
 



 2 

OBSAH                     

 
ŠŠEESSTTKKOOVVIINNYY  ((ŠŠeessttkkoovvýý  oobbččaassnnííkk))  
Číslo: 1  

Rok: 2020/2021 

Cena: 0 € 

 

 

 

Milí čitatelia, 

prinášame vám prvé tohto-školsko-ročné číslo nášho časopisu. 
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domova zaspomínať na zábavné leto na škole.  

Za celú redakciu želáme veľa radosti pri čítaní, zábavy pri lúštení 

tajničiek a zdravia predovšetkým! 
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ČAS VIANOČNÝ                        (mj)  
 

Je to chvíľa, kedy sa všetky domy vyzdobujú vianočnými rôznymi 

ozdobami. Z kuchýň volá vôňa ryby a kapustnice . No nielen to. Je to 

hlavne chvíľa, kedy sa každá rodina spoločne zíde, aby oslávila tento 

čas v pohode, v mieri a v láske. Súčasťou je tiež dávanie darčekov. 

Celých 24 dní na tento čas čakáme a potom si ho zopár dní môžeme 

naplno užívať.  

Vianoce a vianočné dni majú radi hlavne deti, ktoré sa tešia na 

darčeky, no rodičia to pociťujú úplne inak, a to, že majú veľa práce, 

príprav a zodpovednosti. Avšak spoločná večera za jedným stolom 

zmaže všetky starosti a trápenia. A tak to má byť! Veď tento sviatok 

sa považuje za najobľúbenejší na celučičkej Zemi! 

 

NAJKRAJŠIE VIANOČNÉ MESTÁ                  (mb)  
 

Objav päť najkrajších vianočných miest: 

 

1. New York -americké mesto žiariace 

svetielkami a stromčekmi,  ktoré siahajú naozaj 

až k nebu 

 

2. Štrasburg- každý dom, byt či ulicu majú vysvietenú žiarivými 

svetielkami - aj preto mu hovoria Ježiškovo hlavne mesto 

 

3. Londýn - každý rok majú viac ako 20-metrový 

vianočný stromček plný tisícok svetielok a 

vianočných žiarivých gúľ  

 

4. Zahreb - majú najkrajšie trhy v Európe, kde 

im rozvoniavajú čerstvé oplátky či sladký punč 

 

5. Grindelwald - švajčiarske mesto plné snehu a 

zasnežených chalúpok = sánkovačka ako sa 

patrí!   
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ŠTÝLOVO NA SVAHU                     (mch, fch)  
 

Viete, na čom sa zvykli sánkovať naši predkovia a na čom sa 

sánkujeme my? 

 

Dejiny hovoria, že kedysi dávno sa deti sánkovali na veľmi náhodných 

veciach, ktoré našli alebo si požičali od rodičov...  V dedine sa 

spúšťali dole kopcom napríklad na balíku sena, plechu, plechu na 

pečenie, pokrývke od hrnca, v hrnci alebo na lopate. V meste už 

podaktorí mali aj prototypy sánok.  

Ja a môj brat sme sa zvykli spúšťať dole kopcom na najnovších 

prototypoch sánok, boboch alebo na “lopúchoch“ (teda aspoň tak sme 

to s bratom volali). Zabudnúť nesmieme ani na lyže či modernejšie 

vymoženosti ako sú napríklad snežné skútre. 

V súčasnosti existuje veľmi veľa druhov prostriedkov na spúšťanie sa 

dole kopcom - stačí si len vybrať, nasadnúť a užívať si jazdu! 

Príprava je dôležitá, ale hlavne NECH UŽ NASNEŽÍ!!! 
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TO MUSÍTE VIDIEŤ!                          (nc, mb)  
 

Poznáte Vianoce bez snehu. Nemáte pocit Vianoc, rozprávkovej 

nálady... Jediná vec, ktorá ju vie privolať, sú VIANOČNÉ FILMY 

a pohľad do kalendára :) (Nezabudnime na Black Friday).   

