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KALENDÁR 
 

 

SEPTEMBER  
Pondelok  Utorok  Streda  Štvrtok  Piatok  Sobota  Nedeľa  
   

 
 1  

Deň ústavy 
SR 
Svetový deň 
mieru 

2  
1976 Karol 
V bol 
korunovaný 
ya českého 
kráľa 

3 
1976 Sonda 
Viking 2 
pristála na 
Marse 

4 
1981 
narodila sa 
Beyoncé 
Knowles – 
americká 
speváčka  

5  
1997 
Zomrela 
Matka 
Tereza, 
nositeľka 
Nobelovej 
ceny za 
mier  

6  
1620 – loď 
Mayflower 
sa s prvými 
osadníkmi 
vydala na 
cestu do 
Ameriky  

7  
2011 
letecké 
nešťastie v 
Jaroslavli  

8  
Medzinárod
ný deň 
gramotnosti  

9  10  
Svetový deň 
prvej 
pomoci  

11  
2001 
Teroristický 
útok na 
Svetové 
obchodné 
centrum v 
New Yorku  

12  
Svetový deň 
bez aut  

13  
1922 v Líbyi 
bola 
nameraná 
dosiaľ 
najvyššia 
teplota + 
58°C  

14  
1905 konali 
sa 
najstaršie 
automobilov
é preteky, 
ktoré sa 
usporadúvaj
ú dodnes  

15  
1254 
Narodil sa 
Marco Polo 
– benátsky 
kupec a 
cestovateľ  

16  
Medzinárod
ný deň 
ochrany 
ozónovej 
vrstvy  

17  
1976 NASA 
predstavila 
1. 
raketoplán 
Enetrprise  

18  
1982 – 
narodil sa 
Peter Budaj 
– slovenský 
hokejový 
brankár  

19  
1848 – 
astronómovi
a Bond a 
Lassel 
objavili 
Saturnov 
mesiac 
Hyperion  

20  
1979 
Zomrel 
Ludvik 
Svoboda – 
česko – 
slovenský 
generál a 
prezident  

21  
Medzinárod
ný deň 
mieru  
Svetový deň 
vďačnosti  

22  23  
2002 – 
vznikol 
internetový 
prehliadač 
Mozilla 
Firefox  

24  
Svetový deň 
srdca  

25  
1968 – 
Narodil sa 
Will Smith – 
americký 
herec a 
spevák  

26  
Európsky 
deň jazykov  

27  
Svetový deň 
cestovného 
ruchu  

28  
Medzinárod
ný deň za 
právo vedieť  

29 
2004 – 
planéta 
4179 
Toutatis 
minula Zem 
vo 
vzdialenosti 
asi 4-kát 
väčšej ako 
je   

30 
1399 – 
Henrich IV 
bol 
vyhlásený 
za 
anglického 
kráľa 
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OKTÓBER  
Pondelok  Utorok  Streda  Štvrtok  Piatok  Sobota  Nedeľa  
     1 

Medzinárod
ný deň 
starších 
osôb 

2  
Výročie 
narodenia 
Mahátmu 
Gándhího 

3  
Medzinárod
ný deň 
pešej 
chôdze do 
školy  

4  
Svetový deň 
zvierat  

5  
Medzinárod
ný deň 
učiteľov  

6  
Svetový deň 
úsmevu  

7  
1950 - Tibet 
bol 
pripojený k 
Číne  

8  9  
Svetový deň 
pošty  

10  
Svetový deň 
duševného 
zdravia  

11  
Deň boja 
proti bolesti  

12  
Objavenie 
Ameriky  

13  
Svetový deň 
zraku  

14  
Medzinárod
ný deň 
redukcie 
prírodných 
katastrof  

15  16  
Svetový deň 
potravy  

17  
Medzinárod
ný deň boja 
proti 
chudobe  

18  
Deň jablka  

19  20  
Svetový deň 
stromov  

21  
1952 – 
Narodil sa 
Miroslav 
Ţbirka  

22  23  

24  
Medzinárod
ný deň šk. 
kniţníc  

25  
1881 – 
narodil sa 
Pablo 
Picasso  

26  27  28  
Vznik ČSR.  

29  
Deň 
narodenia 
Ľudovíta 
Štúra  

30  
Výročie 
Deklarácie 
slovenského 
národa  

31  
Halloween 

      

 

NOVEMBER 
Pondelok  Utorok  Streda  Štvrtok  Piatok  Sobota  Nedeľa  
  1  

Sviatok 
všetkých 
svätých.   
 

2 
1914 Rusko 
vyhlásilo 
vojnu 
Osmanskej 
ríši .  
 

3 
1956 Prvé 
vysielanie 
ČS TV. BA  
 

4 
1945 v 
Londýne 
bola 
podpísaná 
ústava 
UNESCO.  
 

5 
1414 Bol 
odsúdený 
Ján Hus.  
 

6 
1998 Hugo 
Chávez bol 
zvolený 
prezidentom 
Venezuely.  

7  
1992 
Zomrel 
Alexander 
Dubček  

8  
1961 Maťo 
Ďurinda sa 
narodil  

9  
1989 Pád 
Berlínskeho 
múru.  

10  
1970 Štart 
sondy 
LUNA 17.  

11  
1974 sa 
narodil 
Leonardo Di 
Caprio.  

12  
1918 
Rakúsko sa 
stalo 
republikou.  

13  
1887 
Krvavá 
nedeľa v 
centre 
Londýna.  

14  
1921 Bola 
založená 
komunistick
á strana 
Španielska.  

