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SÚŤAŽÍME 
ZAPOJ SA A POTEŠ CELÚ TRIEDU! 

kresba Nina Cigániková 

 
Súťažná úloha: 

1. spočítaj, AKÝ JE POČET ŠTVORCOV na obrázku dole na strane, 

 

2. na papier napíš počet spočítaných štvorcov + prilep kupón z tejto 

strany + napíš meno a triedu = vhoď do krabičky pri zborovni 

 

O čo hráme: 

- trieda, z ktorej v tomto a minulom čísle dostaneme najviac správnych 

odpovedí, vyhráva na konci júna ŠPECIÁLNY DEŇ od vedenia školy plný 

zábavy!!! 

 

- body rátame: za každý jeden nájdený štvorec 1b (ak napíšte väčší 

počet štvorcov, ako je v skutočnosti na obrázku, budete diskvalifikovaní 

- preto rátajte pozorne a nenavyšujte počty bezdôvodne) 

 

            TERMÍN odovzdania: do 10. júna, vrátane!!! 
 

Pomôcka: štvorcov je menej ako 100 ;) 

 
AKÝ JE POČET ŠTVORCOV NA OBRÁZKU? 

 

      SÚŤAŽNÝ KUPÓN 3/2022 

 



DEŇ DETÍ 
KEĎ OSLAVUJÚ TÍ NAJMENŠÍ 

Vanesa Opoldíková 

 

Medzinárodný deň detí (skratka MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách 

sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje každoročne 1. júna. Na 

Slovensku sa slávi od roku 1952. 

 

Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World 

Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto 

konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou 

prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád 

zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na 

problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD. 

Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách. 

 

Prvý jún sa uchytil obzvlášť v komunistických krajinách, kvôli čomu vznikla mylná domnienka, že 

MDD bol komunistický vynález. Avšak Deň detí sa napríklad v USA oslavoval prvýkrát už v roku 

1925, a to v San Franciscu. 

 

Na deň detí by sa malo 

deťom uľaviť, napr. od 

domácich prác alebo prípadne 

zrušiť zákazy. Prípadne im 

dopriať viac čokolády, 

skrátka niečo, čo sa bežne až 

tak nesmie :) 

 

 

 

DEŇ OTCOV 
OSLAVUJEME 19. JÚNA 

Nina Cigániková 

 

Otcovia stoja po našom boku v dobrých i zlých chvíľach.  

 

Od prvej jazdy na bicykli až po neskoré večery, keď sa nám snažili vysvetliť násobilku.  

 

Naši hrdinovia, pre ktorých budeme vždy malé deti.  

 

Preto nezabudnime zablahoželať a poďakovať mužom, ktorí nás zahrnuli nekončiacou láskou a 

podporovali nás v našich detských snoch.  

 

 

 Najväčšie búrky v srdci dieťaťa 

  upokojujú láskyplné vlny 

   v mori otcovej lásky. 

 

     neznámy autor 
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ČO NÁS ČAKÁ V LETE? 
UROBME SI PROGRAM UŽ TERAZ 

Marek Štefánik 

 

 Ako prvé by som spomenul, že bude najväčší spln - na oblohe sa objaví 13.júla.  

Astrofyzici odporúčajú pozrieť si tento jav počas jeho východu alebo západu, pretože vtedy sa 

mesiac javí naozaj obrovský. 

 

 Na deň detí 1. júna bude pred kinom Mier deň detí s Legom - každý, kto chce, môže 

prísť. 

 

 V stredu 8. júna bude v kine Mier zábavný program so Smejkom a Tanculienkou. 

 

 Vo štvrtok 9. júna môžeme v kine Mier očakávať hudobnú komédiu s názvom PANIKÁRI. 

 

 Bude aj TOPFEST 2022 v Jazdiarni Banát, Častkovce od 1.7.-2.7.2022, tu sa môžete 

tešiť na vystúpenie kapiel: KABÁT, Paľo Habera a TEAM, WanastowiVjecy, DESmod, 

KISS Forever Band, Peter Nagy, Helenine oči, Kollárovci, Konflikt, PloštínPunk 

a Hrdza. 

 

 

 

TRÚFNEŠ SI NA LETO? 
DOVOLENKA PRI VODE 

Marko Prosnan, kresba Nela Šamajová 

 

Na dovolenku sa najčastejšie chodí k moru - a tu je nielen odporúčanie na super miesto, ale tiež 

na super letné vodné športy na zahraničnú nôtu. Necháte  sa zlákať? 