 

Ponúkame vám zopár filmov, ktoré vedia vyvolať úsmev na tvári: 

 

1. S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT 

Je československý komediálny film z roku 

1982 o troch chlapoch, ktorí strážia svoje 

ratolesti. Film v réžii Marie Poledňákovej 

zvíťazil v českej diváckej ankete o komédiu 

storočia. Film patrí medzi zimné klasiky 

našich televízií. 

Môžeme počuť známu pesničku Sladké mámení. 

 

2. TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU 

Rozprávka, ktorá vznikla  v spolupráci 

československých a východonemeckých 

tvorcov, nakrútil ju režisér Václav Vorlíček 

v roku 1973. 

O troch orieškoch, skúšaní črievičky a so 

zaľúbeným koncom. 

 

3. SÁM DOMA A SÁM DOMA 2: 

STRATENÝ V NEW YORKU 

V našom zozname nesmie chýbať ani dvojica 

nezabudnuteľných vianočných rodinných 

filmov v réžii Chrisa Columbusa. Slávny 

chlapec Kevin prvýkrát očaril divákov v roku 

1990, keď ho rodina nechala samého doma a on zažil zrušujúce 

dobrodružstvá. V roku 1992 ho síce našťastie v dvojke nezabudli, ale 

Kevin sa stratil v New Yorku. 
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4. MRÁZIK 

 Je farebný rodinný fantasyfilm z 

roku 1964. Tento ruský film 

režíroval Alexandr Arturovič Rou. Ide 

o dievča Nastenku, pekná, múdra,... 

a o Ivana obdareného pýchou.  

Nájdu si k sebe cestu? 

 

5. PERINBABA 

Patrí medzi známe filmové klasiky. 

Bola nakrútená na motívy rozprávky bratov 

Grimmovcov: Pani Zima. Rozprávka bola 

natočená v roku 1985. Scenár napísal 

Ľubomír Feldek aj s režisérom Jurajom 

Jakubiskom.  

Perinbaba zachráni Jakuba, zaúča ho svojmu 

remeslu. Ale Jakub sa zamiluje do Alžbetky. Čo sa stane ďalej? 

Musíte zistiť vy. 

 

6. GRINCH 

Grinch je zelená príšera, ktorá nemá rada Vianoce 

(aj keď tomu nechápeme, lebo kto sa neteší na 

Vianoce?! Ale vráťme sa k rozprávke :) Rozhodne 

sa, že prekazí radosť obyvateľom blízkej dedinky, 

ale to netuší, že na Santu čaká okrem jeho aj iná 

záhadná pasca... 

 

7. LÚSKAČIK A ŠTYRI 

KRÁĽOVSTVÁ  

Každý pozná kráľa Luskáčika, ktorý o  žil a 

bojoval proti zlomyseľným myšiam.  

Ale tento príbeh je možno trošku inakší... 



 7 

 PEČIEME                            (vo, ng)  
 

LINECKÉ KOLIESKA S MARHUĽOVÝM DŽEMOM 

Suroviny: 

250 g masla ● 120 g práškového cukru ● kôra 

z citróna ● 4 žĺtky ● 350 g hladkej múky ● mletá 

vanilka alebo 1 balíček vanilkového cukru ● maslo na 

vymazanie plechov ● marhuľový džem na plnenie ● 

práškový cukor na obaľovanie 

 

Postup: 

Všetky suroviny na cesto dobre vymiesime, zabalíme 

do fólie a necháme stuhnúť v chladničke. Potom ho 

rozvaľkáme natenko a vykrajujeme kolieska, polovicu 

s dierkou. Poukladáme ich na vymastené plechy 

a pečieme v rúre vyhriatej na 180 °C asi 7 minút. Celé 

vychladnuté kolieska natrieme džemom a prikryjeme 

zvyšnými kolieskami. Nakoniec obalíme v cukre.  