15  
1893 Bol 
Založený 
futbalový 
klub FC 
Bazilej.  

16  
2000 Prvý 
prezident 
Bill Cuntin 
navštívil 
Vietnam  

17  
2003 Arnold 
Schwarz 
Niger sa stal 
guvernérom 
Kalifornie.  

18  
1918 
Lotyšsko 
vyhlásilo 
nezávislosť 
od Ruska.  

19  
1493 Krištof 
Kolumbus 
pristál na 
ostrove 
Portoriko .  

20  
1940 Rudolf 
Baláž sa 
narodil.  
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21  
1870 
Zomrel 
Karel 
Jaromir 
Erben.  

22  
1963 V 
Dallase bol 
zavraždený 
John 
Kennedy.  

23  
1991 
Freddie 
Mercury 
verejne 
vyhlásil že 
má AIDS a 
deň na to 
zomrel.  

24  
1991 
Zomrel 
Freddie 
Mercury.  

25  
1992 
Hlasovanie 
o rozdelení 
Českoslove
nska.  

26  
1941 Útok 
na Pearl 
Harbor ( 
Japonsko 
na USA).  

27  
1940 sa 
narodil 
Bruce Lee.  

28  
1912 
Albánsko 
vyhlásilo 
nezávislosť 

29 
1974 Sa 
narodil 
Pavol 
Demitra. 

30 
1964 Štart 
kozmickej 
sondy k 
Marsu . 

    

 

UDALOSTI 
 

11. september 2011 – desať rokov svetového boja 
proti terorizmu  
 

 Štyri komerčné lietadlá unieslo devätnásť mužov z militantnej islamskej organizácie al-Káida.  

 Dve lietadlá narazili do Svetového obchodného centra v New Yorku, čím spôsobili pád obidvoch 
veží.  

 Tretie lietadlo narazilo do budovy vedenia Ministerstva obrany USA – Pentagonu vo Virgínii.  

 Štvrté lietadlo spadlo do neobývanej oblasti v Pensylvánii po tom čo sa niektorí pasažieri a členovia 
posádky pokúsili dostať lietadlo pod svoju kontrolu. Nikto na palube týchto lietadiel neprežil.  

 Útoky si vyžiadali 2 995 obetí, vrátene únoscov. K obetiam patrili väčšinou civilisti viac ako 70 krajín 
sveta.  

 
 
  Spojené štáty odpovedali na útoky tzv. Vojnou proti terorizmu. Zaútočili na Afganistan, aby zosadili 
Taliban, ktorý al-Káidu priamo podporoval. Spojené štáty takisto prijali zákon o patriotizme USA 
PATRIOT Act. Mnohé ďalšie krajiny taktiež posilnili svoju protiteroristickú legislatívu a rozšírili 
právomoci mocenských zložiek. Niektoré burzy cenných papierov zostali zatvorené celý týždeň po 
útoku a po otvorení zaznamenali enormné straty, hlavne čo sa týka akcií leteckých spoločností a 
poisťovní. 
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Výlet na hvezdáreň 
 
S triedou sme išli na hvezdáreň. Cesta bola veľmi strmá. Keď sme 
vyšli hore, tak sme sa najedli. Po jedle sme si mohli kúpiť suveníry. 
Ja som si kúpil dve pohľadnice, na ktorých je Zem a Mesiac a ešte 
som si kúpil kocky o vesmíre.  
Potom sme sa presunuli do miestnosti, kde je ďalekohľad. 
Predviedli nám pokus, Slnko vypálilo do ceruzky malú dierku. Na 
papieri nám ukázali Slnko, ktoré stále utekalo, lebo sa Zemeguľa 
točila. Keď sa zapol prístroj na ďalekohľade Slnko nám už 
neutekalo.  
 
Potom sme vyšli na balkón, odkiaľ sme mali výhľad na Banskú 
Bystricu.  
Po skončení prehliadky hvezdárne sme sa vrátili späť do školy.   
 

Hvezdáreň 
 
Cesta na hvezdáreň viedla cez autobusovú 
stanicu. Lesným chodníčkom sme prišli k 
miestu, kde sa nachádzal veľký ďalekohľad.  
Na vrchole kopca Urpín sme mali pekný 
výhľad na Banskú Bystricu. Cestou sme videli 
Slnkom osvietený strom.  
Stúpanie na Urpín bolo veľmi namáhavé. 
Ďalekohľadom sme sa nemohli pozerať na 
priame Slnko. Lebo by nám spálilo oči.  
Veľká sranda bola, keď sme schádzali späť 
dole kopcom. Bežali sme o dušu, kým sme sa 
dole nezastavili. Potom sme uvideli 
strašidelnú chatku. 
Celý výlet bol pre mňa zaujímavý a zábavný. 

