
 

 

 

 

 

 

 

                               Vytvorené v 6. C v roku 2012 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Obálku navrhla Lívia Lysáková 



 
Vyhliadková plavba po Sĺňave 

Pozývame vás na vyhliadkové plavby po rieke Váh                            

v priehradnom jazere Sĺňava, ktoré sú zabezpečované od marca 

do novembra v závislosti od počasia. Výhliadková loď Trajan vás 

prepraví na krátkom 55 minútovom okruhu od Kolonádneho 

mosta k Vtáčiemu ostrovu a späť. Dlhší – 80 minútový okruh 

vedie od Kolonádneho mosta okolo Vtáčieho ostrova                         

cez Ratnovskú zátoku, k Drahovskej hati, odtiaľ proti prúdu k Rybárskému dvoru s možnosťou 

pristátia a späť. Cena lístka je rozdelená do siedmich kategórií už od 1,-eura. 

 

Lodenica 2012 

Na záver letných prázdnin sa uskutoční už tradične hudobný festival Lodenica. Termín konania 

je od 29. – 31. augusta 2013 v Autocampingu Lodenica Piešťany. Podrobný program nájdete na 

www.lodenica.sk. Cena vstupeniek je v predpredaji už od 17,- euro, kúpiť si ich môžete na 

www.ticketportal.sk.  Na festivale vystúpi Bukasový masív, Miro Žbirka, Aneta Langerová, Lenka 

Filipová a veľa ďalších. Okrem hudobných vystúpení je tu pripravených aj mnoho sprievodných 

akcií, napr. detské atrakcie, škola country tancov, plavba na dračej lodi......  

                                                                                                                                                  Lucia Ričanyová a Laura Sovová 

Najlepšie tipy na letnú dovolenku 

Chceli by ste ísť na dovolenku k moru? Máme tie najlepšie tipy !!! 

Prvé miesto chceme uviesť v Chorvátsku. Chorvátsko je krajina 

s bohatou kultúrou. Prvé miesto je Brač. Brač je čarovný piesňou 

cvrčka, opojený slnkom a vôňou  mediteranských borovíc, šalvií 

a rozmarínov. To je Brač, ktorý nám pripomína veľkú zelenú loď 

vlniacu sa na vlnách Jadranského mora oproti najväčšieho 

dalmátskeho mesta Split. Rozprestiera sa v bezprostrednej 

blízkosti dvoch kultúrnych pamiatok, ktoré sú pod záštitou 

UNESCO zapísané do svetového dedičstva (Trogir a Dioklecianou 

palác). Tento najväčší ostrov Dalmácie je pravou oázou nedotknutej prírody, vlastnej 

architektúry a nekonečné ticho pripomína priezračnú  minulosť a vo svete už zabudnuté 

obdobie. 

http://www.lodenica.sk/
http://www.ticketportal.sk/


Druhým miestom sú Malé Antily. Jediným veľkým 

oblúkom, ktorý sa klenie od Kuby až po Trinidad, oddeľujú 

Veľké a Malé Antily Karibské more od otvoreného 

Atlantického oceánu. 

Karibik znamená predovšetkým tropický raj so slnkom, 

plážami, potápaním a vodnými športmi, napriek tomu 

môže táto oblasť ponúknuť ešte niečo navyše. Pre 

milovníkov potápania je táto oblasť ideálna. Okrem 

toho že sa väčšinou býva v hoteloch, tu je to iné.  

Celú dovolenku môžete prežiť na mori.                                    

                                                                                                                  Lívia Bilená 

 

Hádanky 
Niekedy aj stromy ohne,  
inokedy sa nepohne.  
Čo je to?  

 

Najskôr zlaté vlásky nosí,  
bielu hlávku vetrík skosí.  
Čo je to? 
 

 
Každý má len sedem dní, jeden 
z nich je posledný. Čo je to? 

 

 
Búchame mu na hlavičku, a on 
schováva nožičku. Čo je to? 

 
 

Po daždi to farbami, 
slnko kreslí nad nami. 

Čo je to? 
 

Katarína Baďurová, Laura Homolová 
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                         Ivana Drnáková, Laura Berlanská 



Šokujúci výsledok! 

Dominika Cibulková, najnižšia hráčka vo svetovej stovke, porazila svetovú 

jednotku Victoriu Azarenkovú a je vo štvrťfinále! 

3.6.2012 - Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa prebojovala už do 

štvrťfinále Roland Garros v Paríži. V osemfinále po výbornom výkone ako 15. 

nasadená hráčka zmietla  nasadenú líderku svetového rebríčka WTA - 

Bielorusku Victoriu Azarenkovú za 1 h 47 min v dvoch setoch 6:2 a 7:6. 

