2011 
a naši žiaci dosiahli nasledujúce úspechy: 
1. kategória: 
1.miesto: Terézia Uramová (4.ročník) 
2.miesto: Andrej Hric (5.ročník)           
3.miesto: Alena  Štoffová (6.ročník) 
2. kategória: 
 1.miesto: Anna Brisudová (7.ročník) 
 2.miesto: Zuzana Dyrčíková  (7.ročník) 
 3.miesto: Simona Jalovecká (7.ročník) 
                   Dominika Benikovská (7. ročník) 
 
Víťazi jednotlivých kategórií literárnych súťaží 
reprezentovali našu školu v okresných kolách. 
 
Športové súťaže: 
Dňa 22.3. 2011 družstvo žiačiek v zložení L. Chrapčiaková,  
L. Jurkuliaková (obe 5. ročník), B. Šimčeková, P. Račková, 
K. Lopatovská, B. Gettová, M. Debnárová, K. Baranovičová 
(všetky 6. ročník), A. Brisudová, K. Kendrová, S. Jalovecká, 
Z. Dyrčíková (všetky 7. ročník) reprezentovalo našu školu 
vo vybíjanej. Obsadili sme 4. miesto. 
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Spoločensko – vedné súťaže: 
Biblická olympiáda: 
Dekanátne kolo súťaže sa konalo dňa 15.3. 2011 a začalo 
sa sv.  omšou v školskej kaplnke. Súťažné družstvá žiakov 
zo ZŠ Bobrovec, ZŠ Kvačany, Gymnázia  M.M. Hodžu a ZŠ 
Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš si preverili svoje 
vedomosti v piatich súťažných kolách. Našu školu 
reprezentovali žiačky Nikoleta Karasková,  Veronika 
Hricová  (obe 9. ročník) a  Zuzana Dyrčíková (7. ročník). 
Tesným bodovým rozdielom obsadili krásne 2. miesto za 
víťazným družstvom Gymnázia M. M. Hodžu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Pripravila: M. Adamčáková 
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Z PRÍRODY 
 

    Levanduľa 

Levanduľa je ideálna na vytvorenie voňavého živého plota. 

Krásne vynikne ako obruba - orámovanie bylinkovej záhrady 

alebo aj trávnika. Sušený kvet i vňať sa používa do voňavých 

vrecúšok a vonných zmesí. Vrecúško s kvetom a listami 

vložíme pod vankúš, kde nám navodí príjemný spánok. 

Vkladáme ich tiež do šatníka alebo do skrine s potravinami. 

Svojou vôňou je účinná proti bytovým moliam. Levanduľa je 

jedna z mála byliniek, ktoré si uchovávajú arómu po vysušení 

a ideálne sa dá využiť na prípravu „potpourri”*. Zbierame 

kvety alebo celú vňať s kvetmi, vždy na začiatku kvitnutia za 

suchého počasia, keď rastlina obsahuje najviac aromatických 

látok. Výťažky z levandule bývajú častou prísadou v 

parfumérii.  

* potpourri – zmes sušených  vonných rastlín 
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Koala 

Koala znamená ,,nepije” v domorodom jazyku. Koaly skutočne 

zvyčajne nepijú, pretože všetku potrebnú vodu dostanú z 

lístia, ale ak sú horúčavy, zvyknú sa napiť. Koaly nežijú nikde 

inde len v Austrálii. Je to preto, lebo sa živia výlučne 
eukalyptovými listami z určitých druhov eukalyptov /viac ako 

200 druhov/ a tie rastú len v Austrálii. 

Koala je cicavec a ako mnoho austrálskych zvierat patrí medzi 

vačkovce. Mláďatko koaly je pri narodení menšie ako 2 

centimetre a zostáva u mamky vo vačku  5-6 mesiacov. Potom 

si ešte dlho užíva nosenia na mamkinom chrbte. Začne byť 

samostatnejšie, až keď je viac ako rok staré. Koaly  žijú 

približne 20 rokov, v zajatí sa však dožívajú len približne 15 

rokov. 
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Liečivé rastliny 
Baza čierna 

 
Výskyt : rastie medzi krovím, na okraji 

lesov a hájov, pri plotoch, okolo 

stavenísk a rumoviskách.  