Ladislav Šidlovský, 4. A  
 

Traja tučniaci a potopa sveta alebo o ôsmej na arche 
 
Herci: 
1. tučniak: Tomáš Mischura 
2. tučniak: Maria Šamajová 
3. tučniak: Marianna Mackurová 
Biely holub: Juraj Smutný 
Noe:  Michal Ďuriš 
 
Jedného dňa, v piatok... 
Sme šli s triedou do divadla. Odchádzali 
sme o 8:00 a o 15 minút sme zastali pred 
divadlom. Keď sme vyšli hore, videli sme 
tam papagája. Zložili sme si bundy a čiapky 
do šatne a šli sme sa posadiť do divadelnej 
miestnosti. 
Miesto: 
Ja som sedela v prvom rade odhora. V tom rade bolo16 miest na sedenie. Nemohla som kopať 
nohami, lebo predo mnou sedeli deti.  
Scéna: 
Bol to veľmi zábavný príbeh o troch tučniakoch- prvý prišiel na lyžiach, ruhý na snežniciach a tretí na 
boboch. Boh chcel zoslať potopu na celý svet a tak sa museli dostať na archu o ôsmej. Po dlhý čas 
prežívali rôzne dobrodružstvá a nebezpečné situácie. Dostať sa na archu mohol len pár z každého 
druhu. A tak boli tučniaci donútení prepašovať tretieho tučniaka vo veľkej bedni. Všetko sa skončilo 
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šťastne, pretože kamaráti potopu spoločne prežili. Jeden z nich dokonca našiel 
partnera v holúbkovi, ktorý im ukázal cestu na pevninu.  
A potom... 
Po krásnom divadle nám pripravili ešte krátku scénu, na ktorej si pani učiteľka 
mohla vybrať jedného chlapca, z ktorého spravia úplne starého človeka. A 
potom ešte jedno dievča, a tak ma namaľovali ako motýľa.  
Ako bolo v divadle? 
 
Divadlo bolo veľmi zábavné a pohodlné, veľmi sa mi to páčilo. Bol to krásny 
príbeh o priateľstve medzi zvieratkami. 
 

Napísali ţiaci zo 4. A 
 

TÉMA 
 

Halloween 
 
  My Slováci chodíme na hroby na 
deň všetkých svätých uctiť si 
pamiatku zosnulých. U nás 
Halloween známy z filmov 
americkej produkcie nie je 
zaužívaný sviatok. Avšak, vedeli 
ste, že Halloween má svoj pôvod 
v Európe? Staroslovanské 
obyčaje opisujú deň v predvečer 
dušičiek ako deň kontaktov so 
záhrobím. Ak nazrieme do 
histórie, v predvečer dušičiek deti 
a mládež "obchádzali" tzv. duše - 
susedné domy - a spievali 
obradové piesne. Odmenou 
vinšujúcim boli dušičkové koláčiky 
alebo aj peniaze, aby sa modlili 
za duše zosnulých. Verilo sa, že 
čím viac koláčikov človek zje, tým 
väčšia bude priazeň zomrelých; 
každé pečivo predstavovalo dušu 
jedného nebožtíka.  
 

Keltské sviatky  
 
  Ľudia už stovky rokov oslavujú koncom októbra rozličné sviatky. Kelti oslavovali sviatok mŕtvych, 
neživých. V pohanských a kresťanských časoch signalizujúci koniec žatvy a začiatok zimy. Feralia bol 
sviatok na uctenie si pamiatky mŕtvych a Pomona bol sviatok žatvy, pomenovaný po bohovi ovocia a 
stromov. Pre toto obdobie boli charakteristické čary. Kelti verili, že každý rok v posledný októbrový deň 
duše mŕtvych navštívia zem.Keď si Rimania podmanili Keltov, v prvom storočí n.l., prebrali niektoré 
zvyklosti ich sviatkov.  
 

Halloween v Amerike  
 
  Halloween je sviatok oslavovaný večer 31.októbra. Oslavujú ho predovšetkým deti oblečené v 
kostýmoch, ktoré navštevujú susedov a pýtajú sladkosti. Pôvod má v Írsku, ako pohanský sviatok. 
Pôvodný názov bol Halloween, skratka z anglického Halloweenen (doslovný preklad: predvečer 
všetkých svätých). Halloween je pôvodne pohanský keltský sviatok Samhain. Je to pohanský nový 
rok. Tradičnými znakmi Halloweenu sú špeciálne vyrezané tekvice,vo vnútri ktorých je sviečka, ďalej 
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čarodejnice, duchovia, netopiere, čierne mačky, metly, oheň, príšery, kostlivci a pod. Farby červená, 
žltá a oranžová. 

 

Komu by som postavil(a) pamätník za zásluhy, komu 
by som ho určite nepostavil(a) a prečo  

 
  Blížia sa sviatky dušičiek a my budeme spomínať na blízkych, ktorý už nie sú medzi nami. Mnohí nás 
poznačili na celý život, boli nám pomocníkmi a radcami. V duchu sa k nim priblížime a poďakujeme 
im.  
Medzi nami je stále veľa ľudí, ktorí si zaslúžia poctu už počas svojho života. Starajú sa o nás, obetujú 
nám svoj voľný čas, ochraňujú nás alebo nás proste nezištne milujú.  
  Preto sme oslovili niektorých z vás, milí žiaci, aby ste vyjadrili svoj názor. Mali ste napísať pár viet o 
tom, komu by ste postavili pamätník, komu nie a prečo. Pamätník ste mali „darovať“ tomu, koho si 
najviac vážite. Tým, ktorí vás učia byť lepšími ľuďmi.  
  Najčastejšie ste písali o svojich rodičoch, starých rodičoch za ich starostlivosť, o hokejistovi Pavlovi 
Demitrovi alebo o svojich najlepších priateľoch. Prostredníctvom pamätníka by ste dali celému svetu 
naznámosť, čo pre vás znamenajú. Naopak odsúdili ste konanie teroristov, nečestnosť politikov a 
povrchnosť mediálnych hviezdičiek.  
 