 

  

flyboarding 

paddleboarding 

aquazorbing 

hydrospeeding 

wakeboarding 

parasailing 
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TYPY NA VÝLETY V OKOLÍ 
SEM URČITE POĎ! 

Mária Juríčková 

 

Považský hrad, zrúcanina- je výbornou možnosťou na nenáročnú 

turistiku pokojne aj s malými deťmi. 

 

 

 

Manínska tiesňava- ideálna prechádzka na čerstvom vzduchu a obsahuje 

aj náučné chodníky, ktoré Vás niečo nové naučia. 

 

Veľký Manín- je to celkom väčšia turistika, no pre milovníkov 

adrenalínu ako stvorená. A po ťažkom výleze  na Vás hore čaká 

zaslúžená odmena, a to výhľad na celú Považskú Bystricu. 

 

 

Koliba v Papradne- je to skôr pekné miesto na rodinný výlet, detičky si 

môžu zajazdiť na koníkoch alebo sa zahrať na zábavnom ihrisku 

 

 

 

Kúpele v Nimnici- A po všetkých turistikách si môžete oddýchnuť v bazéne, 

vírivke, saune a v mnohom ďalšom.  

 
 

 

VIDÍME SA V KINE 
DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRE ŠIALENSTVA 

Jakub Kardoš 

 

- Typ filmu: Akčný/Dobrodružný film  

- Dĺžka filmu: 126 minút 

- Dátum vydania: 5. mája 2022 

- Režisér: Sam Raimi 

- Hrajú: Doctor Strange: Benedict Cumberbatch 

            Wanda Maximoff/Scarlet Witch: Elizabeth Olsenová 

             America Chavez: Xochitl Gomez  

             Wong: Benedict Wong  

 

Film nám začína akčne, ako sa Defender Strange a America Chavez snažia získať knihu vishanti, a 

potom film neprestáva byť akčný. 

Tento film je aj trocha strašidelný, hlavne v druhej časti filmu s jumpscarmi. 

Na to, že je tento film krátky, tak je perfektný na pozeranie s rodinou alebo ešte ak bude v 

kinách. 

Ja by som tento film ohodnotil 9.2/10, efekty boli veľmi dobré aj príbeh, len škoda, že to bolo 

také krátke, takže film nestihol veľmi cestovať do mnohovesmíru. Ale stále je to fakt dobré. 
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SME ZVEDAVÍ 
P. UČ. EDITA KONIAROVÁ 

Michaela Bieliková 

 Chceli ste byť vždy učiteľkou? 

  Keď som bola malá :). 

 Keby ste mali mať iné povolanie, aké by to bolo? 

  Pilot. Môže byť aj helikoptéry . 

 Aký je váš obľúbený jazyk? 

  Okrem rodného, samozrejme anglický. 

 Aká rozprávková postava je Vám najviac podobná? Prečo? 

  To neviem. Nikdy som o tom nerozmýšľala. 

 Aký je váš obľúbený interpret/skupina? 

  Mám rada rockovú hudbu, ale momentálne  

  fičím na Imagine Dragons! 

 Aké je vaše obľúbené jedlo? 

  Šalát alebo cestoviny. 

 Čo rada robíte vo voľnom čase? 

  Športujem a chodím na turistiku. 

 Športuje rada? Ak áno aký druh športu? 

  Áno. Plávanie, lyžovanie, bicyklovanie a aj kondičné tréningy.  

 Aká je vaša obľúbená destinácia na cestovanie?  

  Rada spoznávam nové miesta, ale mám rada juh Chorvátska okolo Dubrovníka.  

 Čo máte najradšej na letnom období? 

  Ľahké oblečenie a obuv. 

 
  

RECENZIA 
BRAWL STARS - NOVINKY 

Jakub Kardoš 

Brawl stars je MOBA typ hra, vyvinutá firmou Supercell. V tejto hre sa nachádza 57 bojovníkov, 

ktorí každý z nich má iné schopnosti. Jedna hra môže trvať 2-3 minúty s veľa rôznymi módmi. 

 

Nové veci: 

Gadgets - špeciálne ability pre každého bojovníka, môžete ich získať na power leveli 7 a teraz 

55 brawlerov už ma 2 gadgety na výber   

Brawl pass -v ňom môžete získavať viac rewardov než predtým, mega boxy, gemy ... a ak si 

kúpite brawl pass za 169 gemov, dostanete chromatic bojovníka (nová rarita každú ďalšiu sezónu 

ide rarity dole z legendary na epic) a 2 skiny a veľa pinov  

Piny a spreje - malé emoji, ktoré môžete používať v bojoch/team chate/ clube a spreje 

sprejovať na zem  

Map Maker - môžete vytvárať vlastné mapy  

Power league - nový kompetitivný mod s rankami,  každú sezónu sa resetujú ranky a môžete 

získať profile icony  

Club League - každá club league sezóna trvá 1 týždeň a je to nová cesta ako získavať rewardy 

Power level 11 - p2w 

Gears - na power level 10 môžete dávať gears na bojovníkov, sú to bonusy - shield, extra dmg... 

