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„Neuspokojte sa s tým, čo vám život dáva.  Zlepšujte život a niečo budujte.“  

Ashton Kutcher 

 

 
 

 

 

AHOJTE! 

 

Leto je opäť predo dvermi. Ešte predtým, ako definitívne opustíme 

školské lavice, sme si pre Vás pripravili ďalšie číslo nášho školského časopisu. 

Prajeme Vám príjemné čítanie. 😊  
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NAJRÝCHLEJŠIE AUTÁ NA SVETE 

 

1. Devel Sixteen - Rýchlosť: 560 km/h Cena: 1 830 000 eur  

 

 

 

2. SSC Tuatara - Rýchlosť: 533 km/h  Cena: 1 720 000 eur 

 

3. Koenigsegg Jesko Absolut – Rýchlosť: 531 km/h Cena: 2 952 000 eur 

 

OR 
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Vieš, že v rastlinnej ríši... 
Už odjakživa sa ľudia usilovali nájsť spôsob, ako si uľaviť pri rôznych zdravotných 

problémoch a neduhoch. Príroda to vymyslela svojsky a nechala vyrásť bylinky, ktoré majú 

tie správne účinky na rôzne zdravotné ťažkosti.  

Levanduľa  

Pôvodom levandule je Stredomorie. Názov 

levanduľa pochádza z latinského slova lavare, čo 

znamená umývať sa. Už v dávnych časoch ľudia 

predpisovali levanduľu ako zaručený prostriedok 

proti kašľu. Kvety levandule obsahujú veľa 

blahodarných silíc, ktoré svojimi účinkami 

upokojujú nervový systém, zlepšujú psychickú 

odolnosť a majú protizápalové účinky. 

Repík lekársky  

Pri zbere sa zreže kvitnúca bylina aj s dolnými listami. Sušenie prebieha v tieni na 

prevzdušnenom mieste. Zbierané rastliny by nemali obsahovať plody. Pomáha pri chorobách 

tráviacej sústavy, pri poruchách močových ciest a pečene, pri kĺbových a zápalových 

ochoreniach. Taktiež ho s obľubou používajú speváci, keďže je účinný pri poruchách 

hlasiviek. 
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Tymián  

Je juhoeurópska rastlina, ktorá sa 

často pestuje ako obľúbená liečivá 

a koreninová kuchynská bylina. Jeho 

hlavnou zložkou je tymol, vzácna, 

vysoko baktericídna, teda 

dezinfekčná látka. Rozpúšťa hlieny, 

v ľudovej liečbe sa používa ako 

kloktadlo proti čiernemu kašľu 

a zápalu priedušiek. Pôsobí proti 

nadúvaniu a pri zápaloch tráviaceho 

traktu. Mierni kašeľ a účinkuje 

protizápalovo. 

 

 Materina dúška  

Nájdeme ju v celej našej krajine, 

i keď pôvodom pochádza zo 

Stredomoria. Na liečebné účely sa 

využívajú jej mladé kvitnúce časti.  

Materina dúška má na organizmus 

posilňujúce, protizápalové a hojivé 

účinky. Blahodarne pôsobí najmä na 

tráviacu a nervovú sústavu. Používa 

sa preto pri nespavosti, bolestiach 

hlavy, závratoch, nervozite 

a podráždenosti, ale tiež pri telesnej 

a duševnej slabosti. Využíva sa aj pri nachladnutí, zápaloch priedušiek a mandlí a pri 

astmatických ochoreniach. 
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 Lipa  

Vysádza sa do stromoradí a parkov. Lipa sa 

u nás vyskytuje vo viacerých poddruhoch. Jej 

kvety sú súčasťou mnohých čajov a liečivých 

prípravkov. V medicíne a ľudovom 

liečiteľstve sa využívajú najmä jej potopudné, 

močopudné a odhlieňovacie účinky. Využíva 

sa pri chrípkach a iných ochoreniach 

dýchacích ciest, na zníženie teploty 

a vykašliavanie. Taktiež pri močových 

a obličkových ťažkostiach, na podporu vylučovania žlče, pri nechutenstve, plynatosti 

a kolikách. 

 

 

Baza čierna 

Baza čierna sa vyskytuje v celej Európe. 