„Pamätník by som postavila svojim rodičom za to, ţe sa o mňa starajú... 
Pamätník by som nepostavila politikom alebo hercom, spevákom.“ 

(Zuzana Nemčoková) 
 

„Pamätník by som postavil p. u. Márii Varhoľovej za to, ţe nás učila, bola ku mne milá aj keď 
som ju hneval. Keď som sa jej ospravedlnil, bolo všetko v poriadku, ţiadne problémy. Aj keď 
mi dávala päťky, ja som vedel, v čom je chyba a tak. Mal som ju rád a ešte stále mám. Aj keď 

nás uţ neučí, budeme na ňu spomínať len v dobrom...“ 
(Andrej Slobodník) 

 
„Pamätník by som postavila rodičom za ich opateru a učiteľkám škôl za pevné nervy a 

trpezlivosť.“ 
(Monika Kelečínová) 

 
„Pamätník by som postavila mojej prastarkej, ktorá ešte ţije, ale má deväťdesiat rokov a keď 

umrie, tak si zaslúţi mať pomník. Lebo preţila aj zlé časy, ale vţdy bola milá, pohostila s 
dobrou náladou a s veľkým srdcom. Ja si ju veľmi váţim.“  

(nepodpísaná) 
 

„Pamätník by som nepostavila tomu, ktorý zabil veľa ľudí, veľa sŕdc a je to Johanes Brejvik.“ 
(Zuzana Mišíková) 

 

HUDBA 
 

Lordi  
 
Lordi je heavy metalová skupina z Fínska, ktorú založil Mr. Lordi v roku 1991. Lordi sú známi aj ako 
"Fínske príšery" a "Príšery z Fínska". V roku 2006 vyhrali s piesňou „Hard Rock Hallelujah“ Veľkú 
cenu Eurovízie  
 
Čo vlastne znamená názov kapely Lordi?  
Speváka tak prezývali už od detsva, jeho vlastná mama mu hovorila, že je ako anglický lord. A lord sa 
po fínsky povie lordi.  
 
Čo na to kapela:  



Číslo 1.  Školský rok: 2011/2012          Školský rok: 2011/2012 

Školský časopis – ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica - 9 -    

V roku 2006 ste urobili dieru do sveta, keď ste vyhrali Eurovíziu. Čo sa pre kapelu odvtedy 
zmenilo?  
„Otvorili sa nám nové možnosti. Oveľa viac koncertujeme, dostali sme sa aj mimo Európy. 
Samozrejme, vystupovali sme aj pred tým, ale po Eurovízií sme skutočne prerazili.“  
 
Masky a kostýmy vyzerajú zložito, ako dlho vám trvá príprava na koncert? 
„Spevák sa pripravuje vyše troch hodín, jeho masky sú komplikované.“ 
 
Musí sa v tom hrať dosť nepohodlne, nepotíte sa pod maskami?  
„Smiech...presne tak! Je to ťažké. Po tých rokoch sme si už na to trochu zvykli. Dnes máme 
profesionálne vyrobené kostýmy, ktoré sú pohodlnejšie. Ale je to ako ste vraveli, potíme sa pod tým a 
je to nepohodlné. Ale keď vidíte ako to ľudia žerú, tak to stojí za to utrpenie.“ 
Keď už sme pri maskách, nedávate si ich dole takmer nikdy. Máte ich na všetkých fotkách i 
klipoch. Novinári na vás poľujú, aby vás zachytili bez nich. Raz ste vraj niekoho žalovali za to, 
že zvečnil vaše pravé tváre...  
„Nežalovali sme nikoho, ale bojujeme proti tomu, chceme si určitú záhadnosť udržať.“ 
 

 
Fínska skupina Lordi 

 

OSOBNOSŤ 
 

Spomienka na Pavla Demitru 
 

  Pavol Demitra začínal s hokejom v Dubnici v roku 1991. Do vrcholového 
hokeja sa dostal v sezóne 1992/1993, keď obliekal dres trenčianskej Dukly. Na 
ľade NHL sa predstavil v nasledujúcej sezóne. Draftovaný bol v roku 1993 
Ottawou Senators. Po troch sezónach prestúpil do St. Louis Blues. Počas 
ôsmich sezón sa predstavil v 494 zápasoch, strelil v nich 204 gólov a na 289 
prihrával. Zaznamenal tak 493 bodov.  
   
V sezóne 2004/2005, počas lockoutu v NHL, hral za svoj pôvodný materský 
klub Duklu Trenčín a vytvoril slovenský extraligový rekord v počte bodov - na 
svoje konto si ich pripísal 99 za 32 gólov a 67 asistencií.  
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  Útočník NHL reprezentoval Slovensko na majstrovstvách sveta v rokoch 1996, 2003, 2004, 
2005 a 2007. Predstavil sa aj na ZOH 2002 v Salt Lake City. Na ZOH 2006 v Turíne bol 
kapitánom slovenského muţstva. Reprezentoval aj na Svetovom pohári v rokoch 1996 a 2004. 
Za najlepšieho hokejistu Slovenska bol vyhlásený v roku 2003 v ankete Zlatý puk.  
 
  Dubnický rodák bol jedným z najkompletnejších svetových útočníkov s veľkými skúsenosťami. Jeho 
výkony boli na veľmi stabilnej úrovni. V roku 1998 prišiel na ZOH v Nagane spolu s ďalšími štyrmi 
špičkovými Slovákmi z NHL, ale bez možnosti hrať, pretože Slovensko nepostúpilo do hlavného 
turnaja.  
 
