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                                              Ahojte,  

             Gorkáči! 

Sme tu opäť s tretím číslom nášho časopisu GORKÁČIK. Teší nás, 

že sa vám tak páči a my môžeme pre vás pripravovať ďalšie 

zaujímavé články, novinky, hádanky, kúzla, krížovky, recepty, 

rozhovory ... Radi uvítame vaše dobré nápady a odporúčania.                                                                                

Zima sa pomaly končí a prichádzajúca jar nás víta hrejivým 

slniečkom a prvými kvietkami.  O tom bude aj naše číslo časopisu - 

veselé, jarné a veľkonočné. K  príjemnému prežitiu nastávajúcich 

veľkonočných sviatkov chceme popriať dievčatám veľa vody 

a chlapcom dobrú výslužku.   

  

                               Šibem, šibem, šibi ryby, 

                               môj korbáčik nemá chyby. 

                               Ešte vody trošička, 

                              daj vajíčko z košíčka. 

 

 

 

 

 

Prajeme vám veľa zábavy a poučenia s naším časopisom Gorkáčik! 

 

Nina Krížová  
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UDIALO SA ... 

   Konverzačný kurz angličtiny                                                                                       

Od 4.2 do 8.2 2013 prebiehal na našej škole konverzačný kurz 

angličtiny so zahraničnými lektormi  "Educate in Action". 

Absolvovalo ho viac ako 60 detí z prvého aj druhého stupňa. Starší 

žiaci mali možnosť dozvedieť sa o kultúre, zvykoch, tradíciách a 

reáliach domovských krajín  lektorov. Pre tých najmenších boli 

pripravené hry, piesne a interaktívne aktivity. Tento projekt bol 

zameraný na "rozviazanie jazýčkov" a stratenie zábran aktívne 

používať angličtinu na praktické a bežné dorozumievanie sa              

s cudzincom. Naši žiaci si mladých lektorov (Rizku z Indonézie, 

Gufrona z Tadžikistanu  a Bruna z Brazílie) veľmi obľúbili a pri 

priateľských rozhovoroch zabudli na jazykovú bariéru. Vyskúšali si 

"aké to je" komunikovať v anglickom jazyku. Veríme, že tento 

projekt  bol pre žiakovprínosom  a povzbudil ich ku ďalšiemu štúdiu.                                          

                                                                 Mgr.Alexandra Faltičková                                                                                              



4 
 

Dni strávené s troma lektormi boli plné radosti, zábavy ale aj iných 

kultúr, pamiatok a nových slovíčok. Naučili sme sa tancovať tance 

z krajiny, ktorú som až doteraz nepoznala. Dozvedeli sme sa 

o zvykoch, tradíciách, jedlách, dokonca aj o ich školách. Bolo to 

proste úžasné a zaujímavé. Sme radi, že mladí lektori prišli na našu 

školu a mohli sme spoznať nepoznané. Takže vám chcem veľmi pekne 

poďakovať za všetkých,  ktorí sa zúčastnili na vašich hodinách. Ešte 

raz veľké ďakujem - Rizka, Gufron a  Bruno. Budete nám chýbať!!!! 

Veronika Babušíková, 6.B 

   Volejbalová liga žiačok                                                                          

Dňa 12.2.2013 sa na ZŠ Sučany uskutočnilo 3. kolo okresnej 

volejbalovej súťaže žiačok. Súperkami im boli dievčatá so ZŠ 

Turany, ZŠ Sučany a Gymnáziom J. Lettricha. Prvé dve družstvá 

víťazne zdolali. V zápase so žiačkami gymnázia úspešné neboli, avšak 

nadobudli nové skúsenosti, ktoré určite zúročia v ďalších 

zápasoch. Našu školu reprezentovali tieto Gorkáčky: Barbora 

Doležáleková, Natália Ľuptáková, Sára Mažgútová z 9.B, Dominika 

Doményová, Paulína Chylíková ,Katarína Štifterová, Terézia Mojská, 

Laura Balúnová z 9.C a Karin Fafráková, Vanesa Gronková zo 6. C. 

Dievčatám blahoželáme a držíme palce aj do ďalšieho kola! 

    Recitačná súťaž Šaliansky Maťko                                                       

15.1.2013 sa uskutočnilo v Centre voľného času KLM v Martine 

okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky 

Maťko. Našu školu veľmi úspešne reprezentovali 

Gorkáčky: Veronika Babušíková zo 6.B, ktorá 

obsadila 3. miesto v 3. kategórii,  Simona 
Valkovská z 5.B, ktorá obsadila 2. miesto v 2. 

kategórii a Linda Benkovská z 3.A, ktorá sa 

umiestnila na 1. mieste v 1.kategórii.                     

Nina Krížová, 6.B 

http://www.zsgorkeho.sk/podstranky/udialo_sa/Saliansky/IMG_5702.JPG
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   Fašiangové popoludnie v ŠKD                                                             

Deti z ŠKD spolu s pani vychovávateľkami si pripravili fašiangové 

popoludnia. Deti popri diskotéke plnili aj rôzne zábavné súťaže, 

ktoré si pripravili pre nich pani vychovávateľky. Tieto súťaže boli 

zamerané na fašiangové zvyky a tradície v Turci a na Slovensku. 