 

ŠUHAJDY 

Suroviny - poleva: 

250 g masla ● 250 g práškového cukru ● 100 g kakaa 

Suroviny - plnka: 

300 g mletých orechov ● 250 g práškového cukru ● 

balíček hrozienok ● 4 žĺtky ● rum podľa chuti 

 

Postup: 

Suroviny na polevu rozpustíme na sporáku v 

kastróliku. 

Plnku pripravíme tak, že mleté orechy zmiešame s 

práškovým cukrom, pridáme v rume namočené 

hrozienka. Podľa potreby ešte prilejeme rum. Košíčky 

plníme tak, že najskôr nalejeme trošku masy, potom 

trocha plnky a tú zalejeme čokoládovou zmesou. 

Zdobíme farebnými cukríkmi alebo orechom. 
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TIP NA DARČEK: HRNČEK                    (mb, vo)  
 

Vianoce nie sú len o darčekoch, ale o tom, ako svoj čas strávime s 

rodinou. Každý si rád pochutná na teplej čokoláde, ale aj teplom 

čajíku, hlavne keď je vonku -3°, a preto vám dám 

nápad na darček:  

 

HRNČEK 

Je to užitočná vec a na vyrobenie budeme 

potrebovať: hrnček (najlepšie bude, ak bude 

jednofarebný) ● fixky • farby na keramiku  • papier na zabalenie 

Postup:  

Na ľubovoľný hrnček si ceruzkou predkreslíme obrázok 

alebo nápis, vyfarbíme (teda, ak máme obrázok ) a nápis 

obtiahneme (môžete tam pridať rôzne 

ornamenty, ktoré vás alebo obdarovaného 

vystihujú. Nápadom a predstavivosti sa 

medze nekladú.  Pred zabalením nezabudnite hrnček 

odfotiť a môžete nám poslať vaše výtvory do 

redakcie :). A potom už len čakajte na radostný 

výraz obdarovaného!   

 

TIP NA OZDOBU: PAPIEROVÁ GULIČKA        
 

Pomôcky: papier ● nožnice ● šnúrka ● lepidlo ● dierkovač ● pastelky 

alebo fixky 

Postup: Na papier si nakreslíme koliesko(alebo obkreslíme pohár) a 

naň nejaký vzor. Vystrihneme. Takto 

opakujeme niekoľkokrát. Následne krúžky 

prehneme na polovicu a jednu stranu zozadu 

natrieme lepidlom. Prikladáme jeden 

polkrúžok na druhý, nakonci prvý s posledným 

spojíme. Dierkovačom urobíme dierku. Cez 

dierku prevlečieme šnúrku a máme hotovo. 

Môžeme vyskúšať aj iné tvary.  
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NÁVOD NA SNEHULIAKA                              (nš)  
 

Padá sniežik, padá, 

oj ale som rada. 

Na postavenie snehuliaka málo, 

ale aj tak by sa to dalo. 

Oblečiem si overal, 

na to teplý šál. 

Nezabudnúť na čiapku a 

rukavice, 

lebo sa vonku bojím fujavice. 

K tomu pekné čižmičky, 

aby nebola zima na nožičky. 

A čo by to bolo za stavanie 

snehuliakov, 

keby si nezavoláme na pomoc 

kamarátov? 

Chytím sniežik, spravím guľku,  

kotúľam, kým ju nebudem mať 

veľkú. 

Naskladám tri gule na seba 

a už sa mi to na snehuliaka 

podobá. 

K tomu vezmem uhlie na oči, 

ústa a gombíky. 

Ako ruky zapichnem malé 

konáriky. 

Noštek bude mať veľkú 

mrkvičku 

a hrniec, aby mu nebola zima na 

hlavičku. 

Snehuliak nám už krásne stojí 

a ja sa ocitám v guľovom boji.

