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Tento pekný obrázok nakreslila Lenka Laginová, 4. ročník. 
Obrázok snehuliaka na titulnej strane nakreslila Adriana Košútová, 4.ročník. 

    



ZZZZ    našej tvorbynašej tvorbynašej tvorbynašej tvorby 

.... tentoraz na výtvarnú tému  
SnehuliaciSnehuliaciSnehuliaciSnehuliaci    

 
 V pravidelnej rubrike Z našej tvorby uverejňujeme práce našich 
žiakov. Tentoraz nás zaujala výtvarná téma. 
Keďže zima nám v tomto roku nadelila štedrú snehovú nádielku, 
snehuliakov bolo vonku neúrekom. A objavili sa i na výkresoch. Na 
titulnej stránke a na poslednej strane sú uverejnené práce žiačok zo 
štvrtého ročníka a tu sa pozrite, ako sa vydarili našim druhákom! 
Autorom prvej práce je Paulínka Ištvániková a druhý snehuliak je 
z dielne Patrika Zelísku – obaja sú z 2.B triedy. 
 

    
 

Ak sa aj vám podarilo nakresliť pekný obrázok, pošlite ho do 
nášho časopisu, radi ho uverejníme v ďalších číslach. 



Čítanie sČítanie sČítanie sČítanie s    porozumenímporozumenímporozumenímporozumením    
 
 

 
Prečítajte si tento text a potom odpovedajte na nasledujúce otázky. 

 
 

Žaba 
 

Žaby patria do skupiny obojživelníkov, pretože sú prispôsobené na 
život vo vode, ale aj na súši. Väčšina obojživelníkov strávi prvé 
obdobie svojho života vo vode a v dospelosti žije na suchu. Do 
vody sa potom vracajú v období rozmnožovania. Do vody nakladú 
vajíčka, ktoré prežijú len vo vlhkom prostredí. 
Z vajíčok sa potom vyliahnu žubrienky, ktoré sa na svojich žabích 
rodičov ani trošku nepodobajú. Majú guľaté telo bez nožičiek 
a chvost. Žubrienky žijú vo vode a dýchajú žiabrami, až neskôr sa 
im vyvinú pľúca. Potom nastáva zložitá premena, metamorfóza, 
kedy sa postupne zo žubrienky vyvinie žabka. Najprv sa vyvinú 
zadné končatiny, telo sa predĺži a zvýrazní sa hlava. Nakoniec 
dorastú aj predné končatiny, zmizne chvost a žubrienka nadobudne 
tvar dospelej žabky. 
Žubrienky sa živia riasami a inými drobnými vodnými rastlinami. 
Dospelé jedince sa živia hmyzom, červami, pavúkmi a inými 
drobnými živočíchmi. Predátorom žiab sú bociany, drobné 
cicavce, ale aj hady a ryby.  
Väčšina žiab je sfarbená v odtieňoch zelenej a hnedej farby, aby 
splynuli s prostredím a boli tak chránené pred predátormi. 
Jedovaté druhy žiab majú zasa na výstrahu pestré sfarbenie. Žaby 
sú vynikajúci skokani, počas skoku vždy zatvárajú oči. Zaujímavé 
je, že ropuchy častejšie chodia a skok využívajú len na útek pred 
predátorom.  Pri plávaní žaby pohybujú zadnými končatinami. 

Zdroj: internet 



Čítali ste pozorne? Ak áno, iste vám nebudú robiť problémy tieto 

jednoduché otázky. Ak si odpovede na ne nepamätáte, nájdete ich 

v texte. 

 

1. Do akej skupiny živočíchov patrí žaba? 

2. Čím sa živia malé žubrienky? 

3. Kde žijú obojživelníky? 

4. Čím sa živia dospelé žaby? 

5. Vypíš predátorov žiab:    

____________________________________________________ 

6. Ako sa chránia žaby pred predátormi a nebezpečenstvom? 

____________________________________________________ 

7. Zakrúžkuj správnu odpoveď:   

 Premena žubrienky na žabu sa volá 

a) metalimbóza  b) metamorfóza c) metalmitóza 

8. Ako sa žaby pohybujú? 

9. Čím dýchajú žubrienky a čím žaby? 

 
 

 
 
 
 
 

Podrobnejšie informácie o žabe i iných obojživelníkoch nájdete 
v encyklopédiách a knižkách o prírode. 



Snehuliaci zo školského klubu detíSnehuliaci zo školského klubu detíSnehuliaci zo školského klubu detíSnehuliaci zo školského klubu detí    
 
 „Snehuliacka“ téma je tu ešte raz – tentoraz v tej pravej 
zimnej atmosfére. Snehuliaci postavení zo snehu a z detskej 
radosti sa na nás usmievajú spolu s deťmi zo školského klubu. No 
čo na to poviete? Viac o tejto akcii nájdete na našom školskom 
webe.  
Na voľné miesta nakreslite pekné snehové vločky. 