Očividne napätá Azarenková sa nedokázala uvoľniť a 'výbušná' Dominika 

Cibulková ju vyradila. Dominika na svojom obľúbenom dvorci Suzanne 

Lenglenovej odplatila Victorii prehru z marcového turnaja v Miami, kde 

nevyužila vedenie 6:1 a 5:2 a upravila vzájomnú bilanciu na 2:7. 

Cibulková po tretí raz v kariére zdolala aktuálnu líderku rebríčka, vlani na turnaji 

v Sydney i na tráve vo Wimbledonu zvíťazila nad Dánkou Caroline Wozniackou. 

V dueli o postup do semifinále si  5. 6. 2012 zmeria sily s Austrálčankou  

Samanthou Stosurovou, ako 6. nasadenou hráčkou svetového rebríčka.  

Dominika Cibulková má vo francúzskej metropole už teraz istú prémiu 155 000 

eur a 500 bodov do svetového rebríčka. Azarenková môže prísť o post svetovej 

jednotky, ak Ruska Maria Šarapovová postúpi do finále.  

“Domča” po postupe žiarila spokojnosťou. Priznala, že na 

konci druhého setu sa jej vynorili spomienky na duel v 

Miami. "V Miami som viedla 6:1, 5:2 a zápas som 

napokon prehrala. Nechcela som pripustiť, aby sa v 

Paríži stalo niečo podobné, no na konci druhého setu 

som začala byť trochu nervózna. Nechodila som si pre 

údery tak, ako dovtedy. Podarilo sa mi však potlačiť 

negatívne emócie. Za stavu 5:6 som si povedala, že 

musím hrať opäť svoju hru, ktorá mi dlhé minúty 

prinášala úspech. Som hrdá na to, ako som zahrala v 

tajbrejku, vyšiel mi na jednotku. Vyhrala som ho vďaka 

aktívnej hre. V posledných týždňoch som získala veľa 

sebadôvery, čo sa naplno prejavilo v dnešnom zápase," 

povedala Cibulková. 

Slovenka verila, že Azarenkovú môže zdolať. "Je to pre 

mňa veľmi dôležité víťazstvo. Tento rok som odohrala 

veľa zápasov, v ktorých som bola blízko k úspechu, no 

nezvládla som koncovku. Som šťastná, že teraz to vyšlo. 

Mohol by to byť zlom v mojej kariére. Počas celého 

duelu som kvalitne returnovala, pri Azarenkovej podaní 

som si verila. S trénerom Petrom Miklušičákom sme 

popracovali na viacerých veciach a prináša to ovocie. 

Dnes mi veľmi dobre vychádzali stopbaly i obhodenia. 

Odkedy spolupracujeme, postúpila som do finále v 

Barcelone a do štvrťfinále v Ríme, Bruseli i Paríži, čo je 

skvelé. Verím, že na Roland Garros som ešte nepovedala 

posledné slovo. Som veľmi spokojná s tenisom, ktorý tu 

predvádzam. Cítim sa na kurte uvoľnenejšia ako v 

minulosti, ani z prípadných prehier nerobím žiadnu 

vedu. Snažím sa myslieť pozitívne, " dodala Cibulková. 

Dominika ešte skonštatovala: "Aj v minulosti som 

dokazovala, že mám hru na to, aby som bola v špičke. 

Azda sa mi teraz podarí presadiť sa. Na tomto podujatí 

som si v úvodných kolách počínala dobre proti 

súperkám, ktoré som papierovo mala zdolať. Myslím si, 

že je to odraz mojich rastúcich skúseností a čoraz väčšej 

mentálnej odolnosti. Ešte som nebola v Top 10 a 

nepoznám pocit hráčky, ktorá vstupuje na dvorec ako 

favoritka aj proti tenistkám z popredia rebríčka. 

Pochopiteľne, že možno je to v tejto mojej doterajšej 

pozícii o čosi menej zväzujúce, ale nič to nemení na 

fakte, že musím hrať dobre, ak chcem proti špičkovým 

súperkám uspieť." 

Bieloruska Azarenková netajila sklamanie zo svojho 

výkonu. Na otázku jedného z novinárov, ako sa prenesie 

cez osemfinálové vyradenie, sarkasticky odpovedala: "Asi 

sa zabijem" a potom začala analyzovať príčiny prehry. 

