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Základná škola vo Valaskej Belej  
Školský rok 2006/2007      Číslo 11 –jún 2007 

 

                                                            
Prázdniny 

Opäť sa jún s júlom stretá 
a nás máta v mysli veta : 

Školský rok sa končí zas 
a nastane prázdnin čas. 

 

Odložíme knižky, perá, 
čudný pocit dušu zviera. 

Už sa učiť netreba, 
osireje naša trieda. 

 

Posledné slová na rozlúčku, 
posledný raz stisnem kľučku. 

A ešte zvonček zazvoní, 
ale nič sa na tom nezmení. 

 

Na stole kytica kvetov, 
pred nami plno nových svetov. 

V rukách zvierame vysvedčenie, 
na zlé si nikto nespomenie. 

 

Zasa je jeden školský rok za nami, 
myšlienok tisíc víri nám hlavami. 
Čakajú nás prázdniny plné krás, 

tak vitaj leto a zostaň v nás. 
Autor: Janka Nemčeková, 7.B.  
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Leto prichádza, 

o vládu sa uchádza. 
Už je tu ten tepla čas, 

slnko svojimi lúčmi pohladí nás. 
Obzerá sa v jagavých vodách potokov, 

je ako zlato, vzácny kov. 
Svojimi zlatistými lúčmi pohladí našu tvár, 

oveľa teplejšie ako cez hravú jar. 
Zelená tráva veselo rastie, 

lesy obkolesilo husté chrastie. 
Kvietky zdvíhajú svoje hlávky krehké, 

padajú z nich kvapky rosy, vlhké. 
A potom slnko zakýva nám, 

na jeseň zasvieti len sem- tam. 
                      
                                              Autor: Dominika Hofierková, 8. ročník 
 
 
 

 
 
Jar už odišla, o vládu sa uchádza leto. Slnko začína ukazovať svoju 

moc, a svoje zlatisté lúče si obzerá v jagavých vodách potokov. Na 
brehoch, ktoré vybrázdili potoky svojimi vlnivými vrásami rastie 

malé žlté, mierne jedovaté záružlie. Lúky sú obsypané 
pestrofarebnými farbami kvetov. Ruže sa pyšne ťahajú k slnku, 

muškáty pokorne skláňajú svoje hlávky k zemi, mäty rozdávajú 
svoju krásnu prebúdzajúcu vôňu, repík svoje liečivé vlastnosti. 
Hrdé lesy sa topia v plameňoch slnka. Listnaté stromy odrážajú 

jeho zlatisté teplé  lúče a svojimi krásnymi mohutnými korunami tienia 
zemi pod sebou. Husté lesy nechcú medzi seba pustiť denné svetlo. Zelené 

ihličie sa ťahá pomedzi konáre k nebu. Lesná zver sa potuluje pomedzi stromy a hľadá letné 
osvieženie. Oblaky uvoľňujú slnku miesto, vidieť len jasnomodré nebo. Tak takto vyzerá leto. 
Krása! Hľa!       
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Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme si raz do roka (ak už nie 
častejšie) pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám 
prostredníctvom Zeme poskytované.  
 
Svetový deň Zeme si ľudstvo na celom svete už tradične pripomína 22. 

apríla. Jeho história siaha do roku 1970, kedy vedci a ekológovia na 
snímkach Zeme z kozmu pozorovali poškodenie atmosféry. Poukázali na 
zraniteľnosť a krehkosť planéty a varovali svetovú verejnosť pred ničivými 
dôsledkami civilizácie.  
Zároveň, aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že zemské zdroje nie sú 
nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna, 
obdivuhodná, no veľmi krehká. 
 

    Autorka – Petra Slugeňová 

 

 
Oznamy 

 
Dňa 30. 4. 2007 sa žiaci ZŠ zapojili do aktivity zberu odpadkov v prírode ku Dňu 
Zeme. Vo voľnom čase zbierali prvosienky do zberu. 
 
 
Dňa 22.6.2007 sa bude konať deň Olympijského behu 
 
 
V dňoch16.4. -28. 4. 2007 sa konal zber papiera, výsledky sú na nástenke  

      Petra Slugeňová 
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Zo všetkých v reči slov, 
najkrajšie jedno znie, 

že ktoré to slovo, 
každé dieťa snáď vie. 

 
Slovo to z 5 písmen 

iba zložené, 
ale je nad všetky slová 

povýšené. 
 