Kvitne : od mája do júla.  

Zber : zbierame kvety a plody. Kvety 

orezávame v suchom počasí a sušíme 

zavesené za hlavnú stopku na motúze. 

Chránime pred svetlom a vlhkom. Mladé 

lístočky a výhonky sa zbierajú v apríli a 

máji, kvety v lete.  

Úžitok : pri prechladnutí (zvyšuje potenie 

a znižuje horúčku ), mladé listy osožia pri 

jarných kúrach, napomáhajúcich látkovej 

premene. Je účinná aj proti  nočnému 

poteniu. Zvyšuje obranyschopnosť 

organizmu.  

V kombinácií s lipou a materinou dúškou 

účinne pomáha proti kašľu.  

Použitie : Potopudný prostriedok pri horúčkových 

ochoreniach - 2 čajové lyžičky kvetov zaliať 1/4 litra 

vriacej vody a 10 minút nechať spariť. Na potenie 

vypiť dve šálky. 

Pozor!!!  Vo veľkých dávkach je jedovatá!!! 

                                              Pripravili: M. Adamčáková, A. Hric 
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LITERÁRNE OKIENKO 
 

    Naša starká 
 

     Na tvári máš drobné vrásky  
a šedivé už vlásky máš,  
v srdiečku máš veľa lásky a  
všetkým nám ju rozdávaš. 
   
     Varíš, pečieš, usmievaš sa, 
o nás všetkých postaráš sa. 
Kto je smutný, toho pohladíš,  
kto má problém, tomu poradíš. 
  
     Starká, ty sa na mňa nikdy  
nehneváš a ako slniečko sa  
usmievaš. Tvoje rúčky pracovité  
sprevádzajú ma vo dne, v noci, 
viem, že mi starká, budeš vždy 
na pomoci. 

 
                          (žiaci 5. ročníka) 
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    Chryzantéma 

   (Statický opis) 
 
Chryzantéma je  jesenná rastlina. 
Kvitne v septembri až októbri. Jej listy majú vykrajovaný tvar 
a sú zelenej farby. Je to trváca rastlina. Kvet tvorí kvetný úbor.  
Farbu má ružovú, červenú, žltú, tmavočervenú a krémovú. 
Rozmnožuje sa odrezkami. Je to okrasa v záhradách, na 
hroboch našich zosnulých a aj nám pripomína Pamiatku 
zosnulých,.... 
Číňania  jedia jej lístky.  
 
(A. Štoffová, 6. roč.) 
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22. apríl je Dňom Zeme. Pripomeňme si význam ochrany 
prírody prostredníctvom súkromného listu, ktorý sme odoslali 
aj do súťaže vyhlásenej Slovenskou poštou.  

 
Prečo máme chrániť lesy 

(Súkromný list) 
Ahoj Filip, 

    ďakujem za Tvoj list, ktorý ma veľmi potešil. Som rada, že sa 

máš dobre a že sa Ti darí v škole.  

Rozhodla som sa, že v tomto liste Ti napíšem niečo veľmi 

dôležité. Chcela by som Ti vysvetliť význam a dôležitosť 

ochrany lesov na našej planéte. 

    Naša planéta Zem dostala od prírody do vienka okrem 

iného bohatstva ako sú moria, oceány či živočíchy aj lesy. Na 

Zemi máme rozličné druhy lesov od dažďových amazonských 

pralesov až po severské lesy a sibírske tajgy. Ako iste vieš, 

všetky lesy na Zemi nazývajú ľudia pľúcami planéty, pretože 

fotosyntézou vyrábajú toľko potrebný kyslík pre faunu a 

hlavne pre ľudí. Okrem toho sú všetky lesy na Zemi domovom 

pre stovky druhov živočíchov a lesnej zveri. 