"Dnes som hrala pod psa, nič mi nevychádzalo. V tenise 

jednoducho bývajú aj také dni. Ani nedokážem slovami 

opísať môj výkon, bola to katastrofa," povedala 

Bieloruska a k Cibulkovej ešte dodala: "Nepochybne je to 

dobrá tenistka a nebezpečná protivníčka, ktorá sa dokáže 

riadne ´vyhecovať´. Podľa mňa si Dominika proti top-

hráčkam počína lepšie, než jej to obvykle ide v dueloch s 

renkingovo slabšími súperkami. Je v nej tá správna 

túžba. Vôbec ma neprekvapilo, ako dobre dnes zahrala. 

Mala som na pamäti, že v minulosti som proti nej 

dosiahla obraty, lenže dnes by som na čosi také v prvom 

rade musela urobiť niečo s mojím výkonom. Usilovala 

som sa o to zo všetkých síl, ale nič nefungovalo. Mohla 

som akurát dúfať v jej zlyhania, pretože ja som si 

počínala neschopne."  

A čo si Domča myslí o Austrálčanke Stosurovej? 

"Proti Stosurovej som už veľmi dlho nehrala a na 

antuke ešte nikdy. Dobre servuje, snaží sa stavať hru 

okolo svojho forhendu, v Paríži už bola vo finále. Je to 

veľmi nepríjemná súperka, ale má svoje veci, ktoré 

dokáže pokaziť. Ja sa budem snažiť nadviazať na 

doterajšie výkony a ísť ďalej, cesta je otvorená. Pred 

troma rokmi som proti Stosurovej nehrala dobre, bolo to 

na ´harde´ a mne už sa začínali ozývať problémy v 

podobe únavovej zlomeniny rebra, pre ktorú som neskôr 

pauzovala, takže ten výsledok zo Stanfordu je 

skresľujúci. Teraz som zdravotne v pohode, musím si 

zaklopať, všetko je v poriadku," povedala Cibulková o 

súperke. 

Jakub Klein 



Z ríše zvierat 

Tiger džungľový  

Telo je zo 

strán sploš-

tené a štíhle, 

je to evoluč-

né prispôso-

benie sa ži-

votu v hus-

tých lesných 

a pralesných porastoch. Tak isto jeho 

zafarbenie, ktoré je na prvý pohľad veľmi 

nápadné, robí tigra v prírode takmer 

neviditeľným a napodobňuje hru svetla a 

tieňov prelínajúcich sa rastlinstvom. Pohlavné 

rozdiely sú hlavne vo veľkosti. Samice sú až o 

jednu tretinu menšie než samce. Hlava samcov 

je mohutnejšia a širšia a má výraznejšiu a 

predĺženejšiu srsť na tvári. 

● Hmotnosť: 65 – 300 kg 
● Dĺžka tela: 140 – 350 cm 
● Dĺžka chvostu: 60 – 85 cm 
● Sociabilita: Samotár 
● Status: Ohrozený 
 
Tigre obývajú lesnaté prostredia od tropických 
oblastí dažďových pralesov až po sibírsku tajgu, 
kde v zime klesajú teploty pod -30 až -40 °C. S 

vysokou snežnou 
pokrývkou. Na stro-
my tigre nešplhajú, 
alebo iba v zried-
kavých prípadoch, 
iba si na nich 
obrusujú pazúry. Na 

rozdiel od iných mačkovitých šeliem tigre 
milujú vodu a radi sa v nej kúpu. Vedia výborne 
plávať a sú schopné prekonávať aj niekoľko 
kilometrové prekážky. 

                                                              

 Michaela Papcunová 

 

 

Kôň 

                                            Prvými 

predchodcami 

koňa žili pred 50-

60 miliónmi rokov. 

Ich domovom bola 

dnešná Severná 

Amerika. Vedci dali prvému koňovi pekné meno 

EOHIPPUS, čo znamená „ koník úsvitu“. EOHIPPUS 

žil približne pred 50 miliónmi rokov a bol  veľký 

asi ako líška. V hustých 

močaristých lesoch sa živil hlavne 

lístím. MERYCHIPPUS žil asi pred 

10 miliónmi rokov. MESOHIPPUS 

žil pred 35 miliónmi rokov 

a dosahoval veľkosť ovce. 

PLIOHIPPUS sa považuje za 

predka všetkých koní, zebier a oslov. Vyzeral už 

ako dnešný kôň. Žil pred asi 5 miliónmi rokov, bol 

približne 110 cm vysoký a mal už úplne vyvinuté 

kopytá. EQUUS - dnešný kôň má vývojovú líniu 

dlhú 50 miliónov rokov.  

Poznáme plemená koní:  

kôň Przewalský - kertak je jediný žijúci predok  
                                    koňa domáceho, 
kôň Camargueský - vynikajúci jazdecký kôň,  
kôň Frízsky - nádherné záprahové plemeno.         
       