  Pavol Demitra mal 3 deti. Jeho najväčšou osobnou tragédiou bolo úmrtie malého synčeka.  
Hrával s č.38 na drese, na jeho počesť hráva Trenčín s č.38 na srdci. Spolu s inými známymi 
športovcami Marekom Hamšíkom , Ľubomírom Višňovským , Pertom Stockom, atď. organizoval pre 
deti a mládež športové podujatia. Konali sa aj na ihrisku MFK Radvaň v Banskej Bystrici.  
   
  Paľo nebol len hviezda, ale bol to aj človek. Bol to človek cieľavedomý, pracovitý, a veľmi 
zodpovedný otec. Bol vzorom pre svojho syna, ktorý pokračuje v hokejovej kariére ako mladý 
hokejista. Kiežby bol vzorom pre viacerých mladých ľudí.  
 
  S úctou SPOMÍNAME !!! 
 

CESTOVINY 
 

Fínsko 
 
Poloha  
 
  Fínsko sa nachádza na severovýchode Európy. Na severe susedí s Nórskom, na severozápade so 
Švédskom, na východe s Ruskom a na mori má spoločnú hranicu s Estónskom. Na juhovýchode ho 
obmýva Fínsky záliv, na juhozápade Baltické more, na západe Botnický záliv. Pod fínsku suverenitu 
patrí tiež súostrovie Ålandy na juhozápad od pobrežia.  
 
 

Provincie 

  
  Dnes má Fínsko šesť administratívnych provincií. Právomoc 
provincie je súčasťou výkonnej moci národnej vlády. Systém zostal 
bez veľkých zmien od svojho vzniku v roku 1634 až do nového 
rozdelenia na väčšie provincie v roku 1997. Od tej doby sa používa 
toto členenie: 
  

1. Južné Fínsko  

2. Západné Fínsko  

3. Východné Fínsko  

4. Oulu  

5. Laponsko  
6. Ålandy  

 

Podnebie  
 
  Podnebie na severe a na juhu Fínska sa odlišuje. Kým na juhu je severské mierne podnebie, na 
severe prevažuje subtropické podnebie charakteristické studenými zimami a relatívne teplými letami. 
Štvrtina fínskeho územia leží za polárnym kruhom. Vďaka tomu sa tu dá zažiť polnočné Slnko. Čím 
ďalej na sever, tým viac polárnych dní a nocí možno zažiť. Na severnom konci Fínska v lete Slnko 
nezapadá celých 73 dní a v zime nevyjde 51 dní.  
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Povrch  

 
  Povrch Fínska je prevažne nížinatý, pahorkatinový, s ľadovcovými nánosmi. Najvyšší vrch je Halti (1 
324 m.n.m.) ktorý sa nachádza v samosprávnej obci Enontekiö v provincii Laponsko na hraniciach 
medzi Fínskom a Nórskom. Najvyšší vrch, ktorého vrchol leží vo Fínsku je Ridnitšohkka s výškou 1 
316 m.  
 

Vodstvo  
 
  Fínsko je označované ako krajina tisícich jazier a ostrovov. 
Nac. Celý jazerný systém má až 4 400 km2.  Jazero Saimaa 
leží na juhovýchode krajiny. S rozlohou 1 147 km2 je 
najväčšie jazero vo Fínsku a piate najväčšie v Európe. Je 
hlboké 82 metrov a nachádza sa v ňom 12 938 ostrovov. 
Jazero je domovom rýb - zubáč veľkoústy, mieň obyčajný, 
pstruh potočný, ostriež, šťuka, síh malý - a vodných vtákov. 
V severnej časti je založený Národný park Linnasaari, ktorý 
slúťi na ochranu tunajšieho poddruhu tuleňa obojkového.  
Medzi najhlbšie jazerá patria jazero Päijänne (93m) v 
strednom Fínsku a Inari (94m) v Laponsku. Najdlhšia rieka je 
Kemi s dĺžkou 483 km. Preteká cez rovnomerné mesto Kemi 
a vlieva sa do Botnického zálivu na juhozápade krajiny. 

 
Hlavné mesto  
 

  Hlavným a zároveň najväčším mestom republiky sú 
Helsinky. Nachádzajú sa v provincii Južné Fínsko v 
kraji Uusimaa. Mesto bolo založené v roku 1550 
švédskym kráľom Gustavom I. Wasou. Hlavným 
mestom samostatného Fínska je od roku 1919. Dnešné 
Helsinki majú niečo málo cez pol milióna obyvateľov. 
Jeho rozloha je 715,55 km2. Mesto je obklopené z 
jednej strany morom a z druhej les mi. More zasahuje 
priamo do centra, kde jsa nachádza jeden z prístavov. 
Centrum mesta je postavené v neoklasicistickém štýle 
a pôsobí neobyčajnou ľahkosťou a sviežosťou. Nad 
centrom mesta sa týči známa biela katedrála.  

 
Prezident  
 
  Prezident Fínskej republiky je hlavou Fínska od roku 1919. 
Prezidentom sa môže stať len osoba narodená vo Fínsku. 
Momentálne túto pozíciu zastáva Tarja Halonenová od roku 2000. Je 
to prvá žena zvolená v tejto funkcii a to dokonca dvakrát. Jedno 
volebné obdobie trvá šesť rokov a osoba môže funkciu prezidenta 
zadtávať len dva volebné obdobia.  
 