 

ČO NÁS ČAKÁ                                             

 
 21. december - 8. január sú Vianočné prázdniny 

 

 24. december je Štedrý deň a dva dni sú ešte vianočné sviatky 

 

 31. december je Silvester 

 

 1. január je Nový rok - píšeme už 2021 

 

 10. január je Deň, kedy pôjdeme do školy (iba že by nie) 

 

 29.január je Polročné vysvedčenie 

 

 1. február by boli Polročné prázdniny, ale sa zrušili, takže sa 

normálne učí 
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POVEDALI ŽIACI                                          (im)  
 

 

VAROVANIE: Tento text neodporúčame čítať bifľošom, učiteľom 

a zdôrazňujeme, že to nie je učebný materiál!!! 

 

Zopár postrehov zo žiackych odpovedí, testov a prác žiakov VI. ZŠ: 

 

  Ako sa volajú bojové nástroje Skýtov? - Kópie.  
  Utvor skrátený tvar zámena: pre neho? - Na ňu.  
  Prečo si napísal v slove odýsť "ý"? - Lebo D je tvrdá spoluhláska.  
  Rozdelil som pravek na viac období. Kto som? - Boh.    
  Napíš dve rastliny, ktoré rástli v praveku? - Fiaľka, púpava.  
  Kto to bol Ján Smrek? - Získal titul národný zabávač. - Bol to muž. 

- Bol to básnik a spevák. - Tento pán stále tĺkol do svojich diel to, 

aby sme si život užili pokiaľ máme ešte čas - on si život užíval 81 

rokov.    
 Čo znamená Homo erectus? - Človek hlúpy. 

 Čo znamená Homo habilis? - Človek šikovný.  

 Čo znamená Homo sapiens? - Človek múdry. 

 Čo je to matriarchát? - Stroj, ktorý robil ostré zbrane 

z kameňov na oštepy. - Uskladnená kniha praveku. 

 Kto bol spoluzakladateľ Muzeálnej spoločnosti na 

Slovensku? - Archeológ. 

 Doplň: Neolitická revolúcia sa šírila do Európy z oblasti 

zvaná? - Austrália. 

  Aká bola činnosť ženy v paleolite? - Zhotovovala nábytok.   
  Ako sa nazýva oblasť riek Níl, Eufrat a Tigris? - Polnočný mesiac.  
  V čo veril pračlovek? - V pomŕtvy život.  
  Bez komentára: hyjeny, krýky, obyľniny, obylie, vydieť...  

 

          Pokračovanie nabudúce...       
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   SME ZVEDAVÍ                                                                (mb)       

 

PÁN UČITEĽ MATEJ ŠPANIHEĽ 

 
Keď ste boli dieťa, čím ste chceli byť?    

Nikdy som nemal nejaké vysnívané 

povolania. Možno ako každý chlapec 

- traktorista, hasič alebo 

prezident. Možno profesionálny 

športovec. 

 

Bol nejaký vyučovací predmet, 

ktorý ste ako dieťa naozaj 

nemuseli?  

Obyčajne je to taký predmet, 

ktorý dieťaťu nejde. U mňa to bola 

asi výtvarná výchova. 

 

Ako ste vedeli, že chcete učiť telesnú a geografiu?  

Telesná a šport ma baví cely život. Skoro žiadny mi nie je cudzí. 

 A geografia je určite jeden z najzaujímavejších predmetov  

a možno aj jeden z najľahších. Dlho, dlho som netušil, že budem 

 učiteľ, aj keď som takúto školu vyštudoval. 

 

Ako by ste naviedli deti k tomu, aby sa viac hýbali?  

Deti najviac ovplyvňujú rodičia. Vo všetkom, nielen v športe. To  

sú ich prvé vzory. Len máloktoré dieťa sa bude samo od se- 

ba hýbať, keď to doma nevidí. Ale pre mnohých sú vzormi aj  

učitelia. Tak možno niekoho namotivujem. 