    Človek za posledných dvesto rokov dosiahol určitý 

technický rozvoj a začal budovať všetky možné druhy činností, 

ktoré však, žiaľ, nie vždy na lesy vplývajú priaznivo. Napríklad 

v dažďových pralesoch v Brazílii prebieha systematické 

likvidovanie tohto ekosystému s cieľom získať dostatok zeme 

na poľnohospodárske účely pre neustále sa rozširujúcu 

populáciu ľudí. Ľudia si však neuvedomujú, že zachovanie  
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týchto pralesov má nesmierny význam pre nasledujúce 

generácie a tiež pre život živočíchov v nich. Všetky tvory žijúce 

v takýchto lesoch udržiavajú svojou činnosťou les v dobrej 

kondícii a ich vyváženosť je veľmi dôležitá. 

     Ďalším príkladom neuvážených zásahov človeka do prírody 

je ťažba nerastných surovín,  napríklad ropy a zemného plynu, 

z obmedzených zásob Zeme. Veľakrát sa totiž čerpajú 

v oblastiach,  ktoré boli prírodnými rezerváciami, lesmi, a kde 

potom ubúda všetkých druhov zvierat, pre ktoré sú tieto 

miesta na Zemi domovom. Nejde však len o živočíchy, ale aj o 

stromy a rastliny, ktoré sú typické pre danú oblasť a ich 

význam je dôležitý. Vrcholom drzosti správania sa človeka 

neúctivo k prírodnému bohatstvu je napríklad ťažba takýchto 

surovín na Aljaške, v prekrásnych lesoch sibírskeho typu. 

   Osobitným príkladom neúcty k prírode je aj stavba a 

prevádzka chemických tovární a atómových elektrární v 

blízkosti lesov, ktoré týmto trpia a veľmi im škodí takáto 

činnosť, pretože v takomto lese sa nedajú zbierať ani lesné 

plody a pre zamorenie rôznymi chemickými látkami tam 

nežije ani žiadna lesná zver, alebo tam prežívajú len choré 

jedince. Znečisťovanie chemickými látkami má na lesy našej 

Zeme krutý dopad a tie sa mu len veľmi ťažko bránia. Ani 

spaľovanie palív, napríklad v automobiloch, neprospieva 

lesom, pretože vypúšťajú z výfukov ťažké kovy a smog. Je však 

pozitívne, že človek si v poslednej dobe uvedomuje význam 

lesov pre túto planétu a začína vyvíjať činnosti, ktoré sú oveľa 

šetrnejšie k tomuto prírodnému bohatstvu. 

   Neúcta k lesom sa prejavuje aj pri návštevách niektorých  
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jedincov v lese, pri ktorých dokážu les zahádzať zmesou 

odpadkov vo forme prineseného občerstvenia na prechádzku 

či dlhodobejší pobyt v prírode. Lesy sú bohatstvom prírody a  

les zahádzaný odpadkami sa určite nebude páčiť tým, ktorí sú 

slušnejší a chodia do neho len na zber lesných plodov či na  

prechádzky. Chrániť les, nech je akýkoľvek, je predsa 

povinnosťou každého človeka, lebo má pre nás nesmierny 

význam. Lesy majú vplyv na celkový život na planéte, 

vytvárajú zdravé ovzdušie pre všetkých jej obyvateľov. Sú 

zázrakom dlhodobej histórie vývoja prírodného bohatstva, a 

preto je potrebné, aby človek všetky lesy na Zemi chránil a 

staral sa o ne tak, aby zostali zachované aj pre ďalšie 

generácie obyvateľov  

    Našťastie, na Zemi sú aj ľudia, ktorí sa starajú o obnovu 

lesov. Vysádzajú nové mladé stromčeky, kde raz narastie 

nový, zdravý les. Títo ľudia si uvedomujú nevyhnutnosť lesov 

pre náš život, pre všetky tvory v ňom, pre vyváženosť prírody 

s potrebami moderného človeka. 

    Milý Filip, aj my sa učíme spoznávať lesy vo svojom okolí, 

ktoré sú domovom zvierat, o ktorých sa učíme v škole. Aj my 

môžeme svojím správaním v lese prispieť k tomu, aby les 

svojou krásou a čistotou zostal lesom zdravým, pretože 

vieme, že len taký systém bude človeku prospešný aj naďalej. 