Kuchyňa  
 
  Polievky • Hrachová polievka • Špenátová polievka • Rybie 
polievky: rôzne varianty polievok z rýb. • Hubová polievka z líšok  

 
Hlavné jedlá • 
 
  Palapaisti: dusené hovädzie mäso s mrkvou, zahustené smotanou na 
varenie a okorenené bielym korením. • Stroganov: kocky hovädzieho mäsa s 
cibuľou, cesnakom a nakladanou uhorkou, zahustené smotanou na varenie a 
trochou paradajkovej omáčky. Mäso je pripravené v rúre. Tento ruský pokrm 
je populárny aj vo Fínsku. • Dusené sobie mäso (poronkäristys): na veľmi 
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tenké plátky nakrájané sobie mäso, dusené s cesnakom, korením, soľou a zaliate pivom, považované 
za laponskú špecialitu.  
 
Sladké pečivo a dezerty 
  
  Laskiaispulla: sladké pečivo tvaru žemle alebo briošky z kysnutého 
cesta s kardamónom a mandľovým krémom alebo šľahačkou 
ochutenou madľovou arómou • Runenbergova torta: torta s mandľami, 
rumom a malinovým džemom podávaný okolo 5. februára (deň na 
rodenín Johana Ludvig Runeberga). • rôzne druhy sladkého pečiva 
často ochutené škoricou a kardamomom s džemom z miestnych 
plodov (napríklad: brusnice, moruška severná, maliny, čučoriedky, 
lesné jahody). 
 

MŇAM 
 

 Japonská kuchyňa 
 
Strava v Japonsku je úžasnou kombináciou kuchárskych schopností s technikou dekorovania jedla. 
Jedlo musí byť pôžitkom ešte predtým, než 
ho človek ochutná. Každý chod si vyžaduje 
svoj spôsob servírovania. Farba jedla a jeho 
tvar musí ladiť s farbou a tvarom keramiky, 
na ktorej je jedlo podávané. Klasicky je 
slávnostný obed alebo večera podávané na 
množstve menších keramických misiek. 
Základom japonskej stravy je ryža. Podáva 
sa ku všetkému a v najrôznejších podobách, 
teplá, studená, biela či zafarbená rôznymi 
prísadami, samostatne či so zeleninou alebo 
s rôznymi druhmi rýb. Je sa zaliata zeleným 
čajom, spolu s nakladanou zeleninou, ako 
známe jedlo „Očazuke“. Ryža je tiež 
základom pre mnoho ďalších výrobkov, ako 
sú rôzne druhy sladkostí, tort, koláčov, jemných cestovín, ale i najobľúbenejšie japonské víno sake. 
Klasickým nápojom Japonska je silný zelený čaj.  

 
Suši je snáď najznámejším japonským 
jedlom, ktoré si získava popularitu na 
celom svete. Najznámejšími druhmi tohto 
jedla sú „Nigiri“ alebo „Adomaezsuši“. V 
poslednej dobe sa stávajú populárne 
reštaurácie „kaiten-suši“, kde kuchári za 
pultom pripravujú jedlo a ukladajú ho na 
bežiaci pás, z ktorého si potom hosť 
vyberie čo chce.  
 
Obľúbeným zimným jedlom je „Nabe“, čo 
je polievka zo zeleniny, ryby, kurčaťa a 
sójovej pasty.  
 
Najpouţívanejšie suroviny: sójová 
omáčka, ryžové víno, huby, japonský 

zelený chren - wasabi, čierna reďkovka, kari korenie, ryby, tofu.  
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MOZGOVŇA 
 

Otestuj svoje vedomosti – 1. st. 
 
1. Ako sa volá najvyšší vrch Slovenskej republiky?  
 
2. Ako sa volá rieka, ktorá preteká našim mestom?  
 
3. Ako sa volá prezident Slovenskej republiky?  
 
4. Podľa koho je pomenovaná jednotka sily?  
 
5. Ktorá slovenská spisovateľka napísala knihu Danka a Janka?  
 
6. Vymenuj štáty, s ktorými susedí Slovenská republika!  
 
7. Vymenuj aspoň tri kultúrne pamiatky v našom meste 
alebo jeho okolí!  
 
Všetky odpovede správne: 1  
Šesť odpovedí správne: 2  
Päť odpovedí správne:            -2  
Štyri odpovede správne: 3  
Tri odpovede správne:              -3  
 
Dve odpovede správne: zopakuj si test ešte raz  
Jedna odpoveď správne: šup-šup ku učebniciam! 
 

Otestuj svoje vedomosti – 2. st. 
 

Biológia Geografia 

1. Medzi plazy patrí :  

 

a) krokodíl, užovka, korytnačka 

b) užovka, kapor, jašterica 

c) dážďovka, slimák, ropucha 

6. Kde sa nachádza Slovensko ? 

 

a) východná Európa 

b) stredná Európa 

c) západná Európa 

2. Pavúk má : 

 

a) 4 oči 

b) 8 nôh 

c) 29 zubov 

7. Koľkých máme susedov? 

 

a)7 

b)8 

c)5 

3. Je rys ostrovid zákonom chránený : 

 

a)áno 

b)nie 

8. Kolko má Slovensko krajov ? 

 

a)7 

b)6 

c)8 
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Anglický jazyk Matematika 

4. Ovocie po anglicky: 

 

a) vegetable 

b) chocolate 

c) fruit 

9. Vypočítaj : 20.80+(20+80).0 

 

a) 1680 

b) 2289 

c) 0 

5. Thank you znamená : 

 

a) dobý deň 

b) ďakujem ti 

c) nech sa páči 

10. Nepárne čísla sú : 

 

a) 1,3,9 

b) 2,3,8 

c) 4,6,8 

 

 