Ostatné veci - 28 nových bojovníkov,  130 nových skinov, 2 gamemodes (ostávajú navždy v hre) 
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ASTRONOMICKÉ JAVY A ÚKAZY 
V ROKU 2022 - POKRAČOVANIE 

Natália Haššová 

Jún a prvá polovica júla: 

● Na severe sa v čase letného slnovratu rozsvietia Nočné svietiace oblaky (NLC). 

Druhá polovica júna: 

● V druhej polovici júna  nás čaká vzácne obdobie, keď uvidíme naraz všetkých päť voľným 

okom viditeľných planét Slnečnej sústavy a spolu s nimi aj Mesiac.  

● Naposledy sa na severnej pologuli ukázali Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter a Saturn s 

Mesiacom v júli 2020, kedy sa dala pozorovať aj kométa Neowise.  

● Nabudúce sa objavia spoločne až v roku 2036, veľká konjunkcia potom 

bude 9. septembra 2040. 

4. júl: 

● Zem bude od Slnka deliť najväčšia vzdialenosť 152,1 milióna kilometrov. 

Aj 13. júla si Mesiac prichystá pre pozemských divákov superspln. 

12.-13. august: 

● Najobľúbenejší meteorický roj Perzeidy bude vrcholiť v noci z 12. na 13. 

augusta, no v tomto čase bude v splne aj mesiac.  

● Teda šanca vidieť 100 meteorov za hodinu, bude pomerne slabá, veľkú časť pohltí 

mesačné svetlo.  

23. september: 

● V tento deň o sa začne astronomická jeseň.  

● Dobre pozorovateľné sú tri jasné planéty: väčšinu noci sú nad obzorom Mars, Saturn a 

Jupiter, ktorý sa zároveň 26. septembra ocitne v opozícii voči Slnku a zároveň bude 

najbližšie k Zemi (591,4 milióna kilometrov). 

21. október: 

● V piatok 21. a v sobotu 22. októbra nás čaká významný meteorický roj Orionidy.  

●  Mesiac bude tri dni pred novom, radiant v súhvezdí Orión bude počas noci stúpať nad 

obzor a najlepšie podmienky tak nastanú v druhej polovici noci medzi 1. a 5. hodinou.  

●  Pozorovateľ môže vidieť desiatky rojových meteorov pochádzajúcich z úlomkov 

Halleyovej kométy. 

25. október: 

● Úkazom roka bude čiastočné zatmenie Slnka – okolo poludnia sa bude dať dobre 

pozorovať aj zo Slovenska.  

● Tieň tento raz prekryje okolo 40 percent slnečného kotúča.  

8. december: 

● Planéta Mars bude v tomto období najjasnejšia. 

● Už 1. decembra sa priblíži k Zemi na najkratšiu vzdialenosť 81,5 milióna kilometrov – hoci 

vzhľadom na to, že Zem aj Mars obiehajú okolo Slnka po eliptických dráhach, priblížia sa 

niekedy aj na tesnejšiu vzdialenosť.  

● Potom 8. decembra bude Mars v opozícii voči Slnku a zároveň sa skryje za kotúčom 

Mesiaca v splne. 

14. december: 

● V tento deň okolo 08.00 h bude vrcholiť aktivita meteorického roja Geminidy.  

● Jeho materským telesom je planétka (3200) Phaeton, zrejme bývalá, dnes vyhasnutá 

kométa. 

21. december: 

● O 22.48 hod. nastane zimný slnovrat a začne sa astronomická zima. 
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ZNAMENIA ZVEROKRUHU 
KTORÉ Z DVANÁSTICH SI TY? 

Natália Haššová 
 

BARAN: 

Živel: oheň Farby: červená, biela                                       

Kameň: diamant, meď Šťastné čísla: 6, 7 

Šťastný deň: utorok Planéta: Mars 

Blízke: Blíženci, Lev, Škorpión, Váhy 

Baran má v sebe pod vplyvom planéty Mars 

značnú silu, životnosť, túžbu byť prvý, 

presadiť sa za každú cenu. Rozhodnosť, 

bojovnosť, vodcovstvo sú silné vlastnosti, 

ktoré dostal do vienka. Do každej činnosti 

spontánne vnáša veľkú dynamiku, dravú odvahu, 

impulzívnu vášnivosť a optimizmus. 