Deti si mohli doniesť zaujímavé masky, samozrejme nechýbali 

princezné, rytieri, vojaci a veľa ďalších zaujímavých masiek.  Deti si 

zatancovali, zabavili sa a príjemne strávili jedno popoludnie. Za 

splnené úlohy boli deti odmenené množstvom sladkostí.  

                                                                         Mgr.Zuzana Kmeťová 
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  Základný lyžiarsky výcvik                                                                               

V dňoch od 18.2.- 22.2. 2013 Gorkáči 2. a 7. ročníkov absolvovali 

lyžiarsky výcvik v stredisku Snowland Valčianska dolina. Rozdelení 

boli do skupín na základe svojich lyžiarskych a snowboardových 

schopností. Niektorí sa naučili ovládať svoje lyže a získali prvé 

lyžiarske skúsenosti. Iní si zlepšili a upevnili techniku lyžovania.     

A to pod vedením našich p.učiteľov, p.učiteliek a  snowboardového 

inštruktora, ktorí sa s láskou a trpezlivosťou venovali našim 

odvážnym Gorkáčom. Dúfame, že krásne zážitky a pocit úspechu 

umocnia v nich chuť aj naďalej lyžovať.      

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Krížová, 6.B 
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ŠKOLA HROU... alebo ZÁBAVNÉ UČENIE...? 

Rozlúčková párty s písmenkom B, b 

Nuž, v 1.B bolo pred jarnými prázdninami zase veselo. Naučili sme sa 

čítať slová s písmenkom B,b a zároveň sme sa poriadne zabavili, ako 

sa vo  fašiangovom čase patrí.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pripravili sme si balónovo – bublifukovú  párty a niektorí naši žiaci 

dokázali poriadne bubliny vyrobiť aj z mydlovej peny. 

 

                                                                       Mgr. Renáta Šarlinová 
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        ROZHOVOR       s osobnosťami školy  

Dnes vás pozývame na stretnutie s našou pani vedúcou školskej 

jedálne  Ivetou Kašovičovou.                                                                                          

Dobrý deň, pani vedúca! Vieme, že nie je veľmi taktné pýtať sa 

dámy na vek. Ale my sme dosť zvedavé.  

Koľko máte rokov?    Mám 45 rokov.                                                                                                                                                                     

Čím ste chceli byť, keď ste boli dievčaťom ako my?    Speváčkou.                                                                                                                                                                              

Kedy ste sa naučili variť?    Nebaví ma to ešte ani teraz.                                                                                        

Ktoré je vaše najobľúbenejšie jedlo?                                                                                                            

Vegetariánske jedlo tofu-syr.                                 

Rada ste vedúcou jedálne?   Áno.                                                                                               

Čo vás na tejto práci najviac baví?    To, že som v styku s deťmi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Aké sú vaše koníčky?                                                                                                  

Rada chodím cvičiť, korčuľovať a tiež rada čítam knihy. 

Čo by ste chceli odkázať deťom našej školy?                                                                         

Aby sa všetci chodili stravovať do našej jedálne a že im 

pripravujeme jedlo s láskou a na všetkých sa tešíme. 

Mali by sme na vás jednu veľkú prosbu a prianie za všetky deti. 

Mohli by sme 1.júna k MDD dostať k obedu nanuk alebo kopček 

zmrzliny?                                                                                         

Je to možné!!    

                           ĎAKUJEME ZA ROZHOVOR! 

 

 Nina Krížová, Veronika Babušíková, 6.B     
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Na škole prebehla ANKETA medzi žiakmi a zamestnancami školy. 

Ankety sa zúčastnilo 63 žiakov 1. stupňa, 34 žiakov 2. stupňa a 16 

dospelákov. 

1. anketová otázka: Moje naj jedlo, ktoré varia ŠJ je ...                                               

2. anketová otázka: Jedlo, ktoré mi v ŠJ nechutí je ... 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do ankety zapojili. A ako to dopadlo?                                            

Na 1.mieste sa ocitli tieto  

       NAJ JEDLÁ:                                                                                                 

1. stupeň – špagety     

2. stupeň – čevapčiči           

dospeláci – važecká pochúťka.   

 

 

Najneobľúbenejším jedlom v ŠJ je pre mladších žiakov špenát, 

pre starších žiakov sú to ryby a pre dospelákov krúpna kaša. 

 

 

 

 

 

 

Dobrú chuť želajú Nina Krížová a Veronika Babušíková!  
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KUCHÁRSKE OKIENKO 

 

 

Ahojte, Gorkáči!                                                                                            

Onedlho nás čakajú veľkonočné prázdniny a s nimi veľkonočné 

sviatky.                                                                                                      

Preto vám ponúkam nasledovný                                                                    

recept, pri ktorom sa trošku                                                                              

zapotíte, ale stojí to za to.                                                                                     

Veľa chuti do varenia! 

   

    Veľkonočná hrudka 

1 l mlieka , 10 vajec, soľ, korenie, vegeta 

Postup: 

Dáme variť mlieko, ktoré osolíme, okoreníme, prípadne pridáme 

vegetu. Kým sa mlieko pomaly začína variť, rozhabarkujeme si 10 

celých vajec. Pridáme všetky naraz do mlieka a miešame kým sa nám 

vajíčka v mlieku úplne uvaria. Ostane len hmota hrudiek a žiadne 

mlieko. Pozor, rado sa to pripaľuje, tak opatrne!                                              

Hrniec z platničky zoberieme. Pripravíme si utierku alebo plienku, 

proste niečo, do čoho vytvorenú masu vylejeme/vysypeme/. Ja si 

dám plienku do väčšieho sitka, a tak mi to nevypadne kade-tade. 