 

Mia Pavkovičová 



Koala 

 Koaly nežijú nikde inde len                 

v Austrálii. Je to preto, že sa 

živia výlučne eucalyptovými 

listami a určitých druhov 

eucalyptov /viac ako 200 

druhov/ a tie rastú len v AU. 

Koala je cicavec a ako 

mnoho austrálskych zvierat 

patrí medzi vačkovce. Mláďatko koaly je 

pri narodení menšie ako 2 centimetre a zostáva            

u mamky vo vačku  5-6 mesiacov. Potom si ešte 

dlho užíva nosenia na mamkinom chrbte. Začne 

byť samostatnejšie až keď je viac ako rok staré. 

Koaly žijú približne 20 rokov, v zajatí sa však 

dožívajú len cca 15 rokov. Koala znamená 

“nepije”                             

v domorodom jazy-

ku. Koaly skutočne 

zvyčajne nepijú, 

pretože všetku po-

trebnú vodu do-

stanú z lístia, ale ak 

sú horúčavy zvyknú 

sa napiť. 

 
 
Čeľaď - koalovité (Phascolarctidae) 
Rad - vačkovce (Marsupiala) 
Dĺžka tela - 60-85 cm 
Hmotnosť pri narodení - 1 g 
Hmotnosť v dospelosti - 4-15 kg 
Rozšírenie - východná a južná Austrália.  
Potrava - eukalyptové listy a kôra 
Ťarchavosť - 35 dní v maternici,  
                       5-7 mesiacov vo vaku 
Počet mláďat - 1, vzácne 2 
Dĺžka života - 10-20 rokov 
Sociálna štruktúra - žije prevažne samotársky        

 

 

 

 

PES 

 Na základe množstva archeologických 
nálezov je pes považovaný za prvé zviera, ktoré 
človek cielene choval. Za najstaršie plemeno bol 
označovaný takzvaný pes močiarny, od ktorého sa 
dodnes odvodzujú početné plemená špicov, 
pinčov                       a teriérov. Skupina psov, ktoré 
sa podobali vlkom boli 
nájdené vo vykopávkach pri 
Ladožskom jazere a dostal 
meno Canis familiaris 
Inostranzewi. Z doby 4000 až 
5000 rokov pred Kristom 
pochádza pes bronzový, z 
ktorého majú pochádzať 
ovčiarske psy. Najmladším 
psom má byť Canis familiaris 
intermedius, z ktorého vznikli  
dnešné duriče a pudle.  
 Podľa teórie Gregoryho Aclanda, 
veterinára z Cornellskej univerzity v Itake v USA 
nie človek domestikoval psa, ale naopak, pes sám 
urobil prvý krok a začal spolužitie s človekom, 
pretože sa kŕmil jeho odpadkami. Na oplátku 
strážil „svojich“ ľudí pred nepriateľmi a pomáhal 
pri love. 

Najlepší priateľ človeka 

 Pes patrí nielen k najstarším, ale hlavne 

najvšestrannejším domácim zvieratám. Chráni 

človeka a jeho domov, chráni stáda zvierat, 

pomáha pri love, ťahá 

ťažké bremená, pomáha 

bezmocným, no i hľadá a 

zachraňuje nás. 

 V súčasnosti je na 

svete približne 400 

rôznych druhov plemien 

psa. Líšia sa svojou 

stavbou tela a vlastnosťami, pretože ich život je 

určený vždy na niečo iné a sú inak prispôsobené 

žiť v iných prírodných podmienkach. 

 

Mia Pavkovičová 

 



Vieš že...???? 

Na výrobu 500 mililitrov medu musia včely obletieť cca 5 miliónov kvetín. 

Žraločia kostra je tvorená chrupavkou, ktorá ale plní podobnú funkciu ako kosti. 

Mačky si dobíjajú a šetria energiu tým, že spia v priemere 13 až 14 hodín 

denne. 

Krv lúčneho koníka je biela. 

Ak by mesto Los Angeles (v Kalifornii) bolo krajinou, bolo by 19tou najbohatšou krajinou 

sveta. 

Kapor obyčajný sa so svojimi 4386 kosťami považuje za 

najkostnatejšieho tvora na Zemi. 

Najväčšie oči na svete majú obrovské kalamáre – dosahujú až 

39 cm, čo je šesťnásobok priemeru ľudských očí. 