Či už len malým papierikom z oblátky, ktorý neodhodíme pri 

prechádzke po lese, ale vezmeme ho so sebou domov, kde ho 

vyhodíme do odpadkového koša, alebo tým, že nebudeme 

lámať konáre stromov, neodkopávať nám nesympatické 

druhy húb, ktoré človek nezbiera, ale pre živočíchy v lesoch  
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majú význam potravy. Aj my sa môžeme v lese správať slušne 

a s tichou úctou sledovať rozmanitý život v tak nádhernom  

prostredí, akým les je. Príroda obdarila človeka lesmi nie 

preto, aby ich bezhranične ničil a neuvážene do nich 

zasahoval, ale preto, aby sme ich chránili pre všetky jeho 

vlastnosti a prínos pre nás všetkých. 

    Filip, na záver môjho listu Ti chcem poďakovať za jeho 

prečítanie. Bola by som veľmi rada, keby si ho prečítal aj iným 

ľuďom v Tvojom okolí, napríklad spolužiakom, kamarátom i 

dospelým. Myslím si, že im pomôžeš uvedomiť si význam 

zachovania a ochrany lesov na Zemi a zamyslieť sa nad tým, či 

sa správajú k lesom tak, ako si to zaslúžia. Každý človek, ktorý 

les chráni, je dobrý a vždy si bude ceniť to, že mu príroda 

poskytuje prostredie pre krásne zážitky  pri spoznávaní jeho 

tajomstiev. 

     Teším sa na Tvoj ďalší list. 

 

Srdečne Ťa pozdravujem, 

                                                       Veronika 

(Veronika Kuruczová, 5. roč.) 

      
Pripravil: T. Lisý 
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CESTUJEME 

Austrália 

Austrália je najmenší svetadiel, ktorý sa nachádza medzi Tichým 

a Indickým oceánom. Priraďuje sa  k nemu pevnina, obyčajne s 

Tasmániou, prípadne aj Novou Guineu (spravidla považovaná za 

časť Oceánie). Niekedy zahŕňa aj Oceániu (vrátane Nového 

Zélandu), potom ale správne hovoríme o Austrálii a Oceánii. 

K osídleniu austrálskej pevniny černošským obyvateľstvom došlo 

asi pred 10 000 rokmi. V podstate až do 20. storočia žili 

jednotlivé kmene pôvodného obyvateľstva na úrovni prvobytnej 

spoločnosti. K styku s Európanmi došlo v 2. polovici 18. storočia. 

Austrália sa stala britskou kolóniou, kam boli deportovaní 

prevažne trestanci z materskej krajiny. Kolonizáciou boli 

domorodci zatlačovaní do púštnych oblastí vnútrozemia, najmä 

po roku 1851, keď bolo v Austrálii objavené zlato.  
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Horizontálna členitosť: 

-  moria: Tasmanovo, Koralové, Arafurské, Timorské, 

-  prielivy: Bassov, Toresov, 

-  zálivy: Karpentársky, Veľký austrálsky, 

-  ostrov: Tasmánia, 

-  polostrovy: Yorský, Arnhemská zem. 

  

Vertikálna členitosť: 

-  pohoria:  MacDonnellove vrchy, Musgramove vrchy, 

Hamersleyove vrchy, Veľké predelovo pohorie, 

Austrálske Alpy, 

-  nížiny:  Nularborská, 

    - púšte: Veľká piesočná, Gibsonova, Veľká Viktóriina, 

-  panva: Veľká artézska, 

-  Veľká koralová bariéra.   

 

Podnebie: 

- tropické, subtropické, mierne, 

- severo - východné a severné  pobrežie – teplé a vlhké, 

vysoké úhrny zrážok, 

-  vnútrozemie – veľmi suché až púštne podnebie. 

                                   Pripravil: A. Hric                                       
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ZO SVETA 

 
Dnes vám predstavujeme zaujímavú knihu, ktorá je 

populárna vo viacerých krajinách sveta.  