Zvuk jeho je milý, 
jeho hudba sladká, 
a to slovo krásne, 

vysloví sa MATKA. 
Všetci vieme, na koho sa môžeme spoľahnúť od najútlejšieho detstva. Je 
to mama. Príroda nás obdarila inštinktom, ktorý nás k nej vedie, keď 
máme problémy, a jej dala „radar“, pomocou ktorého okamžite zistí, že sa 
necítime dobre. Mama spolu s nami prežíva našu radosť z úspechu, ale aj 
smútok zo sklamania. Ale ako sa cíti ona sama, čo vieme o jej smútku, 
nádeji... o jej citoch? Kedy naposledy sme ju rozosmiali či prišli za ňou 
bez toho, že by sme niečo chceli? Ruku na srdce, často sa to 
nestáva.13.mája sme mali možnosť povedať mame ,čo k nej cítime. 
 

     Autorka – Petra Slugeňová 
Deň matiek v obci 

 
Dňa 13.5.2007 sa v kine Slovan uskutočnil program k sviatku Dňa matiek. Na začiatku mal 
príhovor pán starosta obce. 
Program bol veľmi pestrý. Predstavili sa žiaci z materskej školy zo základnej školy a folklórna 
skupina Belanka so svojimi básňami a piesňami. Pobavili nás aj vtipnými scénkami. Na koniec 
každá zúčastnená mamička dostala kvietok.    

Autorky –Petra Slugeňová 
                   Dominika Šebová 

Tulipán a púpava sedia spolu v tráve. 
Keď ich niekto nájde, tak si ich odtrhne. 
Prišlo dievča na lúku, zbadalo ich v tráve 

Odtrhlo ich pre mamu,  lebo je deň matiek. 
Mamička sa potešila, že má takú dcérku, 

doniesla jej v tento deň krásny kvietok k sviatku. 
Katka Sondorová 1.trieda  
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25.mája zorganizovali Enel slovenské elektrárne spolu s primátorom mesta Prievidza –deň 
polície a navzájom aj deň detí  pre všetky školy prievidzského okresu. 
Deti tu dostali rôzne sladkosti  a občerstvenie. Mohli si tu obzrieť policajné autá, hasičské autá 
a tanky. Pre zvedavcov tu bola rýchla zdravotná pomoc, ktorú si mohli aj vyskúšať. 
No najviac nás asi zaujali stíhačky. Na akciu bola pozvaná aj hudobná skupina HEX, ale na 
koncerte sme sa už nezúčastnili. 
 

Autorka – Petra Slugeňová 
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Už vyše 20 rokov si každoročne 5. júna pripomíname Svetový deň životného prostredia. 
Čo si myslíte, prečo si ho pripomíname? 
Ako iste vieme, najväčšími škodcami životného prostredia je človek. Neváži si prírodu. Ľudia idú do prírody na prechádzku 
a namiesto toho, aby vyčistili nejakú studničku, prípadne vyzbierali odpadky, oni s kludným svedomím hodia ďalšie odpadky 
na zem. 
Musíme to zastaviť! 
Životné prostredie znečisťuje aj dym z elektrárni a továrni. Ale aj dopravné prostriedky ap. 
Preto ak nám záleží na životnom prostredí ,čo by nám malo, snažme sa tieto nasledovné body plniť: 

• Nebudeme ničiť životné prostredie 
• Keď pôjdeme do prírody ,okolo seba vyzbierame odpadky alebo vyčistíme nejaký malý potôčik. 
• V domácnostiach budeme šetriť elektrickou energiou a tým budú elektrárne menej vyrábať a vtedy nebudú do 

ovzdušia vypúšťať škodlivé latky a nebude sa poškodzovať ozónová diera. 
• A keď uvidíme človeka, ktorý tieto 

pravidlá porušuje treba ho napomenúť! 
 