Potom si pustím studenú vodu, v ktorej si namáčam ruky a poriadne 

ešte horúce to sťahujem a zároveň vytláčam prebytočné mlieko, 

aby sa všetko spojilo. Poriadne zaviažem alebo zagumičkujem a 

nechám odkvapkať až do druhého dňa. 

                                                                           Lukáš Gavrecký, 5.B 
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VIETE, ŽE... 

V e ľ k o n o č n é    z v y k y    a   t r a d í c i e 

Po skončení zimného obdobia prichádza k nám dlho očakávaná 

a okúzľujúca jar. Začínajú sa prebúdzať prvé výhonky jarných 

kvietkov – fialiek a snežienok, tráva sa začína čoraz viac zelenať 

a deti vyháňa na zelené lúky. S príchodom jari prichádzajú aj 

veľkonočné sviatky  a s nimi tradičné zvyky, ktoré začínajú na 

Kvetnú nedeľu a pokračujú oblievačkami na Veľkonočný pondelok.  

Sedí kura v koši,                                A keď nám nedáte, 
o vajíčko prosí,                                 budeme vám steny drať 
dajte nám jedno, lebo dve,                a obloky vybíjať, 
šak vám to málo ubudne.                   nebudú vám deti spať." 

Vinšovanie počas veľkonočných sviatkov bolo vítaním prichodiacej 

jari. Aj vajíčko ako dar bolo akýmsi symbolom zrodu nového života. 

Vari najväčším sviatkom mládencov bol Veľkonočný pondelok. Chodili 

po domoch, kde mali dievčatá, aby ich mohli pooblievať čerstvou, 

studenou vodou. No a ako to už býva – veľa vody dievku nepotešilo 

a nepotešilo ju ani keď ju oblievači obišli. V niektorých oblastiach 

bývalo zvykom, že k oblievačke sa pridalo aj šibanie dievčat 

pleteným korbáčom. Nech už to bolo akokoľvek, bola to a ostáva 

našou veľkou a vzácnou tradíciou, ktorú by sme si mali ctiť, 

uchovávať a udržiavať.  

 

 

          

 

 

Lucia Fančovičová 5.C 
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PRE MÚDRE HLAVIČKY         

          TESTÍK – z každého rožka troška  

Skús si potrápiť svoju hlávku sám. Ak je to pre teba ešte dosť 

ťažké, poraď sa so spolužiakmi, prípadne oslov pani učiteľku. 

Odpovede nájdeš v knihe 1000 otázok a odpovedí.                          

Odporúčam, dozvieš sa rôzne zaujímavosti!!! 

 

1. Ktoré z dnešných mäsožravcov sú najbližšími príbuznými 

dinosaurov?                                                                                              

a/Slon        b/Krokodíly a aligátory        c/Jašterica 

2. Ktorý plaz ja najväčší na svete?  

a/Anakonda veľká     b/Kobra kráľovská     c/Užovka stromová 

3. Ktorý vták kladie najväčšie vajcia? 

a/Kazuár     b/Sliepka      c/Pštros 

4. Aký priemer dosiahla najväčšia pavúčia sieť? 

a/4m           b/6m             c/8m 

5. Aký nápoj uprednostňovali Gréci?  

a/Vodu        b/Víno           c/Mlieko 

6. Ktorá rieka je najdlhšia?  

a/Eufrat     b/Níl             c/Amazon 

7. Ktorá planéta v našej Slnečnej sústave je najväčšia? 

a/Saturn     b/Jupiter      c/Neptún 

8. Ktorá kosť ľudského tela je najdlhšia? 

a/Stehnová kosť     b/Píšťala      c/Ramenná kosť 

 

Aspoň 1 správna odpoveď: Aj naďalej sa zabávaj riešením takýchto 

testíkov a objavuj svet.                                                                                          
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2-3 správne odpovede: Si učenlivá hlavička.                                                             

4-5 správnych odpovedí: Si múdra hlavička. 

6-8 správnych odpovedí:  

Si super múdra hlavička. 

                                                             Sabina Majerovová, 6.B   

                                   

                                                                                      

1. Ivan Bella aj s posádkou strávili vo vesmíre                                                       

a/ 5dní, 21 hodín a 56 minút                                                                                                  

b/ 7 dní, 21 hodín a 56 minút                                                                                          

c/ 6 dní, 21 hodín a 56 minút  

2. Pavol Demitra tragicky zahynul v roku                                                                                 

a/ 2011                                                                                                                   

b/ 2010                                                                                                                   

c/ 2012 

3. Miroslav Šatan vyrastal                                                                                                       

a/ v Jancovciach                                                                                                      

b/ v Trenčíne                                                                                                      

c/ v Bratislave 

4. Koľkých rokov sa dožil Miroslav Válek, keď sa narodil v roku 

1927 a zomrel v roku 1991 ?                                                                                                             

a/ 65                                                                                                                         

b/ 64                                                                                                                     

c/ 63 

 
 

Veronika Babušíková, 6.B 
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ŠPORTOVÉ      OKIENKO  

 

Dnes vám predstavím našu slovenskú biatlonistku ruského pôvodu,  

                        Anastasiyu Kuzminovú 

Narodila sa 28. augusta 1984 v Ťumeni (Rusko). Od decembra  2008 

však reprezentuje Slovenskú republiku. 