Zbierajú sa kvety aj plody. Kvety bazy sú 

v surovom stave mierne jedovaté, preto je 

pred konzumáciou potrebné použiť tepelnú 

úpravu.  Baza čierna sa používa ako 

prostriedok na potenie pri chorobách 

dýchacích ciest, reume a všade tam, kde je 

potenie žiadúce na zníženie teploty. 

Taktiež je vhodná na výplachy ústnej 

dutiny. Plody bazy majú mierne preháňavý 

účinok. 
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Fenikel  

Fenikel sa u nás pestuje zväčša 

v záhradách ako korenina a liečivá 

rastlina. Využíva sa v ľudovom 

liečiteľstve ako prostriedok proti 

nadúvaniu a na povzbudenie 

črevnej činnosti, na uvoľňovanie 

hlienov a na zvýšenie tvorby 

materského mlieka, pretože má 

blahodarný vplyv aj na trávenie 

dojčiat. 

 

 

 Hloh  

Hloh je ker s menšími konármi. 

Zbierajú sa mladé nezdrevnatené 

konáriky spolu s listami a kvetmi na 

začiatku kvitnutia alebo iba kvety, 

ktoré sú z liečebného hľadiska 

najcennejšie. Hloh pri dlhodobom 

užívaní upravuje poruchy srdcového 

rytmu. Znižuje rozsah porúch 

srdcového svalu a tiež krvný tlak. 

Taktiež pôsobí proti nervozite 

a poruchám spánku. V starobe má 

tonizujúci účinok na srdce. 

 

 



8 
 

Žihľava dvojdomá  

Žihľava dvojdomá, ktorú 

familiárne nazývame aj pŕhľava, je 

v ľudovom liečiteľstve známa už 

od čias starých Rimanov. Tí sa 

vetvičkami žihľavy šibali po 

boľavých kĺboch, aby tak odohnali 

reumatické bolesti. Má silné 

močopudné účinky, je preto cennou 

rastlinkou vtedy, keď potrebujete 

odvodniť organizmus. Dôležité je 

jej využitie pri detoxikácii 

organizmu, čo potrebujeme ako soľ 

pri nepríjemnej jarnej únave. 

Okrem toho čistí krv, pomôže zbaviť sa akné a naštartuje metabolizmus. Pripisujú sa jej aj 

protirakovinové účinky, je tiež silná proti reume a bolestiam kĺbov. Pozor, intenzívne pitie 

žihľavového čaju by nemalo presiahnuť 3 týždne, po ktorých si treba dopriať dlhšiu pauzu. 

 

Pestrec mariánsky  

Pôvod bylinky je na Kanárskych ostrovoch. 

Dozrieva koncom septembra, kedy sa v plode 

tvorí látka silymarín, ktorá pomáha 

k prečisťovaniu pečene a k regenerácii 

pečeňových buniek. Je vhodný na zdravotné 

problémy typu cirhóza (tvrdnutie) a steatoza 

(stukovatenie). Taktiež napomáha pri zlých 

krvných a pečeňových testoch. Je nápomocný 

pri zažívacích ťažkostiach a problémoch so 

stolicou. Je to silný antioxidant, čo znamená, že 

spomaľuje starnutie a bráni vzniku civilizačných ochorení. 
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Ginko biloba  

Ginko je strom ako žiadny iný na 

svete. Výťažky z jeho plodov totiž 

obsahujú látku ginkgolides. 

Zdraviu prospešné účinky ginka 

poznali už starí Číňania pred 5000 

rokmi. Pomocou neho liečili 

depresie, poruchy pamäte 

a koncentrácie, problémy 

s hučaním v ušiach, bolesti hlavy 

či niektoré očné choroby. Výťažky 

z plodov ginka obsahujú množstvo 

vitamínov a minerálov. Majú 

schopnosť ochrániť bunky 

ľudského tela, preto sa využívajú aj ako prevencia pred mozgovými príhodami, infarktom či 

niektorými druhmi rakoviny. Ginko odstraňuje pocity únavy, zlepšuje pamäť, prekrvuje 

končatiny a zlepšuje náladu.  