 Precvičme si angličtinu 
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O princeznej a princovi 
 
  Bola raz princezná, ktorá si chcela nájsť dobrého muža. 
Jedného dňa však vážne ochorela. Vyliečiť ju môže liečivá 
bylina. Bystrý princ z Bytče má dobytok, ktorý chová na 
mäso a kožu. Jediné zvieratá, ktorým nikdy neublíži sú 
jeho silná kobyla, poslušný býk a neporiadny byvol. Chcel 
by bývať v krásnom hrade ako princezná. Má iba jeden zlý 
zvyk, ale nemohol jej to povedať. Zbytočne to skúšal. 
Bývalý hrad mu dobyli rytieri, takto sa vyhováral 
princeznej. Prešiel týždeň, dva a na tretí sa dopočul, že 
kto donesie princeznej tú liečivú bylinu, môže sa s ňou 
oženiť. A naozaj, keď prišiel na miesto, tak videl, že bylina 
je úplne obyčajná. Zobral ju a dal princeznej. Princezná sa 
zaňho vydala. Na svadbu prišla silná kobyla, býk a nebol 
už ani poriadny byvol.  
 
Úloha: skús nájsť čo najviac vybraných slov. 
 

Katarína Karelová, 4. A 
 

ČÍTANIE ONLINE 
 

Milí čitatelia časopisu SOFTÍK,  
 
prvé tohtoročné číslo bude venované komerčnému, ale zato v 
posledných rokoch populárnemu sviatku Halloweenu. Tematické 
zameranie si žiada navodiť tú správnu atmosféru, a preto začíname 
strašidelnou poviedkou. Jej autorkou je Vaša spolužiačka, ktorá si 
priala ostať v anonymite. Vyhoveli sme jej a poviedku sme uverejnili 
bez jej podpisu.  
Poviedka zámerne nemá uverejnený koniec a bude aj na Vás ako sa 
vlastne skončí. Ak máte nápady na pokračovanie, môžete ich napísať 
na lístok a doniesť svojim triednym učiteľkám/učiteľom.  
Autorka sa už venuje písaniu ďalších poviedok, ale sľúbila, že dokončí 
aj túto, ak jej dodáte inšpiráciu.  

 
Niekoľko návrhov na dokončenie príbehu:  
 
1. Hlavná hrdinka sa dostala do paralelného vesmíru  
 
2. Svet ovládli duchovia, ktorým takéto vyčíňanie pripadá vtipné  
 
3. V dome hrdinky je prechod do sveta duchov  

 

Strašidelná poviedka 
 
  Ležím v posteli. Ležím v posteli a nedokážem zaspať. Ležím v posteli už celú večnosť a ešte stále 
bdiem. Už som vyskúšala všetky „uspávacie“ metódy. Pila som teplé mlieko s medom, dala som si 
pohár čistej vody, zacvičila som si ľahké cviky, rátala som ovečky. Nič z toho mi však nepomohlo. Na 
hodinách svieti zelenými číslicami pol jednej. Do rána je to ešte asi päť a pol hodiny. Musím niečo 
vymyslieť, čím by som vyplnila voľný čas. Počítač a televízia sú strata času, knihy som prečítala 
všetky.  
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  Rozmýšľala som, čo idem robiť a vtom , ako blesk z jasného neba, ma napadla moja porcelánová 
bábika. Zoskočila z poličky nad posteľou, na ktorej si velebila a začala ma udierať čiernim dáždničkom 
do hlavy.  
  „Ááá!“ vykríkla som. Ostala som ležať na posteli ako paralyzovaná. Ešte nikdy som nevidela, aby 
bábika ožila. Iba ak vo filme. Búchala ma dáždničkom po hlave čoraz silnejšie. Vytrhla som jej ho z 
rúk, ale z vrecka vytiahla otcov poľovnícky nožík. Zaháňala sa ním na všetky strany. Vyskočila som z 
postele a pribehla k dverám. Bábika zopakovala to isté. Svit mesiaca jej osvetlil oči a ja som v nich 
zbadala túžbu vraždiť. Zahnala sa nožíkom a z celej sily mi ho vrazila do stehna. Zručala som a 
pomaly som si ho vytiahla. Rana mi začala krvácať a nepríjemne štípať. Nahnevala som sa a z celej 
sily som bábiku šmarila o stenu. Rozletela sa na márne kúsky, ale jej hlava ostala nepoškodená. 
Držala som ju v trasúcej sa ruke. Chcela som ju ísť vyhodiť, tak som sa vybrala po schodoch do 
kuchyne. Pridŕžala som za dreveného zábradlia. Každý svoj krok som robila premyslene. Bála som 
pádu, alebo nejakej inej nečakanej situácie. Schody podo mnou nepekne vŕzgali a prehýbali sa. Keď 
som stála na poslednom, s nádejou som vykročila. Mala som dostúpiť na koberec, ale podo mnou sa 
nič nenachádzalo. Bola tam len čierna diera. Bábikina hlava v mojej ruke sa mi začala smiať. Rehotala 
sa piskľavýma tenkým hlasom, až mi z toho naskákala husia koža. „HAHAHA!“ Jej smiech sa ozýval 
stále hlasnejšie a hlasnejšie. HAHAHA! Prechádzal do každej čiastočky môjho tela. HAHAHA! Cez 
každý pór kože bol ku mne bližšie. HAHAHA! Zvonil mi v ušiach. HAHAHAHAHAHA! Už dosť, prosila 
som, už sa nesmej. Zrazu, ako keď škrtnete zápalkou, nastalo ticho. Ešte horšie ako jej smiech. 
Uvedomila som si, že ešte stále letím.  
  „Bum!“ tvrdo som dopadla na vlhkú hlinu.  
  „Kde to som?“ pýtala som sa sama seba. Rozhliadala som sa okolo seba, ale nič som nezpoznávala. 
Všade naokolo poletovali čiernobiele výstrižky novín. Udierali mi do tváre, nedalo sa pre tú húšťavu 
papiera dovidieť do diaľky. Rozprestrela som pred seba ruky a malými krokmi som sa presúvala 
nevedno kam. Počula som len šuchot novinových výztrižkov, keď ma chytila chladná ruka za rameno. 
Zvrieskla som a bábika mi vypadla. 
 