Jej pôvodné meno je Anastaiya 
Vladimirovna Kuzminová rodená  
Šipulinová. Od roku 2007 je vydatá 

za Daniela Kuzmina, izraelského 

bežca na lyžiach ruského pôvodu. 

V tom istom roku sa jej narodil syn 

Jelisej. 

Od roku 2008 má slovenské 

občianstvo a žije v Banskej Bystrici. 

Aktívne hovorí rusky, slovensky 

a anglicky. Vyštudovala právnický 

inštitút v Ťumeni. Povolaním je 

policajtka zboru Slovenskej 

republiky.  Biatlon trénuje za tím 

VŠC DUKLA Banská Bystrica. 

Pôvodne však trénovala beh na lyžiach. Po neúspechoch jej otec 

odporučil biatlon. Svoju profesionálnu kariéru začala ako 15 ročná.                                 

Svoj prvý úspech zažila v roku 2002 ako reprezentantka Ruska na 

majstrovstvách sveta juniorov  v Talianskom Ridnaun-Val Ridanna.                      

Za svoju juniorskú kariéru získala  7 medailových umiestnení. 

V ruskom národnom biatlonovom tíme pôsobila do roku 2006. 

Prvýkrát reprezentovala SR na Majstrovstvách sveta 

v Pchjongčchangu. Svoj najlepší výsledok zažila na ZOH 2010 vo 

Vancouveri, kde získala zlatú medailu. Jej aktívna kariéra pokračuje 

dodnes.  

                               Samuel Marko, 6.B                
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                     PREDSTAVUJEME ŠPORTY 
 

                      V O D N É    P Ó L O 

  

Vodné pólo je loptová hra, v ktorej proti sebe nastupujú dve 7- 

členné družstvá (6 hráčov a 1 brankár). Hrá sa na štyri štvrtiny po 8 

minút čistého času. V prípade, že hra musí mať víťaza a je 

nerozhodný stav, predlžuje sa 2x po 3 minúty. Mladší žiaci hrajú 

4x7 minút a mladšia prípravka 4x6 minút.                                                             

Čo sa mi na vodnom póle páči?                                                                 

Vodné pólo je skvelý šport. Oproti plávaniu má podľa mňa veľkú 

výhodu, že je to kolektívny šport a hrá sa s loptou. A to je podľa 

mňa väčšia zábava. 

  

  Jakub Stehlík, 5.C 
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 TAJNIČKA 1 

 

 

 

 

 

 

1. Vodný živočích, žijúci v chladnom prostredí  

2. Meniny má 26.8.  

3. Opak usilovného   

4. Dňa 24.12. sú ... 

5. Je to sladké a zdobí sa s tým torta  

6. Nosí nám sladkosť do čižmy 

7. Orgán, ktorý je vstupom do dýchacích ciest     

                                                         Adriana Ďurkovičová, 6.B 

 

TAJNIČKA 2 

1.Ako sa volá mesto, v ktorom žijú 

ľudia pod hradom?                                                        

2.Ročné obdobie                                                    

3.Čo je opak tepla?                                               

4.Orgán zraku                                                         

5.Ako sa volá jeden z hrdinov 

časopisu FĽAK?                                                             

6.Citrón po anglicky                                              

7.Kto má meniny 24.decembra?        

                                      Samuel Marko, 6.C 

          1.             

    2.                   

          3.             

        4.               

5.                       

6.                       

          7.             

1.            

2.      
   

  
3.        

4.      
   

  
5.        

 
6.          

  
7.        
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TAJNIČKA 3 

1.                     

        

     

2.                           

     

3.           

        

     

4.       

          

 

5.             

           

     

6.                     

   

 

7.                       

      

     

8.             

       

  

9.         

            

                                                                                                

Samuel Marko, 6.C 

1. Ako sa volá hlavné mesto Slovenskej 

republiky? 

    2. Ako sa volá najväčšia vodná nádrž                           

na Slovensku? 

   3. V akom regióne sa nachádza mesto                         

Dolný Kubín? 

    4. Ako sa volá najdlhšia rieka Slovenska? 

      5. Ako sa volá rieka, ktorá preteká                     

mestom Martin? 

    6. Ako sa volá pohorie, v ktorom sa nachádza vrch 

Ďumbier? 

 7. Ako sa volá najväčší hrad                                 

na Slovensku? 

   

 

8. Ako sa volá jedno z hlavných miest kultúry                  

roku 2013? 

  9. Akou menou sa platí na Slovensku? 
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KULTÚRNE OKIENKO                                        

     H o t e l    T r a n s y l v á n i a                                         

Vitajte v hoteli Transylvania – v Drakulovom                                                                                                         

päť hviezdičkovom hoteli! Drakula má vážny                                                

dôvod, prečo držať obyčajných smrteľníkov                                                         

ďaleko od svojho hotela: aby ochránil                                                                       

Mavis, svoju milovanú dcéru, ktorá práve                                                                

oslavuje svoje 118. narodeniny.                                                  

                               Lucia Cingelová, 5.C 

      M u f l ó n     A n c i j á š                                           

Pozývam vás do divadla na rozprávku Muflón Ancijáš, ktorá je nielen 

pre školákov, ale aj dospelákov. Určite sa na nej poriadne 

zasmejete. Príbeh je o Muflónovi Ancijášovi, ktorý sa na svojom 

kamióne vyberie do sveta.  Stretne novú priateľku - dážďovku 

Milicu. Prežívajú mnohé zaujímavé dobrodružstvá. Navštívia Čínu, 

Egypt, Afriku a Ukrajinu. Všade ich čaká veľa zážitkov a najmä 

všade, kde sa to len dá, pomáhajú. Oživením rozprávky sú veselé 

pesničky. Máte na čo tešiť! 