 
                              Názov: Hraničiarov učeň – Ruiny Gorlanu 

Autor: John Flanagan 

Vydavateľ: Egmont 

Rok vydania: 2010 

Počet strán: 272                 

Väzba: tvrdá 

Formát: A5  

Jazyk: slovenský 

Dobrý hraničiar znamená pre kráľovstvo často viac než silný 
bojovník.  
Will je na svoj vek drobný, ale zato obratný a bystrý. Vždy 
sníval o tom, že sa stane slávnym rytierom, ale tí ho pre jeho 
malú postavu neprijali. Sklamaného Willa vezme do učenia 
hraničiar Halt a Will sa od neho učí všetko, čo musí dobrý 
hraničiar ovládať. Hraničiarske remeslo sa mu nakoniec tak 
zapáči, že by ho už nevymenil za nič na svete. 
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V ďalšom čísle vás budeme informovať o 2.časť série tejto 
knihy  – HRANIČIAROV UČEŇ – Horiaci most. 
 
 
 
                                                                         Pripravila: Z. Dyrčíková 
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ZABAVTE SA  
 

Povrchy týchto stolov sú veľkosťou rovnaké! Sám som 

tomu neveril, kým som to nezmeral.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na obrázku sa absolútne nič nepohybuje.  
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Pozeraj sa minútu na zvislé štyri bodky v strede obrázku 
a potom sa pozri na stenu. To ,čo uvidíš ťa prekvapí.  
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Vtipy 
 

 Blondínka volá informátorovi na lietadlá a pýta sa ho:  
„Neviete,  koľko trvá cesta zo Slovenska do Paríža?” 
„Sekundičku... ”  
„Ďakujem, dovi. ” 
 
 Veľký kráľ džungle lev ide za zvieratkami a keď začne  
hovoriť, žaba po ňom všetko opakuje.  
Lev: „Milé zvieratká... ”  
Žaba: „Milé zvieratká... ” 
Lev: ... „dnes sa pôjdeme pozrieť 3 km odtiaľto. ” 
Žaba: ... „dnes sa pôjdeme pozrieť 3 km odtiaľto. ” 
Lev: ... „ale malé zelené otravné zvieratá so sebou 
neberieme.  
Žaba: „Chudák krokodíl,  ako sa len musí cítiť... ” 

 

 
       - Viete čo sa stane, keď sa dve blondínky rozbehnú oproti 

sebe?  
- Rozbije sa zrkadlo. 
 
- Viete prečo si slon lakuje nechty?  
- ???  
- Lebo sa skrýva do lentiliek. 
- A videli ste už niekedy slona v lentilke?  
- ???  
- Nie?  
- No vidíte, ako dobre sa skryl. 
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Kvíz       
Poznáš Slovensko? Vyrieš za čo najrýchlejší čas! 

 

1. Aké je hlavné mesto Slovenskej republiky? 

a. Bratislava 
b. Košice 
c. Poprad 
 
2. Koľko máme krajov?    

a. 3 
b. 12 
c. 8 
 
3. Najväčší hrad? 

a. Bratislavský 
b. Spišský 
c. Krásnohorský 
 
4. Koľko susedných štátov máme? 

a. 5 
b. 0 
c. 8 

 
                                        Pripravíli: G. Franklinová, T. Lisý, M. Polomský 
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RECEPTÁR 
 

Čučoriedkový koláč 
Potrebujeme:   
250 g  hladkej múky  

1 polievkovú lyžicu práškového cukru 

125 g masla 

vajce 

2 polievkové lyžice studenej vody 

na hrot noža soli 

500 g čučoriedok alebo odkvapkaného čučoriedkového   

kompótu 

mrvenička z 50 g práškového cukru 

60 g hrubej múky 

trocha škorice 

Postup:  Z preosiatej hladkej múky, cukru, masla, vajca, 

vody a trochy soli vypracujeme hladké cesto, ktoré uložíme do 

vymastenej okrúhlej formy. Po povrchu obložíme umytými 

čučoriedkami a posypeme mrveničkou z práškového cukru, 

hrubej múky, masla a trochy škorice. Upečieme vo vopred 

vyhriatej rúre.  

          Pripravila: H. Lešťanová 
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JAZYKOVÉ OKIENKO 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pripravili: K. Krivulčíková, M. Labajová 