 Rakytník  

Rakytník je ker rozširujúci sa aj v celej 

Európe. Je tŕnitý, obyčajne dva metre 

vysoký, má zeleno-strieborné listy 

a oranžové bobule. Rakytníku sa tiež 

hovorí „rastlina budúcnosti“. Má vysoký 

obsah vitamínu C a je výbornou 

zásobárňou vitamínu A. Má 

biostimulačné účinky, vďaka ktorým 

podporuje imunitný systém. Rakytník sa 

užíva pri rôznych virózach ako angína 

a chrípka. Jedna bobuľa rakytníka 

obsahuje celú dennú dávku vitamínu C pre dospelého človeka. 
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LOGICKÁ A HRAVÁ MATEMATIKA 

1. Dokážeš prekresliť tieto dva obrázky iba jedným ťahom tak, aby si nešiel dvakrát po 

tej istej čiare? 

 

 
Riešenie si môžeš overiť na stránke:   http://matika.ide.sk/index.php?ut=zau&s=6 

 

 

2. Dokážeš opraviť daný chybný príklad premiestnením iba jednej zápalky? 

 

 

             Riešenie:   http://matika.ide.sk/index.php?ut=zau&s=4&kep=11&anim=ON#sem 

 

3. Dokážeš vyriešiť danú osemsmerovku? Hľadaj tieto slová: ZÁKLAD, ČASŤ, 

ZLOMOK, STOTINA, POČET, CELOK, STO, JEDEN, SÚČET, ZISK, TEST 

 
Tajnička sa skladá zo 4 písmen: ____________________________________ 

http://matika.ide.sk/index.php?ut=zau&s=6
http://matika.ide.sk/index.php?ut=zau&s=4&kep=11&anim=ON#sem


11 
 

FÍNSKO 

 

Majstrovská sveta v ľadovom hokeji sa aj tento rok 

odohrali v tejto tradičnej hokejovej krajine. Najlepší 

hokejisti sa predstavili v dvoch mestách.  

 

Helsinky 

V roku 1550 bola ustanovená zakladacia listina fínskeho hlavného a zároveň aj 

najväčšieho mesta Fínska. Je vzrušujúcim miestom, ktoré má čo ponúknuť. Je 

známe svojím dizajnom a špičkovými technológiami. Jeho atraktívny a 

unikátny charakter vyplýva z blízkosti k moru a zároveň umiestnením medzi 

východom a západom. 

Zaujímavé a neustále sa vyvíjajúce 

mesto oplýva nesmiernym množstvom 

fascinujúcich múzeí, galérií, podujatí či 

iných atrakcií, ktoré každoročne lákajú 

množstvo turistov. Určite netreba 

vynechať prehliadku Prezidentského  

paláca, radnice, katedrály Uspenski a Senátneho námestia. 

 

Tampere 

Je tretím najväčším fínskym mestom a 

najväčším vnútrozemským mestom v 

severnej Európe. Bolo založené roku 

1779. Mesto Tampere leží v južnom 

Fínsku, asi 180 km na severozápad od 

Helsínk. 
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ANIME 

 

Anime je súhrnné označenie pre seriály, ktoré sú 

animované alebo kreslené.  Jeho pôvod je v 

komiksoch, manga. 

 

Anime sa vyznačuje predovšetkým spôsobom kresby, 

ktorý je typický pre Japonsko. Vyvinul sa z mangy, je jej 

filmovou, animovanou či počítačovo hernou verziou. 

Väčšina postáv v anime má veľké oči, malé ústa a vlasy 

ľubovoľnej farby. Postavy môžu mať zvieracie znaky –

 kemonomimi. V anime prakticky neplatia fyzikálne 

zákony alebo platia len niektoré; to znamená, že postavy 

dokážu robiť veci, ktoré reálne nie sú možné.  

 

 

Začiatky anime siahajú do doby tesne po vzniku veľkých amerických štúdii ako Walt Disney. 