                                                            

                                                              Nina 

                                                                                     Krížová, 6.B   
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                                   Hudobná  hviezda 

Skôr ako vám predstavím dnešnú hudobnú hviezdu tak, ako ju 

popisujú médiá a iné zdroje, oboznámim vás s najčastejšími názormi 

niektorých Gorkáčov zo 4.B a 5.B o nej. 

1.Vieš, kto je to Miley Ray Cyrus?                                                                                                     

Miley Cyrus je herečka a speváčka....                                                              

Je to Hannah, len je to Miley...                                                                   

2.Vieš, kto je to Hannah Montana?                                                                                                      

Je to Miley Cyrus...      Je to speváčka...                                                                         

3.Pozerala si niekedy seriál Hannah                                                          

Montana? Páčil sa ti?                                                                                 

Pozerala, páčil sa mi...     Áno, áno...                                                                                

4.Chcela by si si zahrať v nejakom                                             

tínedžerskom seriáli? Ak áno, v akom?    Nie...        

Destiny Hope Cyrus                                                                   

Miley Ray Cyrus, rodným menom Destiny Hope Cyrus, je americká 

herečka, speváčka a textárka. Známa je najmä vďaka svojej roli 

Miley Stewart alias Hannah Montana v americkom seriáli  Hannah 

Montana. Narodila sa v Nashville - v štáte Tennessee a je dcérou 

Leticie Tish a country speváka Billyho Ray Cyrusa. Má dvoch 

nevlastných bratov a nevlastnú sestru. Navštevovala strednú školu 

Heritage Middle School a bola tam roztlieskavačkou. Vyrastala na 

farme svojich rodičov kúsok od Nashvillu. O herectvo sa Miley 

Cyrus začala zaujímať vo svojich 9-tich rokoch, keď so svojou 

rodinou dočasne bývali v Toronte v Kanade. Najväčší zlom jej 

kariéry nastal, keď vyhrala kasting na hlavnú postavu v sitkome 

Hannah Montana.  

Sabina Majerovová, 6.B 
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VLASTNÁ TVORBA 

Láska ku koňom 

Dupot koní znie,                                                                                                                                                                                                                               

no jazdec na ňom nesedí.                                                                                                                                                                                                 

Znie to ako hrmenie                                                                                                                                                                   

a nie je ochočený.                                                                                                                                                                                                          

 

Hriva mu veje,                                                                                                                                                                      

aj keď tam má bodliaky.                                                                                                                                                              

Ja si stále myslím                                                                                                                                                              

že sme rovnakí. 

 

Stále cvála s vetrom o závod,                                                                                                                                      

vidieť na ňom veľkú oddanosť.                                                                                                                                

Nemusí byť super veľký,                                                                                                                                                                  

stačí mi aj do postieľky. 

 

Mne je jedno, aký je zvonka,                                                                                                                                                            

či je to on alebo kobylka.                                                                                                                                                                    

Môže mať ušká špicaté                                                                                                                                                                                              

aj nohy odraté,  

hlavne, že je medzi nami puto.                             Lucia Cingelová, 5.C                  
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UČÍME SA ČAROVAŤ 

                    

                   V A J C E     V O    V O D E   

Tento raz som si pre vás pripravila trik ,,Vajce vo vode“. Našou 

úlohou je dostať vajce na hladinu a prinútiť ho, aby sa vznášalo bez 

toho, aby sme sa ho nejako dotkli. 

Pomôcky                                                                                

- trocha kuchynskej soli                                         

- zaváraninová fľaša 

POSTUP 

Do fľaše naberieme vodu a dáme tam 

vajce. Pomaly budeme prisypávať soľ, 

kým vajce nevystúpi na hladinu (obr.1). 

Ako je to možné? Soľ sa vo vode 

rozpúšťa, a tým zvyšuje jej hustotu. 

Slaná voda je ťažšia ako vajce, preto 

vajce vystúpi na hladinu (obr.2). To 

znamená, že akékoľvek vajce môže 

klesnúť alebo sa vznášať. 

Prajem vám pri pokuse veľa šťastia  

a dúfam že sa vám to podarí. 

 

 

   Nina Krížová, 6.B 
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              ZASMEJME SA...  

Malý Janko sa pýta mamičky:  

„Je to pravda, že som sa narodil o polnoci?“ 

„Áno, miláčik.“ 

„Dúfam, že som ťa nezobudil!“  

                               Jožko kráča po záhrade a zrazu zakričí na otca:  

                               „Oci, je tá studňa hlboká... boká...á á á á á á...?“ 

Ide slimák do obchodu s CD-čkami a hovorí predavačovi: 

„Pusťte mi to s tým zvieraťom.“ 

Tam sa ozve: „Slimáčik, máčik vystrč rôžky...“  

Slimák: „Nie, to nechcem, dajte mi to zelené."  