               
 
    Autorka 

– Petra Slugeňová 
 
 
 
 
 
 
 

21. jún 2007 – silná búrka 
 

 
Ku dňu detí zorganizovalo miestne kultúrne stredisko cestu rozprávkovým lesom. 
Konalo sa to 10.6.2007 na futbalovom ihrisku. Program podujatia bol nasledovný : 

• Od 14-00 do 15-00 cesta rozprávkovým lesom 
• Od 15-00 do 18-00 rôzne súťaže, kde deti mohli získať aj sladké odmeny. Mohli si 

vyskúšať prvú pomoc a záchrannú akciu pomocou hasičského auta. 
• Od 18-00 do 21-00 diskotéka 

 
 

Autorky: Petra Slugeňová 
               Dominika Šebová 
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Ako po iné roky aj tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do matematickej súťaže 
MAKS. Tento súťažný rok dal žiakom poriadne zabrať. Žiaci sa dosť potrápili s riešeniami, 
ktoré neboli vždy najľahšie. Svojou vytrvalosťou však dotárali, že majú bystré hlavy a dobré 
nápady. Niektorým sa darilo viac, iným menej. Všetci súťažiaci dostali vtipné osvedčenie o ich 
šikovnosti. 
Najúspešnejší získali aj diplomy úspešných riešiteľov a vecné ceny. 
Ocenení boli žiaci zo 6.a 7. ročníka : 
Fajerová Daniela, Poláková  Michaela, Topáková Patrícia, Blahová Simona, Ďurmeková 
Monika, Príbelszká Patrícia, Nemčeková Janka ,Králiková Miroslava a Kopčanová Monika. 
 
 
        Autorka – Petra Slugeňová 

. 
 
 
Ako sme už písali v minulom čísle časopisu, v dňoch 26.3.2007 a 27.3.2007  sa uskutočnilo 
okresné kolo Pytagoriády. Našu školu reprezentovali žiaci : Richard Plekanec(3.trieda) , Marek 
Vančík(6.trieda), Ivana Kurincová(7.B.trieda), a Lucia Laginová(8.trieda). 
Žiaci dobre reprezentovali našu školu. 
Blahoželáme Ivane Kurincovej – úspešnej riešiteľke okresného kola. 
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22.5.2007 sa v Bojniciach uskutočnilo vyhodnotenie literárneho a dramatického Talentária. 
Porota hodnotila 57 literárnych prác žiakov základných škôl a tri dramatické súbory. Z našej 
školy sa svojou básňou umiestnila na 3.mieste Janka Nemčeková zo 7.B. 
ZA UMIESTNENIE BLAHOŽELÁME ! 
     Autorka – Petra Slugeňová 
 
 

 
 
Dňa 14.mája 2007 sme sa zúčastnili krajského kola športovej súťaže Kinderiáda na krásnom 
mestskom štadióne v Dubnici nad Váhom. Súťaž  je organizovaná pod záštitou olympijského 
víťaza Jozefa Pribilinca. 
Žiaci 2. -až 5. ročníka súťažili v dvoch disciplínach a nakoniec výber 4 žiakov za školu súťažil 
v štafete na 4x60m . Súťaživým žiakom sa ušli okrem iného aj sladké výhry v netradičných 
súťažných disciplínach. 
Výber najlepších z triedy v danej disciplíne: 
2. ročník- skok do diaľky z miesta, beh na 60m 
Katarína Falátová 
Jozef Šramko 
3. ročník – hod plnou loptou, beh na 60m 
Veronika Satinová 
Dávid Kodaj 
4. ročník- hod kriketovou 
loptou, beh na 60m 
Jana Sondorová 
Martin Belák 
5. ročník – skok do diaľky, 
beh na 60m 
Simona Sieklová 
Tomáš Lokaj 
 
Najlepšie umiestnenie 
jednotlivca: 

Dávid Kodaj   
1. miesto beh na 60m 
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Milí športoví priatelia, 
 
Stalo sa už tradíciou, že výročie založenia Medzinárodného olympijského výboru – 23. júna 
1894 v Sorbonne vo Francúzsku si každoročne pripomíname Behom olympijského dňa. 
Beh olympijského dňa je najvýznamnejšie masové športové podujatie na Slovensku, ktoré už 
po 16. raz vyhlasuje Slovenský olympijský výbor. 
Cieľom je zapojiť do nenáročného športovania čo najviac účastníkov – predovšetkým deti 
a mládež. 
Aj naša škola sa každoročne zapája do Behu olympijského dňa, a tak prispieva k šíreniu 
olympijskej výchovy, ktorá si kladie  za cieľ zdokonaľovanie celej osobnosti, rovnováhu tela, 
mysle a vôle, skĺbenie ideálu starogréckej kalokagathie a anglického športového ducha fair 
play. 
 
Želám všetkým účastníkom veľa zdaru a radosť z Behu olympijského dňa 2007! 
 