BÝK: 

Živel: zem Farby: bledomodrá, zelená, 

ružová 

Kameň: smaragd, meď Šťastné čísla: 1, 9 

Šťastný deň: piatok Planéta: Venuša 

Blízke: Kozorožec, Škorpión, Váhy 

Býk je znamenie miernej povahy, citovo 

vyrovnané a výnimočne silné. Z pohody sa 

nenechá ničím vyviesť a jeho následné kroky sa 

dajú predvídať. Pod vplyvom Venuše obdivuje 

krásu, má výborne vyvinuté zmysly, miluje 

farby, výrazné vône, ľubovoľné chute, zvuky a 

silne túži po láske. Je žiarlivý. 

BLÍŽENCI: 

Živel: vzduch Farby: žltá, slabo zelená, 

oranžová 

Kameň: achát, železo Šťastné čísla: 3, 5 

Šťastný deň: streda Planéta: Merkúr 

Blízke: Panna, Váhy, Strelec 

Blíženci pod pôsobením planéty Merkúr sú 

intelektuálne založení. Vnútorná rozpoltenosť, 

lebo v ich „duši prebývajú dve duše”;, im 

nedovoľuje dosiahnuť duševný pokoj. Robia 

viacero vecí naraz, adaptujú sa na akékoľvek 

podmienky a ich neposednosť ich vedie k tomu, 

aby menili pravidlá hry za chodu. Vysokú 

inteligenciu rozvíjajú zbieraním stále nových 

poznatkov.  

RAK: 

Živel: voda Farby: strieborná, biela, sivá 

Kameň: perla, striebro Šťastné čísla: 3, 7 

Šťastný deň: pondelok Planéta: Mesiac 

Blízke: Ryby, Škorpión, Vodnár 

Povaha Raka sa mení rovnako ako jeho vládnuca 

planéta Mesiac na oblohe. S dobrou náladou je 

zábavný, srdečný a prejaví maximum svojho 

porozumenia. V nepriaznivom naladení prepadá 

pocitu, že mu nikto nerozumie a každý mu 

ubližuje. Raniť ho možno veľmi ľahko, lebo si 

všetko berie príliš osobne. Nestálosť mu 

komplikuje život v práci aj vo vzťahoch. Ľudí 

posudzuje podľa vzhľadu a meniace nálady mu 

zabraňujú vytvoriť si správny úsudok. Má veľa 

priateľov, ale aj nepriateľov a tí mu často 

sťažujú život niekedy aj súdnymi spormi. 

LEV: 

Živel: oheň Farby: jasnočervená, zlatožltá, 

oranžová 

Kameň: rubín, zlato Šťastné čísla: 1, 5 

Šťastný deň: nedeľa Planéta: Slnko 

Blízke: Kozorožec, Lev, Škorpión 

Lev pod vplyvom Slnka je predurčený vládnuť. 

Už od plienok sa má akýsi druh kráľovského 

správania. Jeho pohyby a slová sú uvážlivé, 

presvedčivé a vzbudzujú obdiv. Silná osobnosť 

vyžaruje sebavedomie, ktoré môže priťahovať, 

alebo zahnať na útek. Záleží na tom, či mu 

lichotíte, alebo ho zahŕňate výčitkami. Ovláda 

ho túžba žiť podľa svojich predstáv a verí vo 

vlastné sily a schopnosti.  

PANNA: 

Živel: zem     Farby: tmavomodrá, purpurová, 

biela 

Kameň: zafír, ortuť Šťastné čísla: 4, 8 

Šťastný deň: streda Planéta: Merkúr 

Blízke: Blíženci, Býk, Ryby 

Znameniu Panny vládne Merkúr, ktorý 

podporuje bystré myslenie, zmysel pre detail, 

ale tlmí city. Patrí k najlepším organizátorom z 

celého zverokruhu, lebo na prvom mieste je u 

nej rozum, na druhom poriadok a na treťom 

dokonalosť. Je pre ňu charakteristické 

chladné uvažovanie, jemné spôsoby a 

uprednostňuje naplánovanú stabilnú existenciu, 

kde si ju cenia a skutočne zaplatia jej hodnotu.  