A tam sa ozve: „Slimáčik, máčik...“  

Slimák: „Dajte mi to červené.“  

Tam sa ozve: „Tú, tú, tú...“  

To si slimák vyberie príde domov, pustí si cédečko  

a tam sa ozve: „Tú, tú, tú, slimáčik, máčik...“ 

                Viktor sa vráti domov od zubára a mama sa ho hneď pýta: 

               „Viktor, ešte ťa bolí ten zub?“ 

               „Neviem, ten pán doktor si ho totiž nechal u seba.“ 

„Sto metrov zabehnem za 8 sekúnd.“  

„Nemožné, rekord je 10 sekúnd.“ 

„Ja viem, ale poznám skratku.“  

               Manželka sa pýta svojho muža: 

              „Miláčik, čo by si robil, keby ma uniesol nejaký cudzí muž?“  

              „Nikdy by som na teba nezabudol.“ 

Dinosaurík sa pýta matky: „Mami, keď umriem pôjdem do neba?“ 

„Nie synak, do múzea.“ 

Lucia Cingelová, 5.C                                                                                         



23 
 

             ZÁBAVNÉ OKIENKO                    

  

V E Ľ K O N O Č N É    B L U D I S K O                                                                   

                                                        A   O M A Ľ O V Á N K A                                                                                                              

              pre menších aj väčších Gorkáčov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Nina Krížová, 6.B 
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                   JAZYKOVÉ OKIENKO 

MATCH AND COLOR                                                                     

Spoj čiarou zvieratko s jeho názvom a vyfarbi obrázky. 

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 a goat       a cow        a rabbit       a sheep       a horse   

 

 Alexandra Šarlinová, 7.B  

 

ANGLICKÁ OSEMSMEROVKA                                                                

 

 

 

 

Dog,   Boy,  Car,  Bone, Doctor,  Glue,  Eagle, Secret,  

Lone  

Veronika Babušíková, 6.B 

D A C B I J K R A C 

o O G O B P P M N č 

c L G Y W Q H V T X 

t i L p D L O N E a 

o ô U B j o N m R s 

r o E c O p E p C ô 

r t f y x N č ť E ž 

u q E L G A E g S h 
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KRÚŽKY SA PREDSTAVUJÚ 

Strelecký krúžok 

 

 

 

Tento záujmový krúžok pracuje na našej škole už viac rokov.                                         

Športová streľba zo vzduchovej pušky patrí medzi olympijské 

športy. Ak má byť budúci  športový strelec schopný opakovane 

zasahovať stred terča, musí zvládnuť základné prvky 

streleckého umenia nielen prakticky, ale aj teoreticky.                                                                                                 

Preto deti navštevujúce tento krúžok sa priebežne zoznamujú 

s tým, 

 ako bezpečne manipulovať so zbraňou pred, počas streľby 

a po streľbe 

 nacvičujú správne strelecké polohy 

 zoznamujú sa so zásadami mierenia, dýchania a spúšťania 

zbrane. 

Od tohto všetkého závisí úspešnosť strelca. Len vytrvalým 

tréningom, trpezlivosťou, dobrou kondíciou je možné dosiahnuť 

dobré výsledky.                                                                                                 

Na krúžku musia Gorkáči dodržiavať prísne bezpečnostné 

pravidlá. Ale čas, ktorý strávia na krúžku, je určite zmysluplne, 

zaujímavo a zábavne využitý. No a o to ide. Ak máš chuť a voľný 

čas, príď aj ty medzi nás! 

Viera Zaťková, ŠKD 
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ŠIKOVNÍČEK 

UROB SI SÁM - Originálne pečiatky 

Ak si chceš vyrobiť originálne pečiatky potrebuješ  zemiaky. 

Vyber si z mamkinho vrecúška toľko zdravých zemiakov, koľko 

pečiatok chceš.  Dobre ich umy a utri. Zemiak rovným rezom 

rozkroj na polovicu a fixkou si naň nakresli formu svojho motívu. 

Malým nožíkom povykrajuj zemiak okolo kresby. Na formu nanes 

farbu a pečiatka je hotová!                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                     

Touto technikou si môžeš ozdobiť napríklad baliaci papier, 

servítky, tričko ( ak použiješ správnu farbu ), vankúš, dokonca aj 

kabelku. 

 

 

 

  

 

                                                  

                                                                                                           

Lucia Cingelová, 5.C 
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                 ZÁBAVNÉ OKIENKO 
                                           Hádavé                                               

                             hádanky 

Pod klobúkom na jednej nohe stáva. Čo je to?   

     

Zavýja, a nie je vlk, lieta a nie je vták. Čo je to?    

       

Nemá štetec ani farby, predsa lístie žltým farbí. Čo je to?    

      

Uteká s nami, nohy nemá, drží sa nás, ruky nemá. Čo je to?   

     

Štyri nohy, štyri rohy, ale hlava nikde. Čo je to?       

     

Nikdy sa neumýva, predsa čistý býva. Čo je to?     

 

 

V lete je oblečený, v zime je nahý. Čo je to?        

 

Nikdy nešije, hoc  s ihlami žije. Čo je to?       

 

Sabina Majerovová, 6.B 
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                       ZAUJÍMAVÁ TÉMA 

    Prečo máme byť tolerantní ... 

 

 

 

 

Súťaž názorov a  vyjadrení žiakov na tému: 

Ako som tolerantný k druhým... 

Na hodinách etickej a náboženskej výchovy sa vyučujúci so 

žiakmi 2.stupňa venovali tejto zaujímavej a stále aktuálnej téme. 