Víťazi triednych kôl BOD 2007 
    
1. ročník Hruška Michal 
2. ročník Falátová Katka 
3. ročník Kodaj David 
4. ročník Tupý Miroslav 
5. ročník Lokaj Tomáš 
6. ročník Slugeň Ján 
7.A, 7.B Mokriš Michal 
8. ročník Pišta Andrej 
9. ročník Šramko Matej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10

 
 

 
 

Zoznam žiakov navrhnutých na koncoročné odmeny 
 

Trieda Meno žiaka Súťaž Umiestnenie 

3. Dávid Kodaj 
Kinderiáda - šport. Súťaž 
okresné kolo 1. miesto 

4. Kristína Furková Slávik Slovenska - okresné kolo 3 .miesto 

5. Veronika Kubová Európa v škole 1. miesto 

6. 
 
Marek Vančík 

Okresné kolo GO 
Krajské kolo GO 

1. miesto 
1. miesto 

7.A Marián Sondor 
T-COM počítačová olympiáda 
celoslovenské kolo 2. miesto 

7.B Janka Nemčeková 
Talentárium 
Drogy medzi nami - lit. Suťaž 
Európa v škole 

3. miesto 
1. miesto 
3. miesto 

8. Lucia Laginová 
T-COM počítačová olympiáda 
celoslovenské kolo - úspešná 

5. miesto 
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Zoznam žiakov navrhnutých na koncoročné odmeny 
 

Trieda Prví traja Samé jednotky 

Dochádzka 0 
hodín 

 vymeškaných 
počas celého 

roka 

1. 
Katarína Sondorová 
Lukáš Mazánik 
Petr Mokriš     

2. 
Jana Grambličková 
Miriam Mihálová 
Želmíra Grošaftová   Kristína Puryová 

3. 
Eva Mokrišová 
Oliver Ondráš 
Patrícia Michalová     

4. 
Andrea Jurenková 
Michal Vančík 
Kristína Jurenková   Matej Kochan 

5.   

Veronika Kubová 
Martin Krištof 
Helena Nevidzanová   

6.   
Marek Vančík 
Michaela Podskočová   

7.A       

7.B   
Ivana Kurincová 
Jana Nemčeková   

8.   
Ivana Grambličková 
Veronika Kočková   

9. 
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Ako iné roky, aj tento rok sa lúčime s 9.triedou, ktorá končí základnú školskú dochádzku a od 
septembra nastúpia do svojich nových stredných škôl, kde spoznajú aj nových spolužiakov. 
Na konci školského roka navštívia triedy a rozlúčia sa s nami ,s učiteľským zborom, ktorý im 
bude veľmi chýbať .Potom pôjdu na obecný úrad na prijatie u starostu obce. A na koniec dňa, 
ako je už zvykom,  si spravia rozlúčku . 
 
V mene celej redakcie im želáme veľa šťastia ! 
 
 
 

     Autorka – Petra Slugeňová 
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9. ročník 
 

1. Jakub Bagin 

2. Marián Beňadik  

3. Lenka  Čičmancová  

4. Monika Falkovská 

5. Lukáš Furka 

6. Pavol Golej  

7. Róbert Golej 

8. Veronika  Golejová 

9. Silvia Grošaftová 

10. Martin Hruška  

11. Martin Ivin 

12. Teodor Kočka 

13. Henrieta Kodajová 

14. Jozef Krúpa 

15. Peter Kubo 

16. Peter Lagin  

17. Michal Môcik 

18. Jozef Mulinka 

19. Kristína  Obuchová  

20. Alžbeta Poláková 

21. Emília Sieklová 

22. Ingrid Sýkorová  

23. Matej Šramko 

24. Matej Štolovský 

25. Jakub Trepáč 

26. Ondrej Smolka

 
e-tablo: www.zsvalbela.edu.sk 

http://www.zsvalbela.edu.sk
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03:00 - 05:00 
V činnosti sú pľúca, preto sa v tomto čase obyčajne budia fajčiari, 
astmatici, chorí na priedušky, ľudia s nádchou, so zápalmi dýchacích ciest. 
V tejto dobe človek pociťuje aj najväčší strach a úzkosť. Každá maličkosť 
nadobúda obrovský význam. 

05:00 - 07:00 
Vrchol činnosti hrubého čreva. Najvhodnejšia doba pre vyprázdňovanie 
organizmu. Je potrebné vyhýbať sa stresu a psychickej záťaži a zvýšiť príjem 
tekutín (čaje). 