 

Koľko rokov učíte na "Šestke"?  

Na našej škole učím 11 rokov. 
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Čo rád robíte vo svojom voľnom čase?  

Voľný čas? Šport, šport a šport. Športujem aktívne, ale ľúbim 

 šport aj ako divák. Veľmi rád pozerám zápasy, v ktorých hrajú 

 moji zverenci, žiaci a v súčasnosti moje deti. A, samozrejme, 

 veľmi rád leňoším a spím. 

 

Aký je Váš obľúbený šport?  

Momentálne sa najviac venujem behu a horskej cyklistike,  

trénujem malých futbalistov, v zime lyžujem a bežkujem. 

 

Máte domáce zvieratko?  

Moje domáce zvieratká sú moje dve deti :-). A akoby to 

 nestačilo, tak asi dva týždne máme doma kanárika. 

 

Máte nejaké nesplnené sny alebo želania?  

Jedine to, aby z mojich detí vyrástli slušní, úspešní ľudia, mož- 

no aj slovenskí reprezentanti. 

 

Máte vysnívané miesto, kam 

by ste sa raz chceli 

vybrať?  

Ani nemám, ale isto by som  

rád videl Ameriku, Austráliu, 

Nový Zéland. 

 

Chceli by ste zmeniť svoj život alebo sa Vám páči taký, ako 

ho máte "zariadený" teraz?! :)  

Môj život sa mi páči. Som šťastný človek. Vždy môže byť lepšie,  

ale aj horšie. Vážim si to, čo mám, hlavne zdravie a dúfam,  

že aj šťastnú rodinu. 

 

Ďakujeme pánovi učiteľovi Španiheľovi za rozhovor! 
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RECENZIA: MINECRAFT           (jk)                                                                   
 

 

Minecraft je hra vyvíjaná spoločnosťou Mojang Studios. Hra bola 

vydaná v roku 2011. Minecraft bol odvtedy rozšírený na viaceré 

platformy a stal sa najpredávanejšou videohrou všetkých čias s 200 

miliónmi predaných kópií na všetkých platformách a so 126 miliónmi 

aktívnych používateľov. 

 

Hráči v Minecrafte objavujú blokový, procedurálne generovaný 3D 

svet s nekonečným terénom a môžu objavovať a získavať surové 

materiály, vytvárať nástroje a predmety, stavať štruktúry alebo 

upravovať povrch. Podľa herného módu môžu hráči bojovať s 

počítačom kontrolovanými postavami („mobmi“) alebo spolupracovať 

alebo súperiť s inými hráčmi v tom svete. Herné módy zahŕňajú mód 

prežitia, v ktorom hráči musia získavať zásoby na stavbu a 

udržiavanie zdravia, a tvorivý mód, v ktorom má hráč nekonečné 

zásoby.  

 

Hráči tiež môžu hru upravovať a vytvoriť nové herné mechaniky, 

predmety a výhody.   

 

Ako si nainštalovať Minecraft: 

1. do vyhľadávača Google si dáte stránku t launcher  

2. zaregistrujete sa 

3. dáte download Minecraft a vyberiete verziu 1.15.2 alebo 1.16 

4. v dolnej lište sa vám začne inštalovať 

Minecraft  

5.  po nainštalovaní ho otvoríte  

6: (ignoruje správu o tom, že súbor je 

zlý pre váš PC) 

7. nainštalujte znova verziu Minecraftu 

(ktorú chcete) 

8. zadajte meno ako pri registrácii a 

môžete hrať :)  
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NAŠA TVORBA                                 (rv)                                                                   
 

ČAS 

 

Leto, pohodová časť roka, 

obdobie zábavy a voľna,  

zasiahli nás teplé lúče slnka, 

no, bohužiaľ, i karanténa. 

 

Karanténa, čo všetko mení, 

je strojcom našich dní, 

z dvoch mesiacov na päť zmení 

i čas prázdninových dní. 