Výsledkom spoločných diskusií bolo vyjadrenie svojho názoru 

k danej tematike v podobe úvahy – básne, prózy... Určite aj vy, 

Gorkáči, ste zvedaví na tie NAJ. Tu sú! 

1.miesto -  Ján Struharňanský, 9.A                                                                                                                                                  

Ja vnímam toleranciu ako spôsob správania sa voči iným. Či  sa to 

týka prijatia niekoho názoru alebo správanie. Vedieť tolerovať 

niekoho chyby, ktoré vykonal. Myslím, že by bolo nefér, keby 

stále iba jeden človek toleroval. Bol by to znak využívania. Byť 

tolerantný znamená: počúvať niekoho, keď nám niečo hovorí, 

keď niečo od nás vyžaduje.. Bez tolerancie by vznikalo veľa 

konfliktov, či vážnych alebo jednoduchých. Predstavte si, že by 

niektoré štáty neboli medzi sebou tolerantné. Veľakrát sa to 

však stáva. Ako taký najvýstižnejší príklad týkajúci sa Slovenska 

by som uviedol našu predchádzajúcu vládu, ktorá sa rozpadla. 

Dôsledok toho zlyhania bola práve netolerancia vládnych strán. 

Nedokázali sa dohodnúť, ustúpiť, spraviť kompromis.                                                                      
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3.miesto – Dominika Bajanová, 9.B 

Tolerantní ľudia v živote dokážu oveľa viac ako tí netolerantní.... 

Ak nie si tolerantný ty, nebudú k tebe tolerantní druhí. Nebudú 

ťa rešpektovať, nebudú s tebou súhlasiť...Tolerancia má svetlé 

stránky. Prináša radosť zo života, veľa priateľov, ale 

predovšetkým ťa hreje pri srdci. 

Zaujímavé názory 

Diana Čiefová, 9.B 

Keby všetci ľudia na svete boli k sebe tolerantní, svet by vyzeral 

omnoho lepšie. Byť tolerantný znamená  chápať, neubližovať 

a zdravo rozmýšľať... Skúsme k sebe byť  viac tolerantní 

a uvidíme, že sa nám bude omnoho lepšie žiť.                              

Dominika Benčíková, 9.C         

Byt tolerantný nie je vždy ľahké... Uvedomiť si, že svojím 

správaním ublížim sebe, ale hlavne ostatným..., 

Tolerancia je veľmi dôležitá aj v priateľstvách. Ak by sme 

netolerovali svojich priateľov, naše vzťahy by po čase skončili 

hádkou a rozpadom priateľstva. Viem, že to nie vždy je ľahké. Aj 

ja som už párkrát zlyhala. Mrzí ma to doteraz a snažím sa 

napraviť svoje chyby. Tým by sme mali začať. Najprv si  treba 

uvedomiť,  že či aj my sme takí dokonalí,  ako chceme, aby boli  

druhí okolo nás... Tolerancia je brať človeka takého, aký je ...                

Gloncová Patricia, 6.C 

Keď padal dážď, padla aj jedna kvapka, 

v tej kvapke bola láska , 

v tej kvapke bolo priateľstvo 

v tej kvapke bola aj tolerancia. 

Žltý kvietok v poli medzi červenými žiari, 

nevadí, že si iný ... 

hlavné je, že máš lásku,  priateľov, ktorým na tebe záleží... 
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Zaujímavé postrehy                                                                                                                                                                    

Je dobre, keď žiješ svoj život a nenútiš ho žiť aj niekoho iného. 

Preto sa nauč tolerovať druhých. A bude sa ti lepšie žiť... 

Tomáš Daruľa, 7.C 

Žiadny človek nie je dokonalý...       Sarah Facunová, 8.C 

 

Ľudia by sa mali mať radi, neubližovať si, tolerovať sa, byť 

šťastní, pomáhať si, nehádať sa...               Sandra Součková, 7.C                   

 

Anjelik s čertíkom hrajú sa,                                                              

anjelik s čertíkom sú kamaráti , lebo sa majú radi .                                            

Čertík povie: „Poď môj kamarát, ktorého mám tak rád.                     

Spinkať už ideme a ráno sa zase uvidíme...“  Jakub Harnádek, 6.C 

 

ZÁBAVNÉ OKIENKO                                                                                      

Maľovaná krížovka 

Dnešná maľovaná krížovka ukrýva symbol veľkonočných zvykov. 

Tak do toho! 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

Jakub Stehlík, 5.C 
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        ZDRAVOTNÍCKE  

                                  OKIENKO  

 
Prečo je VODA Z VODOVODU pre teba 

COOL NÁPOJ ?! 
Je to jednoduché. 

* Neobsahuje žiadne kalórie ,teda z nej nepriberieš, a to sa 

k novým plavkám hodí... 

*Cukor v nej nenájdeš , takže ti zubným kazom nepokazí ani 

čarovný úsmev. 

*Nemá bublinky , takže je milá na tvoje obličky a hlasivky. 

*Obal nemá , takže šetríš aj životné prostredie . 

*Navyše ju nemusíš ako lama vláčiť z obchodu, čaká ťa svieža 

pekne doma,  

stačí ju len naliať do pohára ... 

 

A na záver niečo peckové:                                  

šetríš s ňou svoje vreckové!!!  

 

 

                         VEDELI STE ŽE?...... 
 