07:00 - 09:00 
Do činnosti sa dostáva žalúdok. Je veľmi dôležité konzumovať v tomto 
čase vitamíny. Telo potrebuje byť v teple, studená sprcha alebo kúpeľ 
preto nie sú vhodné. 

09:00 - 11:00 

Vrcholí práca pankreasu a sleziny, neodporúča sa konzumácia alkoholu. 
Vhodné je ovocie, med (je to jediná denná doba, kedy je telo schopné 
stráviť sladkosti). Vyhýbať by sme sa mali prílišnej fyzickej činnosti, je to 
čas vrcholu duševných schopností. 

11:00 - 13:00 
Doba aktívnej činnosti srdca, nie je dobré zaťažovať ho veľkým 
množstvom potravy. Nastáva mierny útlm, pozor na úrazy! Vhodná je 
prechádzka alebo krátky spánok. 

13:00 - 15:00 
Obdobie vrcholu tenkého čreva. Postupne sa zvyšuje fyzická aktivita. 

15:00 - 17:00 
Najviac pracuje močový mechúr. Dobré je piť bylinkové čaje, športovať. 
Tráviaci systém je schopný prijať výdatné jedlo, aktivita stúpa a dosahuje 
druhý výkonnostný vrchol. 

17:00 - 19:00 

V činnosti sú obličky. Je potrebné vylúčiť škodlivé látky - tuky, cukry, soľ, 
chemikálie, káva, alkohol, chlad, stres. 

19:00 - 21:00 
Do činnosti sa dostáva obal srdca - krv. V tejto dobe človek veľmi dobre vníma. Je to 
čas vhodný na počúvanie hudby a divadelných hier, ale aj najúčinnejší na pôsobenie 
antibiotík alebo na aplikáciu krémov na bolestivé miesta. 

21:00 - 23:00 Doba činnosti trojitého ohrievača. Prebieha príprava tela na spánok, preto je 
nevhodné fajčiť, jesť alebo akokoľvek aktivovať organizmus. 

23:00 - 01:00 Začína pracovať žlčník. Tí, ktorí majú ťažkosti s týmto orgánom, sa v tomto čase 
obyčajne budia alebo nemôžu spať. 

01:00 - 03:00 
Začína pracovať pečeň. V tejto dobe nastáva útlmu (najnižšie okysličenie 
mozgu), je potrebné byť opatrný najmä pri činnosti vyžadujúcej zvýšenú 
opatrnosť. Neodporúča sa konzumácia ťažkých a mastných jedál alebo 
pitie alkoholu. 

  
     Upravené: spracovala- Petra Slugeňová 
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Školský výlet 1. a 2.triedy 

 
 
 
 
 
14.júna bolo 14 žiakov prvého a 7 žiakov druhého ročníka na výlete v Bojniciach. 
Hneď ráno sme prešli rozprávkovou krajinou v Bojnickom zámku a potom si pozreli 
zoologickú záhradu. Dvakrát ich prekvapil silný dážď, ale aj tak sa domov vrátili spokojní. 
Výlet sa im páčil a ešte teraz si rozprávajú zážitky. 
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Školský výlet 3. a 4. triedy 
 

 
 
 

Ráno sme sa zobudili a s netrpezlivo sme sa 
vybrali do parku, kde sme sa mali stretnúť s pani 
učiteľkami. Museli sme vstávať skoro, aby sme 
nezmeškali autobus. Cesta autobusom sa nám zdala 
pridlhá. No aj po ceste sme mali veľa pekných 
zážitkov. Videli sme Liptovskú Maru, hrad Strečno, 
Tatry, Ružomberok, Váh, ďalšiu zrúcaninu, Malú 
a Veľkú Fatru, Čičmany a ešte veľa zaujímavých 
vecí.  

Prišli sme tam a privítali nás kovboji na 
koňoch. Dávali nám pečiatku na ruku. Vstúpili sme 
a uvideli sme mestečko Western City. Mohli sme sa 
odviesť na vláčiku, koňoch a elektrickom býkovi. 
Po ceste sme odpovedali na rôzne otázky. Boli sme 

sa pozrieť na ryžovanie zlata. Videli sme aj indiánsku osadu. Presunuli sme sa do Amfiteátra 
a tam nám ukazovali kaskadérske kúsky na koňoch. Hrali nám aj akčné divadlo. Najviac sa 
nám páčil výbuch dynamitu. Divadlo sa skončilo, a fotili sme sa s hercom Willym. Presunuli 
sme sa do Aquaparku a práve začalo pršať. Ale na koniec prestalo. Dostávali sme čipy na 
skrinky. Obliekli sme sa do plaviek, osviežili sme sa studenou vodou a čľup do vody. Išli sme 
aj na tobogany. Celé to bolo pekný zážitok a v Aquaparku sme boli dve hodiny. Nakoniec sme 
sa vrátili do autobusu a cestou späť sme si spievali rôzne pesničky. Chceli sme sa zastaviť pri 
Liptovskej Mare, ale mali už málo času. Ujo šofér nás vyviezol až domov.  