 

Aj žiaci sa už nudili,  

veď nebolo to bežné leto, 

päť mesiacov bez chodenia do 

školy 

odnaučí ťa všetko. 

 

Že režim treba dodržiavať? 

A načo? Veď sú prázdniny! 

Nuž, potom nepatrí sa plakať 

nad prázdnotou tých letných 

dní. 

 

Ja sám hanbím sa vám priznať, 

že toľké časy premrhal som 

dakde, 

netuším, kedy nastala tá chyba. 

Nuž, dospelí sú iste blízko 

pravde. 

 

Ospravedlním sa rýchlo, 

že počítač mám veľmi rád, 

no nielen pre hry a YouTubko, 

pre Google, som s ním kamarát. 

 

Dozvieš sa tam snáď úplne 

všetko, 

od hlúpostí po vedy rôznych 

váh, 

keď vyhľadávam vetné členy, 

ku koncu s Muskom objavujem 

Mars. 

 

Je to žrút času, veru tak, 

a smutné je, že viem to stále, 

no nedokážem odlepiť 

ten monitor si z tváre. 

 

Báseň sa rúti k záveru, 

a ja k zisteniu o mne zase: 

Chcel múdry byť, no nedokázal 

s ľahkosťou lietať v čase. 

 

 

 

 

 



 15 

NAŠA TVORBA                       (js)                                                                   
 

 

ČARO ZIMY  

 

Rozžiarili sa mi očká, 

keď spadla z neba prvá vločka, 

prichádzam do rozprávky, 

v hlave samé otázky. 

 

Všetko opäť zamrzne, 

len srdia ostanú hriať; 

všetko je biele, nádherné, 

spolu budeme sa smiať, 

 

zatancujeme si v snehu  

či na jazere, 

zaspievame pieseň jednu, 

srdce sa zasmeje. 

 

Postavíme snehuliaka, 

žiariť bude jeho tvár usmiata, 

stromček už svieti,  

jasne vidno hviezdy. 

 

Dni sa už krátia, 

každý praje veľa šťastia, 

deti píšu svoje listy - 

v tom všetkom je čaro zimy. 

 

 

 

 

 

 

A ja stále rozmýšľam, 

aký ti dám darček, 

no keď tak počítam, 

mám len na papierový domček. 

 

Keď sa na teba pozriem, 

z tvojich očí viem, 

veď to sám posúď: 

nás dvoch spojil osud! 
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NAŠA TVORBA                 (mj, vp, mch)                                                                   
 

O ČIERNOBIELEJ PANDE  

 

Kde bolo tam bolo, 

v mestečku Pandovo 

žila jedna panda, 

ktorá mala všetkých rada. 

Bola čiernobiela, 

nebola ničím ozvláštnená. 

No mali ju všetci radi, 

pýtali sa jej o rady. 

Volala sa Ajuška,  

mala čierne ušká. 

Prezident Pandosláv nemal ju rád, 

nedal si povedať od jej dobrých rád. 

Nevedela prečo hnevá sa, 

na jej rady nikdy nepovedal “dá sa”. 

Jedného dňa strašný sen mal, 

o tom ako Ajuške ubližoval. 

Ráno k nej šiel s omluvou, 

ku Ajuške domov. 

Od tých čias ju rád má, 

a na jej rady dá. 
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NAŠA TVORBA                   (sf, sk, šb)                                                                   
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  TAJNIČKY                   (mš, vo)                                                                   
 

Skráťte si prázdninové chvíle a vylúštite tajničky!  
Za správnu odpoveď ku každej tajničke, ktorú zašlete p. uč. Mičuchovej na 

Edupage, budete zaradení do žrebovania o neskúšanky či vecné ceny. Žrebuje sa 

v pondelok 10. 1. 2021. Každý zašle maximálne 2 správy - v jednej odpoveď na 1. 

tajničku, v druhej správe na 2. tajničku. Odpovede na PL neposielajte!  