Topánky je lepšie kupovať večer, pretože vtedy máte po 

celodennom chodení opuchnutú, a teda aj väčšiu nohu. Máte 

tak istotu, že topánky vám nebudú malé. Naopak, neoplatí sa 

kupovať ráno, keď je noha oddýchnutá (a o niečo menšia) 

Michaela Papcunová 

 

               
Prašník je praveké hradisko, ktoré sa nachádza asi                                    

v polovici cesty medzi obcou Prašník  a obcou Košariská,                        

vo východnej časti pohoria Malé Karpaty. 

 

Najstaršie osídlenie pochádza z neskorej kamennej doby (asi 3000 

pred Kr.) Takmer zaniknuté opevnenie je znovuobývané 

koncom starej bronzovej doby (asi 1500 pred Kr.). Obyvatelia zdokonaľujú opevnenie 

prehĺbením priekopy a zvýšením valu, vystuženého drevom.Rozmach zažíva v neskorej 

bronzovej dobe.  

Novo prichádzajúce obyvateľstvo opäť vybudovalo pôvodné opevnenia a rozšírilo hradisko o dva 

areály. Priekopa zo starej bronzovej doby už nebola obnovená, dokonca tu stálo niekoľko 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Pravek
http://sk.wikipedia.org/wiki/Cesta_II._triedy_499_(Slovensko)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%A1n%C3%ADk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1arisk%C3%A1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9_Karpaty
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kamenn%C3%A1_doba
http://sk.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A1_bronzov%C3%A1_doba_na_Slovensku
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mlad%C3%A1_a_neskor%C3%A1_bronzov%C3%A1_doba_na_Slovensku
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mlad%C3%A1_a_neskor%C3%A1_bronzov%C3%A1_doba_na_Slovensku


príbytkov. Tie mali konštrukciu z hrabovej guľatiny, husto vypletenú prútím. Steny boli do hladka 

vymazané hlinou. Domy slúžili iba na prespanie, život sa odohrával na voľnom priestranstve.  

V tomto období možno sledovať aj sociálne vrstvenie v hradisku, keď na akropole boli nájdené 

dokonalejšie šperky ako v nižšie postavených častiach hradiska 

- v hradisku sa našli aj nepriame dôkazy o kovolejárskej dielni. 

- pevnostný systém zdokonalili až Slovania, ktorých nálezy sú doložené v 9. až 10. storočí. 

Urovnali ruiny opevnenia z neskorej bronzovej doby a postavili kamenný múr, spevnený 

guľatinou. V druhom areáli boli obydlia čiastočne zahĺbené do skalnatého podložia. Na akropole 

vyrastajú iba nadzemné kolové stavby.  

Pravdepodobne najväčší význam hradisko zažívalo, keď sa na 

týchto miestach stretali územné záujmy Uhorska a Českého 

štátu. V čase úplného zániku, to je v 11. až 12. storočí, sa objavili 

prvé známky slovanského osídlenia vo Vrbovom.  

V zadnej časti mesta sa našli polozemnice podobné obydliam z 

druhého areálu s črepovým materiálom z 12. – 13. storočia. Je 

možné, že pri vzniku mesta Vrbové stálo práve toto hradisko.  

Jakub Klein 

 

     Vtipy 
Jožko si sadne do autobusu. 

Vtom za ním príde pán a hovorí: 

-Tu sedím ja. 

-Ale ja som tu bol prvý! 

-Ale ja som vodič! 

 

Malé kuriatko nájde praženicu  

a pýta sa jej:  

-Brácho, to si ty? 

 

- Katka, cestuješ do Košíc? 

- Áno. 

- A čo ťa tam ťahá? 

- Lokomotíva. 

 

 

Muž dovlečie na vodítku do Zverimexu bieleho 

ľadového  

medveďa a pýta sa predavačky:  

-Kde je ten blbec, čo mi pred rokom predal 

malého bieleho škrečka? 

 

Rus, Čech a Slovák sa dohodli, že si dajú súťaž, kto dlhšie 

vydrží pod vodou. 

Ide Rus a vydrží 1,5 minúty. 

Ide Čech a vydrží 3 minúty. 

Ide Slovák a vydrží 45 minút. 

Rus s Čechom sa ho pýtajú ako to urobil. 

A on im povie: „Dal som si Airwais a voľne som dýchal.“ 

 

Idú dve muchy a jedna hovorí: 

-My tri by sme boli dobrá štvorica. 

 

Aké je možné číslo od slova žiak? 

-Ja viem,- hlási sa Móricko, 

-banda mizerná.   
                                                                            Pavol Taraba 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovania
http://sk.wikipedia.org/wiki/Uhorsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovania
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vrbov%C3%A9
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vrbov%C3%A9