Prišli sme domov a rodičia sa nás začali vypytovať, ako sa nám páčilo. My sme im 
povedali, že to bol naozaj krásny zážitok. 

 
Žiačka 4. ročníka 
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Piatacký výlet 
 

 
Krásneho dňa 16.5. nás pani učiteľka 
vzala na koncoročný výlet. Vstávali 
sme zavčas rána na autobus. Naša 
prvá cesta viedla do Topoľčianok. 
Navštívili sme kaštieľ  a vzájomne 
letné sídlo pre prezidenta 
a ministrov. Bola tam krásna 
podlaha s masívnym nábytkom 
a izbami, najviac nás zaujala veľká 
knižnica s pracovňou posledného 
panovníka. Po malej prestávke sme 
sa vydali do múzea koní. Hneď 
v príchode  sme zosmutneli, lebo 
tam bol vypchaný kôň. Bolo nám ho 
ľúto. Vo vnútri múzea bolo všetko 
o koňoch. Dozvedeli sme sa tu mnoho zaujímavostí o chove koní, na čo kone ľuďom slúžili 
v minulosti a dnes, vystavené tu boli mnohé ocenenia koní, najrôznejšieho rodu a druhu. Boli 
sme tam asi pol hodinu a išli sme do arboréta v Mlyňanoch. Boli tam nádherné kvety, kríky, 
stromy, ktoré krásne kvitli a voňali. 
Rozdelili sme sa do troch skupín, aby sme si obhliadku mohli v kľude a podrobne prejsť. Po  
prehliadke sme si spravili pri bufete krátku desiatovú prestávku. Po nej sme išli do Nitry.  
Nasledoval rozchod do  nákupného centra, asi 2 hodiny. Každý sa rozbehol svojou cestou,  
kúpil a obzrel si čo chcel. O 17 hodine sme odchádzali z Nitry. Doma sme boli o pol ôsmej.    
Boli  sme dosť unavení, chceli len oddychovať. Druhý deň v škole bol ľahší. Všetci sa pýtali 
aký bol výlet. Bol to krásny deň 

Autor: Diana Porubčanová 
 

.   
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Výlet 7.  ročníka 
  

 
 
 
 

 Dňa 31.5. 2007 sa žiaci siedmeho ročníka 
zúčastnili výletu do Banskej Bystrice a okolia. 
Ako prvé sme navštívili pamätné domy 
vynálezcu Jozefa Murgaša a spisovateľa Jozefa 
Gregora Tajovského kúsok za Bystricou 
v dedinke Tajov. O týchto výnimočných 
slovenských osobnostiach sme sa 
prostredníctvom výkladu dozvedeli nové 
a zaujímavé informácie. Potom sme navštívili 
obchodný dom Tesco a Harmaneckú ľadovú 
jaskyňu, v ktorej sme sa kochali  ľadovými 
útvarmi. Po prehliadke jaskyne sme sa vybrali do 

Rajeckej Lesnej známej svojím vyrezávaným betlehemom. Tam sme aj ukončili náš výlet 
a vrátili sa domov.  
Tento výlet bol pre každého z nás krásnym zážitkom. 

 
J.Nemčeková  

7.B.      
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Exkurzia na Oravu  
8. - 9. ročník 

 
Žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili 14.6.2007 exkurzie na 
Oravu. Cesta bola nekonečne dlhá. 
Preto sme si ju spríjemňovali rozprávaním, počúvaním 
pesničiek a hraním kariet. Keď sme dorazili na Oravu ako 
prvý sme navštívili Oravský hrad. Veľmi sa nám páčil. 
Uvideli sme tam rôzne historické pamiatky a dozvedeli sme sa 
o ňom niečo viac. No ale asi najviac nás zaujala plavba loďou 
na  Oravskej priehrade a Slanický ostrov. Spätnou cestou sme 
navštívili nákupné centrum Tesco. Bol to veľmi príjemný 

a zaujímavý deň.  
 