    
 

   



  
 

    
 

A teraz je rad na vás! 
Nakreslite do okienka takého istého snehuliaka, ako je tento! 

                                    



Zábavné úlohy na tému: 
slová slová slová slová rovnakého alebo podobného rovnakého alebo podobného rovnakého alebo podobného rovnakého alebo podobného 

významu významu významu významu ---- syn syn syn synonymáonymáonymáonymá    

 
 Poznáte synonymá? Rozumiete, čo znamenajú? Ak je to pre vás 
hračka, iste vám nebude robiť problém táto úloha. Treba v nej spojiť 
slovo v prvom stĺpci s jeho rovnakým alebo podobným významom 
v druhom stĺpci. Jedno slovo ale vysvetlenie nemá. Pokúste sa vysvetliť 
ho a dopísať na prázdne miesto.  
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Ivana Zermeghová, 9.r. 



Beseda sBeseda sBeseda sBeseda s    protidrogovou protidrogovou protidrogovou protidrogovou tetetetematikoumatikoumatikoumatikou 

    
V rámci protidrogovej prevencie sa na našej škole dňa 11. 1. 

2017 uskutočnila prednáška p. Bogára, ktorý si peklom drog 
prešiel a dnes drogovo závislým pomáha.  
 Žiaci s veľkým záujmom počúvali, čo im p. Bogár hovoril. 
Najviac sa im páčila časť, kedy dostali priestor na svoje otázky. 
Boli tak zaujatí, že ani nechceli, aby prednáška skončila. O ich 
záujme svedčia aj nasledujúce slová, ktoré napísali sami:  
 
„Z toho som pochopila, že nemám skúšať fajčiť ani brať drogy. On 
mal síce šťastie, ale ja by som ho nemusela mať. Páčilo sa mi, že 
aj napriek tomu, čo sa mu stalo, dokáže žiť bez toho, aby 
nezabudol na tých, čo mu pomohli dostať sa z toho. Dúfam, že to 
nikdy neskúsim.“ 
 
„Páčila sa mi úprimnosť, ako sa z toho dostal a komunikoval 
s nami, teda sme sa ho mohli pýtať otázky. Ďalej sa mi páči, že má 
stránku Nezávislosť a takto pracuje s ľuďmi a radí im. Dúfam, že 
príde aj nabudúce.“ 
 
„Páčil sa mi hlavne jeho životný príbeh a ako sa z toho dostal 
a odpovedal na všetky otázky úprimne.“ 
 
„Najviac sa mi páčilo, ako rozprával o svojom živote keď drogoval 
a že sa z toho vyvliekol. Je pre mňa správny chlap, lebo naozaj sa 
z drog všetci ľudia nedostanú. Je to pre mňa poučenie, aby som 
nebral drogy.“ 
 
„Bolo to vtipné. Páčilo sa mi, ako to prednášal. Išiel od detstva až 
po dospelosť. Naučil som sa, že teraz mám 5-násobnú chuť 
nedrogovať ani nefajčiť.“ 
 



„Z prednášky som zistil, aký nečakaný a hrozivý zvrat v našom 
živote dokážu drogy. Pán nám veľmi podrobne opísal, ako prežíval 
svoj život s drogami a ako sa dokázal drog zbaviť. Zistil som, že 
iba skúsiť drogu dokáže zničiť život. Som veľmi rád, že sme mali 
besedu, ktorá nás naučila, že aj malé závislosti sa dokážu stať 
obrovským zlom.“ 
 
„Bolo to veľmi poučné. Vďaka tomu viem, že brať drogy nie je nič 
moc.“ 
 
„Páčil sa mi jeho životný príbeh. Obdivujem, ako to všetko zvládol. 
Páčilo sa mi, ako sa zachoval a že vytvoril organizáciu, ktorá 
pomáha ďalším.“ 
 
„Páčilo sa mi, ako nás pán „Samo“ poúčal, ako sme mu dávali 
otázky a on dával otázky nám. Pobavili sme sa, rozprával nám 
jeho “životopis“, ako sa všetci obrátili proti nemu a ako sa so 
všetkými zmieril. Mal šťastie. Zo začiatku nie, ale potom mal 
obrovské šťastie.“ 

 

        
    

 
Mgr. Alexandra Tomanová 



    

Jazykové okienko Jazykové okienko Jazykové okienko Jazykové okienko     
pre našich npre našich npre našich npre našich najmenšíchajmenšíchajmenšíchajmenších    

 
Vymaľujte si tento obrázok správnymi farbami podľa legendy. 

Legenda: 
1 = blue 2 = orange 3 = red   4 = green     5 = black 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pripravuje redakčná rada časopisu Školák 
Ročník: devätnásty 

Číslo: 2 