 

Moje prázdniny  
 

  Cez prázdniny som najväčší zážitok prežil na Kališti. Chata bola skromná, 
ale zato zaujímavejšia. Bolo nás tam veľa detí, tak sme sa hrávali rôzne 
hry. No najviac sa mi páčila turistika na Donovaly a opekačky večer pri ohni. 
V jeden deň ráno sme sa skupinka vybrali na turistiku, netušiac, čo nás tam 
čaká. Môj ujo Vlado a kamarát Peťo tvrdili, že cestu poznajú, tak sme išli. 
Šli sme cez les a zbierali sme huby, bolo ich veľa. Zrazu sme zistili, že sme 
zablúdili. Začali sme mať strach. Vraveli sme, že je to boj o prežitie. Po 
niekoľkých hodinách sme našli cestu, po ktorej sme pokračovali na 
Donovaly. Tam sme si oddýchli, keďže už bolo veľa hodín, išli sme späť. 
Cesta späť bola rýchlejšia a kratšia. Boli sme šťastní, že to nakoniec dobre 
dopadlo. Na turistiku všetci spomíname s úsmevom.  
 

Erik Tóth, 4. A 
 

ANKETA 
 

Milí ţiaci, 
 
  v poslednom čísle školského časopisu sme uverejnili anketu, ktorá mala zmapovať Vaše chute. 
Odpovedali ste na otázky týkajúce sa školskej jedálne a jedál v nej pripravovaných. 
Anketa Vás zaujala, a preto by sme radi pokračovali v sondovaní do Vašich myšlienok a názorov. V 
každom čísle Softíka bude uverejnená nová anketová otázka a najzaujímavejšie odpovede, spolu s 
výsledkami ankety, budú uverejnené vždy v nasledujúcom čísle. Uvítame Vaše návrhy na anketové 
otázky, ktoré môžete odovzdávať Vašim triednym učiteľkám/učiteľom na triednických hodinách. 
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Za spoluprácu Vám bude vďačná celá redakcia časopisu. Prínosom pre Vás bude priestor, kde 
môžete vyjadriť svoje názory, postrehy a myšlienky na položené otázky, ktoré sa budú týkať 
samozrejme fungovania školy a teda aj Vás, jej žiakov. 
 

Anketová otázka do ďalšieho čísla časopisu: 
 

1. Práca s počítačom na jednotlivých predmetoch: 
a) Uvítal/a by som viac času venovaného práci s PC 
b) Je pre mňa postačujúca, je jej akurát 
c) Radšej by som pracovala iným spôsobom (navrhnite spôsob, ktorý by Vám viac 
vyhovoval) 
 

2. Návšteva galérií a kultúrnych podujatí: 
a) Uvítal/a by som viac času venovaného takýmto podujatiam 
b) Kultúrnych akcií je akurát 
c) Radšej by som navštevoval/a iné podujatia (navrhnite aké akcie by sa na škole 
mohli konať) 

 

Výsledky – anketa jedálny lístok 
 
1. Ktoré jedlo v školskej jedálni ti chutí najviac? 
- boršč, kura s ryţou, buchtyť 
 
2. Ktoré jedlo v školskej jedálni ti chutí 
najmenej? 
- špagety, hrachová kaša, vajcová polievka 
 
3. Ktoré jedlo chceš, aby varili v školskej jedálni? 
- pizza, palacinky, vypráţaný syr s hranolčekmi 
 

VÍŤAZNÉ MENU: 
(PODÁVANÉ V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI) 
 
POLIEVKA: 
BORŠČ 
 
HLAVNÉ JEDLO: 
KURA S RYŢOU 
 
DEZERT: 
PALACINKY 

MENU SNOV: 
 
 
POLIEVKA: 
FAZUĽOVÁ 
 
HLAVNÉ JEDLO: 
PIZZA 
 
DEZERT: 
PALACINKY 

 

VTIPY 
 
Chuck Norris sa vie tak rýchlo zobudiť, že sa pristihne ako ešte 
spí.  
 
Ostaní ľudia žujú žuvačku, Chuck Norris žuje titan.  
 
Chuck Norris vie z orechov spraviť makovník.  
 
Chuck Norris vie rýchlejšie sedieť, ako ty bežať.  
 
Keď Chuck Norris padne do vody, nie je  
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Chuck Norris mokrý, ale voda Chuck Norrisová.  
 
Chuck Norris porazil v tenise betónovú stenu.  
 
Chuck Norris napočítal do nekonečna a hneď dvakrát po sebe.  
 
Chuck Norris sa nepotí, Chuck Norris perspiruje, Chuck Norris nikdy neperspiruje.  
 
Chuck Norris odmietol účasť na DOD televízie Markíza, tak pozvali Šehrezádu. 