          Autorky-        Petra Slugeňová, Dominika Šebová 
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Viete ako dokážu poslúchať policajní psi?  
O tom nás presvedčili príslušníci polície, ktorí k nám zavítali so svojimi štvornohými 

priateľmi. Psovodi nám rozprávali o výcviku, starostlivosti o takýchto psíkov. Najzábavnejšie 
bolo predvádzanie dolapenia „páchateľa.“ Psi sú špeciálne cvičení a nezľakli sa ani streľby 
páchateľa, ktorého dolapili a ostrými zubami zadržali. Potom už nastúpila polícia.  

Sebakriticky treba poznamenať, že psíkovia poslúchali lepšie ako niektorí naši 
spolužiaci. 

Spracovala: Ivana Grambličková 
 

 
                          

 
Počas tretej vyučovacej hodiny sme išli k pánovi 
Petrovi Dolinajovi. Prišli sme tam a uvideli sme 
veľkú pec 1 460 C. Vyrábalo sa tam sklo. Ujo nám 
ukazoval ako sa vyrába : cukrík, labuť s korunkou, 
húska. Okrem týchto výrobkov nám ukazoval ako sa 
vyrába pohár. Veľmi sa nám tam páčilo. Mohli sme 
si aj niečo kúpiť. Najčastejšie sme si kupovali húsky, 
cukríky, srdiečka a kvetinky. Mohli sme sa ho aj 
niečo opýtať. Okrem fúkania výrobkov ich aj 
prifarboval. Mal na to práškové farby. Najľahšie bolo 
vyrobiť veľkonočné vajíčko. Pred odchodom do 

školy sme si pozerali zakúpené výrobky. 
Nakoniec sme sa vrátili do školy. 

Spracovala: Žiačka 4. triedy 
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Nezamestnal sa kvôli psovi - rasistovi 

13. 6. 14:28 - BRUSEL - Belgický podnikateľ odmietol nigérijského uchádzača o prácu. Ako 
dôvod uviedol, že jeho pes je rasista a pohryzie každého, kto nie je bielej pleti. 

Zelená krv pacienta šokovala lekárov 

8. 6. 18:58 - VANCOUVER - Tím chirurgov počas operácie v kanadskom Vancouveri 
šokovalo zistenie, že z pacienta tečie tmavozelená krv. Štyridsaťdvaročný muž na operačnom 
stole tak pripomínal postavu Spocka zo známeho seriálu Star Trek 

Počas Bushovej návštevy v Sofii sa nesmie prať 

6. 6. 8:58 - SOFIA - Práčky v bulharskej metropole Sofii budú počas návštevy amerického 
prezidenta Georgea W. Busha nútene odpočívať. Tamojšie orgány totiž zakázali pranie, aby 
sušiaca sa spodná bielizeň a iné šatstvo nekazili dojem hosťa 

Muž zjedol 59 a pol hotdogu 

3. 6. 15:54 - PHOENIX - Američan Joe Chestnut prekonal svetový rekord v jedení hotdogov na 
regionálnej súťaži vo Phoenixe. 

 

Chlapík navrhol žene, ktorú okradol, rande 

29. 5. 16:16 - MILWAUKEE - Lupič v Spojených štátoch navrhol ihneď po prepade žene, 
ktorú práve okradol, spoločné rande. Dvaja muži prepadli v nedeľu požičovňu nákladných 
vozidiel spoločnosti U-Haul v americkom meste Milwaukee. 

Muž vydržal bez spánku 11 dní 

26. 5. 9:58 - LONDÝN - Brit, ktorý vydržal bez spánku 11 dní tvrdí, že prekonal svetový 
rekord, avšak jeho kúsok v Guinessovej knihe rekordov zaznamenaný nebude, kvôli 
zdravotnému riziku s ním spojenému. 

Zlodej na mieste činu zanechal po sebe životopis 

23. 5. 12:26 - NEW YORK - Newyorská polícia dolapila zlodeja, ktorý ukradol šperky a ďalšie 
predmety v hodnote niekoľkých tisícov dolárov, keď po sebe na mieste činu zanechal svoj 
životopis a kľúče. 