Čas zaslania odpovedí nerozhoduje. 

 

TAJNIČKA PRVÁ 

1 - množné číslo od podstatného mena koláč 

2 - typické vianočné ovocie z tropických krajín 

(napísať bez diakritiky) 

3 - fotoaparát po anglicky 

4 - najkrajšie sviatky v roku 

5 - podstatné meno utvorené od slovesa 

upraviť 

6 - meno po latinsky (pomôcka: v množnom čísle 

je to nomina) 

7 - opakovaná časť básne alebo piesne 

 

 

TAJNIČKA DRUHÁ 

 

1 - nápoj, ktorý 

pijeme cez zimu 

2 - suché koláče, 

ktoré pečieme na 

Vianoce a 

zdobíme bielou 

polevou 

3 - aký je 

stromček, keď 

na ňom žiari veľa 

svetielok 

4 - "listy" na 

vianočnom stromčeku 

5 - aký prívlastok má vianočný deň (24. 12.) 

6 - vianočné pesničky 

7 - zdobíme ho guľami, svetielkami a ozdobami 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            
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VIANOČNÝ ZÁBAVNÝ PL              (im)                                                                   
 
1.V tejto vete sú navyše písmená. Nájdi ich a napíš do rámčeka: 
     
CEZVZIMNÉPRÁZIDNINYAPÔJDEMEDOTATNIERONALYŽCOVAČEKU. 

 
  
 

3. Nevyškrtané písmená tvoria tajničku: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

4. Vylúšti krížovku:                                              
     
 
                                                    
 
                                                  
                                                          2.  
 
                                                          3. 
 
                                                          4. 
 
                                                          5. 
 
Sem napíš všetky RIEŠENIA:        6. 
 

P 

 A 

 A 

 D 

M  Y  Š  K 

 D 

 O  K  Á  K  O 

 C  Ľ 

 O 

 B 

 J  O 

 R 

 O  S  A 

 S  K 

 

 

 A  D  A  R 

  

  

   

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

   

    2. Doplň slová a zakrúžkuj 1. písmeno: 
    nie mokrý, ale  _________________ 

 

    nie málo, ale ___________________ 

 

    ostrý predmet na šitie  _______________ 

 

    kniha s mapami sveta ________________ 

 

    nie ujo, ale    ____________________ 

 

    nie dlhý, ale   _____________________ 

 

    nie i, ale   ________________________ 

 

    Prvé písmená slov tvoria tajničku: 

 

1.  veľká nádoba  
     na kúpanie 
2. zvieratá s chobotom 
3. nádoba na kvety 
4. 4 + 4 = 
5. veľké oči 
6. malé sivé zvieratká 

 

 

SAD, RÁM, DAR, OSA, KOCKA, SOĽ, 
MYŠKA, ĽAD, BOK 

1. 

 

 
 

 = 
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  Časopis Šestkoviny  

 Šestkový občasník žiakov a učiteľov 

 ZŠ, SNP 1484, Považská Bystrica 
 

  

    RREEDDAAKKČČNNÁÁ  RRAADDAA  vváámm  žžeelláá    

 
Za vydanie zodpovedá: Mgr. Ivana Mičuchová (im)  

  

ŠŠééffrreeddaakkttoorr::  NNiinnaa  CCiiggáánniikkoovváá  ((nncc))  

  

IIlluussttrráácciiee::  NNiinnaa  CCiiggáánniikkoovváá,,  NNaattáálliiaa  HHaaššššoovváá,,  VVaanneessaa  PPaavvlloovvsskkáá,,  

NNeellaa  SSáárraa  GGoonnoossoovváá  

 

Redaktori: 

JJaakkuubb  KKaarrddoošš  ((jjkk))  

NNeellaa  SSáárraa  GGoonnoossoovváá  ((nngg))  
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