Rozmach anime nastal po druhej svetovej vojne a spája sa hlavne s menom továrenského 

robotníka Osamu Tezuka. V 

roku 1947 prišiel s kresleným 

románom Šin takaradžima a v 

roku 1963 potom s 

medzinárodne 

presláveným animovaným 

seriálom Tecuwan Atom, v 

zahraničí známym ako Astro 

Boy.  
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Anime v podaní našej šikovnej žiačky z 8.AB triedy Jieyu Zhang.  
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KAM V TEPLÝCH DŇOCH V BRATISLAVE 

 

Tehelné pole: Super kúpalisko 

blízko našej školy v Novom 

Meste na Junáckej 4. Má 2 

bazény, z toho jeden je 

plavecký a do druhého vedú 

dva tobogany. Zvyčajne sú 

otvorení od 9.00 do 20.00 

celý týždeň. Vstupné pre 

deti od 3 do 18 rokov je 3 eurá. 

 

Rosnička: Ďalšie kúpalisko na zozname sa 

nachádza v Dúbravke. Má veľký tobogan, 3 

bazény, volejbalové ihrisko a stolnotenisový 

stôl. Cena pre deti (3-18 rokov) je 3,50€. 

Otváracie hodiny:  od 9.00 do 20.00.  

 

 

 

 

Delfín: V Ružinove nájdete ďalšiu 

príležitosť schladiť sa.  Kúpalisko 

má 2 bazény: plavecký a ďalší 

s dvomi toboganmi. Cena pre deti 

(3-18 rokov) je 3 eurá. Navštíviť ho 

môžete denne od 9.00 do 20.00.   
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Okrem kúpalísk máme v Bratislave k dispozícii aj prírodné jazerá. K najznámejším určite 

patria Zlaté piesky: Za vstup neplatíš nič. Okrem plávania sú ideálnym miestom pre ostatné 

letné športy ako volejbal, vodné bicykle, wakeboard či paddleboard. Hodinová jazda na 

wakeboarde ťa bude stáť 15 eur.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Čoraz obľúbenejšou destináciou v širšom okolí Bratislavy blízko obce Rovinka a Dunajská 

Lužná sú Košariská. Ide o štrkopieskové jazerá s osviežujúcou a čistou vodou. Okrem 

kúpania sú vyhľadávané aj potápačmi, keďže ich hĺbka miestami dosahuje až 43 metrov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OR 
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Vieš, že živočíchy to nemajú jednoduché? 

V čom môže byť život zvierat náročný? Veď len jedia, spia a hrajú sa.  Aj zvieratá 

však majú svoje problémy, ktorým musia čeliť v divočine deň čo deň.  

  

Líšky sú prelietavé 

stvorenia. To však platí 

len v prípade samičiek, 

ktoré si po smrti svojho 

partnera nájdu novú 

lásku okamžite. Naopak, 

"ovdovení" samci 

ostávajú po smrti svojej 

polovičky single. 

 

 

Pandy nemajú svoj 

pelech, kde spia. Keď sú 

unavené, jednoducho sa 

zvalia na zem a zaspia 

kdekoľvek. 
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Myši sú veľmi empatické tvory. U 

ostatných myšiek dokážu vycítiť 

smútok, z čoho sú tiež rozladené. 

 

 

 

 

 

 

Ovce si dokážu zapamätať len 50 

tvárí. 

 

 

 

Vtáky narážajú do okien preto, lebo 

chcú poraziť svojho protivníka. 
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 Ježkovia majú večne plný nos a 

preto stále smrkajú.  

 

 

 

 

 

 

 Mačky dokážu rozoznať človeka podľa       

hlasu. 

 

 

 

 

Dikdik (druh antilopy) si značkuje svoje teritórium vlastnými slzami. 
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Včely sa ťažko zotavujú zo 

stresu bez cukru. Nastrúhajte 

im jablko do misky s vodou, 

aby sa posilnili. 

 

 

 

 

Ak je žralok modrý zamilovaný, jemne 

hryzie svoju partnerku. 

 

 

 

 

 

V divočine sa len jeden zo 

siedmich králikov dožije 

dospelosti. 
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Niektoré mole pijú slzy vtákov.  

 

 

 

 

 

 

Mláďatá žraloka piesočného 

pociťujú rivalitu ešte pred 

narodením. V tele matky sa 

navzájom požierajú a prežije 

len ten najsilnejší.  

 

 

 

 

Kurčatá sa dokážu doslova 

vydesiť na smrť.  
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Veveričky potrebujú stále 

niečo ohlodávať, pretože ich 

zuby stále rastú.  