Najlepším nápojom na uhasenie smädu je pitná voda z vodovodu!!! 

Slovensko patrí ku krajinám , ktoré majú najlepšiu pitnú vodu 

z vodovodu!!! 

Asi 2/3 nášho tela tvorí voda!!! 

Viac ako 4000 detí zomrie každý deň v chudobných krajinách len 

preto, že nemajú prístup k čistej pitnej vode!!! 

Veľká väčšina, 97,4% svetovej vody nieje pitná, je slaná a tvoria 

ju oceány. 

Zvyšných 2,6% predstavuje všetku pitnú vodu, čo máme!!! 

 

Alexandra Šarlinová, 7.B   
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HITPARÁDA 

 

Milí Gorkáči, hlasovali ste a určili ste víťaza: PSY – GANGNAM 

STYLE.  Piesne, ktoré nedostali žiadny hlas, automaticky 

z hitparády vypadávajú. Nezabudni opäť hlasovať! Vyber si 

z ponuky piesní a na malý lístoček napíš tú, ktorá sa ti najviac 

páči. Samozrejme, nezabudni na svoje meno a triedu. Vhoď ho do 

schránky GORKÁČIK. Môžeš vyhrať malé prekvapenie. Tak šup 

do toho!                                                      

Súťažné piesne 3. kola:                                                                                    

1. PSY – GANGNAM STYLE  

2. JUSTIN BIEBER- AS LONG AS YOU LOVE ME 

3. RIHANNA – DIAMONDS    

4. LMFAO - IM SEXY AND I KNOW IT 

5. CELESTE BUCKINGHAM - RUN RUN RUN  

6. ONE DIRECTION – ONE WAY OR ANOTHER 

7.  TINA – SI SÁM 

8. TACABRO - TACATA 

9. BRUNO MARS – LOCKED OUT OT OF HEAVEN 

10. CHER LLOYD AND BECKY G - OATH                                                                                              

Výhercovia 2.kola: S.Macová /3.B/ a S.Majerovová /6.B/ 

Gratulujeme!  Prekvapenie si vyzdvihni u p.zástupkyne  

J.Krížovej.     

                                Nina Krížová, 6.B                                    
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KUPÓN „GO“ 

Občas sa každému z nás stane, že na niečo zabudne. Napríklad 

naučiť sa, alebo urobiť si domácu úlohu. V takom prípade ti môže 

pomôcť „GORKÁČSKE ospravedlnenie“.  

Aké sú pravidlá?  

Zabudneš  sa naučiť na nejaký predmet. Vyučujúci ťa vyvolá 

odpovedať, alebo nemáš napísanú domácu úlohu. A ty povieš: 

“Prepáčte, zabudol som sa pripraviť. Chcel by som použiť 

GORKÁČSKE OSPRAVEDLNENIE.“ Pre tento raz budeš 

zachránený, nabudúce cibri svoju pamäť! 

POZOR!                                                                                                                          

Kupón v časopise je použiteľný len pre jedného žiaka, a to 

jedenkrát na určené obdobie. Preto si rozmysli, kedy a na akom 

predmete ho využiješ.  

 

 

GORKÁČSKE OSPRAVEDLNENIE 

Prepáčte, dnes nie som pripravený/á  na vyučovaciu 

hodinu.   ĎAKUJEM !!! 

Meno žiaka:                                Podpis vyučujúceho: 

Platnosť: marec, apríl, máj 
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SPRÁVNE RIEŠENIA 

krížovka 1  

Tajnička: TULIPÁN /tuleň,Samuel,lenivý,Vianoce,marcipán, Mikuláš,nos/                                                                                                                                                                                                                     

krížovka 2  

Tajnička: ORCHIDEA /Zvolen,jar,chlad,očiDežo,lemon,Adam/                                                                                                                                                                                                                     

krížovka 3  

Tajnička: SLOVENSKO /Bratislava,Liptovská Mara,Orava,Váh,                                                                                                       

                Turiec,Nízke Tatry,Spišský hrad,Košice,euro/                                                                                                     

Hádavé hádanky: huba, vietor, jeseň, tieň, stôl, sneh, strom, jež                                                                                     

Maľovaná krížovka z minulého čísla: kapor                                                                                   

test 1: 1b, 2a, 3c, 4b, 5b, 6b, 7b, 8a            

test 2 : 21b, 2a, 3a, 4b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Chceli by ste aj vy prispieť do GORKÁČIKA?                              

Napíšte nám: krizova@zsgorkeho.sk                                             

Máte nápady a pripomienky?                                            

Hlasujete v HITPARÁDE?                                                   

Napíšte nám: schránka GORKÁČIK na prízemí hlavnej budovy školy 

mailto:krizova@zsgorkeho.sk
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Kto pre vás pripravil GORKÁČIKA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šéfredaktorka: Nina Krížová   

Odborný poradca: Mgr. Jaroslava Krížová                                                              

Redakčná rada: Veronika Babušíková, Sabina Majerovová, Samuel 

Marko, Alexandra Šarlinová, Lucia Cingelová, Lucia Fančovičová, 

Lukáš Gavrecký, Jakub Stehlík, Adriana Ďurkovičová                                                                                        

Príspevky: Viera Zaťková, Mgr. Alexandra Faltičková,  Mgr. Renáta 

Šarlinová, Mgr. Zuzana Kmeťová                                                                                          

Lektorovala: Mgr. Anna Morgošová 

 