     Autorka – Petra Slugeňová 
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Ak zmiešate med, mlieko a jogurt dostanete vynikajúci a osviežujúci nápoj. 
Ak chcete aby bola polievka hustá a mala kyslú chuť, urobte zátrepku z vajíčka, hladkej múky 

a trošku bieleho jogurt. 
Mlieko pri varení nevykypí, ak okraj hrnca potriete tukom. 
Mlieko uchováme v lete dlhšie, keď pri varení pridáme doň sódu bikarbónu. 
Mlieko neskysne a ostane sladké aj niekoľko dní ak doň vložíte list z chrenu. 
Olej vraj pri vyprážaní nestmavne, ak do panvice vložíte tri – štyri špáradlá. 
Ak chcete pri varení použiť suché huby, najskôr ich namočte na 20 až 30 minút do vody, aby 

zmäkli. Zo 100g sušených húb dostanete približne 500g. 
Ak sa pri varení popálite, ihneď si popálene miesto potrite horčicou a nechajte ju zaschnúť. 

Nevytvoria sa pľuzgiere a rana nie je červená. 
Biela kapusta pri dusení bude mäkšia a zároveň aj chutnejšia, ak k nej pridáte väčší surový 

zemiak. 
Ak ste pripálili ryžu, hrniec odstavte z ohňa a ryžu prikryte krajcom chleba. Asi po piatich 

minútach chlieb odložte, ale ryžu pre istotu ovoňajte. 
Ak pripravujete praženicu, soľte ju až nakoniec, pretože soľ spôsobuje to, že je tuhá. 
Kakao, ktoré pridávate do múčnikov bude tmavšie ak ho zalejete horúcim mliekom. 
Aby sa cesto pri vaľkaní nelepilo posypte cesto aj valček múkou, alebo položte na cesto 

mikroténové vrecko, alebo fóliu. 
Keď sa varí ryža, pridajte do nej trochu citrónovej šťavy. Zostane biela a nadýchaná. 

Neprevarí sa, keď pridáte trochu mäso. 
Keď si pri varení popálite jazyk, rýchlo ho potrite kúskom masla. Bolesť sa rýchlo stratí. 
Ak nechcete, aby bolo tmavé cesto na mramorovú bábovku suché, pridajte do neho namiesto 

kakaa orieškovú nátierku, napríklad Nutelu. 
Slanina (cesnak, párok) ľahko vnikne do mäsa, ak budete mäso špikovať v smere vlákien. Pri 

krájaní naprieč vláknami zostanú v mäse biele štvorčeky slaniny. 
       
 
 

Autorka- Petra Slugeňová 
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Čokoláda prezradí Tvoj vek 

NEPODVÁDZAJ 
 
1.Koľko krát dostaneš do týždňa chuť na čokoládu?(charakterizuj číslom od 0-10) 
2.Vynásob toto číslo dvoma(aby sme mali párne číslo) 
3.Pripočítaj 5 
4.Výsledok vynásob 50-mi 
5.Ak si už mal/a v roku 2007 narodeniny pripočítaj 1757. 
   Ak si tohto roku ešte neoslavoval/a narodeniny pripočítaj 1756 
6.Teraz odčítaj rok, v ktorom si sa narodil/a(štvorciferné číslo) 
7.Výsledok je trojciferné alebo štvorciferné číslo. Prvá číslica (prvé dve číslice)určujú, 
koľkokrát dostaneš chuť na čokoládu . 
8.Dve nasledujúce číslice súúú.......................... 

TVOJ VEK 
 

 
 
      Autorka – Petra Slugeňová 
 

 
 
 
 

Počas letných prázdnin sa budú konať aktivity organizované 
školou: šport, internet. 

!Pozorne sledujte oznamy miestneho rozhlasu! 



 
24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Časopis vydáva:   Základná škola vo Valaskej Belej 

Šéfredaktor časopisu:   Petra Slugeňová 

Predseda redakčnej rady:  Veronika Kočková 
 
Redaktorky:    Miriam Ondrejková, Lucia Laginová,  
   Lenka Repková, Ivana Dušičková 

Dominika Hofierková, Ivana 
Grambličková, Dominika Šebová, 
Daniela Fajerová 
  

Jazyková úprava:   Mgr. B. Pružincová 
Grafická úprava:   Mgr. N. Juríková 
 
Časopis: je občasník 
 
Pedagógovia, ktorí sa podieľajú na vydaní časopisu : pani uč. Pružincová a Juríková. 
Časopis prvýkrát vyšiel v roku 2005 
 

 