 

 

 

        

 

Samice geparda žijú 

osamote. 

 

 

 

 

Slony spia v noci len dve hodiny.  
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Osamelé svište žijú dlhšie, ako 

keď žijú v páre. 

 

 

 

 

 

 

Mláďatá veľrýb priberú 

za deň v priemere 90 kíl.  

 

   

 

 

 

 

Nosorožce vydávajú piskľavé zvuky v prípade, že sa stratia. Ostatní jedinci ich počujú a idú 

ich hľadať. 
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  ZAUJÍMAVÉ MIESTA V NORMANDII 
 

Le Mont-Saint-Michael je žulový, 80 metrov 

vysoký ostrov so starým opevnením či kostolom.  

Dostať sem sa dá cestou na to určenou. No no keď je 

príliv, 

cesta je 

zaplavená.       

  

 

 

 

 

Étretat sa nazýva útes s nádherným prírodným oblúkom. 

Nachádza sa v ňom 

aj golfový rezort s 

krásnym výhľadom 

na more. 

 

 

 

 

Les Jardins d´Etretant je názov záhrady, v ktorej sa   

nachádzajú rôzne kvety a sochy. Pozornosť pútajú 

najmä tváre zobrazujúce ľudské emócie. Inšpiráciou 

pre toto dielo bola aj Alenka z krajiny zázrakov.   

            MG 
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VÝCHOVNÉ KONCERTY V NAŠEJ ŠKOLE 

 

Počas hodín hudobnej výchovy prebehli na 1. aj 2. stupni výchovné koncerty. Ich 

hlavnými aktérmi boli talentovaní žiaci z našej školy. Na klavíri sa predstavil mimoriadne 

šikovný Alex Šarközi zo 7. B, ktorý navštevuje predabsolventský ročník  ZUŠ Miloša 

Ruppeldta v Bratislave. Alex predviedol skladby od hudobných velikánov ako Beethoven, 

Bach či Chopin, no svoje majstrovstvo predviedol aj pri modernejších skladbách od skupiny 

The Beatles.  

Klavír neskôr vystriedala gitara a pár skladieb svojim mladším spolužiakom 

predviedol žiak 8.AB Ivan Myhovych.  

Žiakom sa koncerty veľmi páčili. Mnohí z nich prišli aj slušne oblečení, tak, ako sa na 

kultúrne podujatie patrí. Hudobníkov odmenili veľkým potleskom a aj slovnou pochvalou. 

Koncerty zorganizovala pani učiteľka Barboríková. Veríme, že takýto projekt nebol v našej 

škole ojedinelý.  
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A NA ZÁVER ....... 

Viete, po kom je pomenovaná ulica, na ktorej sídli naša škola? Ján Kalinčiak patrí 

medzi najznámejších štúrovských básnikov. Svojou tvorbou sa radí do slovenskej romantickej 

literatúry. V týchto dňoch si pripomíname 200. výročie jeho smrti. 

Ján Kalinčiak 

slovenský spisovateľ a básnik 

 

 

„Bez práce a bez tvojej vlastnej účasti ani samo božstvo neurobí s tebou 

zázrak.“ 

 

„Škola si dala prácu, aby v žiakoch a skrze žiakov pripravila a napomáhala 

budúcnosti ľudskej spoločnosti.“ 

 

„Nerob si zo sveta nič. Či tak, či tak, on inakší nebude.“ 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:J%C3%A1n_Kalin%C4%8Diak_2.JPG
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:J%C3%A1n_Kalin%C4%8Diak_-_podpis.JPG
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A je tu koniec. Nielen tohto čísla nášho časopisu, ale celého školského 

roku. Dúfame, že Vaša celoročná bude odmenená v podobe vysvedčenia, 

ktoré o pár dní budete držať vo svojich rukách.  

 

Prajeme Vám všetkým krásne oddychové leto! Užívajte si čerstvý 

vzduch, slnko a teplo. Zažite čo najviac dobrodružstiev, navštívte zaujímavé 

a netradičné miesta, spoznávajte sa s novými ľuďmi.  Načerpajte veľa síl 

a energie do budúceho školského roka!  

 

 

 

 

 

 