VÁHY: 

Živel: vzduch Farby: ružová, modrá 

Kameň: zafír, meď Šťastné čísla: 6, 9 
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Šťastný deň: piatok Planéta: Venuša 

Blízke: Baran, Býk, Vodnár 

Váhy majú vďaka pôsobiacej bohyni lásky 

Venuši veľký zmysel pre krásu, pohodu a 

harmóniu. Vedia vychutnávať nádheru prírody, 

zurčanie potôčika, spev vtákov, pôvab pohybu, 

jasné tóny, živé farby aj dráždivú zmyselnosť 

tela, preto ich v profesii nájdeme tam, kde sa 

vyžaduje takt a vkus. Nevyhnutne k svojej 

existencii potrebujú vzťah, či už priateľský 

alebo partnerský.  

ŠKORIÓN: 

Živel: voda   Farby: tmavočervená, okrová, 

čierna 

Kameň: opál, oceľ Šťastné čísla: 2, 4 

Šťastný deň: utorok Planéta: Mars 

Blízke: Kozorožec, Lev, Ryby 

Škorpión je najkomplikovanejšie znamenie 

zvieratníka. Je najmenej zrozumiteľný, 

najmenej chápaný a veľakrát v dôsledku 

neporozumenia okolia odsudzovaný. Je nadaný 

mimoriadnou vôľou a energiou. Charakterizuje 

ho hlboká tajomnosť, magnetická príťažlivosť 

a bezodná vášnivosť. Túžba a cítenie sú preňho 

tak nevyhnutné, že radšej sa Škorpión cíti zle, 

než aby necítil nič.  

STRELEC: 

Živel: oheň Farby: ohnivočervená, purpurová, 

béžová 

Kameň: topás, cín Šťastné čísla: 9 

Šťastný deň: štvrtok Planéta: Jupiter 

Blízke: Blíženci, Baran, Býk, Panna 

Strelec pod vplyvom planéty Jupiter je 

dieťaťom šťasteny. Vyžaruje maximálnym 

optimizmom a pre neobyčajný cit pre to, ktoré 

vznešené ideály naozaj možno zrealizovať, mu 

spravidla všetko vyjde podľa plánov. V 

spoločnosti jeho šarm, duchaplnosť a vtip 

jednoducho nemožno prehliadnuť. S udatným 

srdcom brojí proti nepoctivosti a to je dôvod, 

prečo má toľko priaznivcov a priateľov.  

KOZOROŽEC: 

Živel: zem Farby: hnedá, žltá, tmavozelená 

Kameň: ametyst, zlato Šťastné čísla: 3, 7 

Šťastný deň: sobota Planéta: Saturn 

Blízke: Rak, Lev, Býk, Panna 

Zemskému znameniu Kozorožca vládne planéta 

Saturn a preto už v kolíske pôsobí dojmom 

zrelosti dospelého človeka. Jeho veľká sila 

charakteru a následne činov je založená na 

presnosti, ctižiadosti, vytrvalosti, 

zodpovednosti, reálnom pohľade na svet so 

štipkou idealizmu a s týmito stavebnými 

základmi je schopným prekonávať akékoľvek 

prekážky.  

VODNÁR: 

Živel: vzduch Farby: tyrkysová, modrá, šedá 

Kameň: akvamarín, hliník     Šťastné čísla: 7, 9 

Šťastný deň: piatok Planéta: Saturn 

Blízke: Baran, Blíženci, Váhy 

Človek narodený v znamení Vodnára je pod 

vplyvom planéty Urán už od malička 

samostatná bytosť s bleskovými reakciami a s 

riadnou dávkou vynaliezavosti. V jeho tvári sa 

dá vždy vyčítať oduševnenosť, vedychtivosť a 

bystrý intelekt. Vodnári so šľachetným srdcom 

milujú spoločnosť a každý je ich priateľom. Aj 

ich nepriatelia. Združujú sa do skupín a v 

športe rozumejú pravidlám fair play. 

Priateľstvo je pre nich viac ako láska.  

RYBY: 

Živel: voda     Farby: bledozelená, modrá, 

purpurová 

Kameň: diamant, platina      Šťastné čísla: 2, 6 

Šťastný deň: utorok Planéta: Neptún 

Blízke: Rak, Škorpión, Vodnár 

Ryby pod vplyvom Neptúna kráčajú celým 

životom zahalené oblakom rozprávkového sna. 

Bohatý svet fantázie ich unáša do 

nadprirodzených oblastí. Do každodenného 

života vnášajú poéziu a nezištnú lásku, ale 

nemajú dostatočne silné lakte, aby sa presadili. 

Stavajú si zvyčajne vzdušné zámky, no v živote 

si musia pestovať zdravý cit pre realitu. Často 

sú bútľavými vŕbami pre priateľov a kolegov a 

to vďaka diskrétnosti a intuitívnej schopnosti 

orientovať sa v náladách iných ľudí.  
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