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ÚVODNÍK 

 

Milí čitatelia, 

 

máj je nielen mesiacom lásky, ale ako každý rok v ňom slávia svoj 

deň naše mamy. Ďakovať im máme veru za čo - a preto sme, 

nielen im, vytvorili tento časopis. Dozviete sa v ňom všeličo - 

nielen o májových láskach, ale aj to, čo robíme doma či vonku. A 

toto číslo sme obohatili o veľa vašich prác, aby bolo všetkým 

jasné, že my sa na "šestke" ani doma nenudíme! 

 

            Krásne "zaláskované" dni!  
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MÁJ A MÁJE                     (kk)  
 

Máj je lásky čas a jeho symbolom sú  

tzv. máje. Každý jeden máj je znakom lásky.  

Tento zvyk je veľmi starý, no máje sa stavajú  

až doteraz. A ako vlastne vyzerá? Je to tenký,  

dlhý kmeň a na vrchu je obohatený o konáriky 

s listami alebo ihličím. Dievčatá potom  

na konáriky navešajú farebné stužky.  

Stavia sa o polnoci, keď sa mládenec  

vkradne na pozemok svojej milej  

a tam ho postaví. Tak každý v dedine vie,  

ktoré dievča je slobodné, no má  

nápadníka. Nie nadarmo sa veru vraví -  

 MÁJ JE LÁSKY ČAS! 
 

DEŇ MATIEK                          (eš)  

 
 

V nedeľu 10. mája je krásny deň pre naše mamičky - je to  

Deň matiek! 

 

V novodobej histórii ľudstva vznikla myšlienka medzinárodných a 

pravidelných osláv tohto sviatku v roku 1907 na počesť Anny Reeves-

Jarvisovej, ktorá bojovala za práva matiek. Prvýkrát bol oslávený o 

rok neskôr. V roku 1914 vyhlásil vtedajší americký prezident 

Woodrow Wilson prvú oficiálnu oslavu Dňa matiek. Na Slovensku sa 

začal oslavovať po roku 1989. 

 

Byť mamou je najkrajšie ale zároveň najnáročnejšie povolanie. Mama 

nás chápe, povzbudzuje, odpúšťa a nekonečne miluje. 

 

Ďakujeme všetkým mamičkám za ich lásku!  
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MAMIČKÁM                  (dh, mb) 

 
Práce žiačok II. stupňa z TID na tému: Môj superhrdina 

 

Mojím superhrdinom je moja mama. Je to ten najúžasnejší a 

najsilnejší superhrdina na svete. Na všetko 

pozná odpoveď a všetko vie. Najlepšie je, že je 

tu pre mňa stále. Nie je to len taký obyčajný 

superhrdina, ktorý príde len vtedy, keď máš 

problém. Je to výnimočný superhrdina, ktorý 

je tu pre mňa stále. Dokáže mi pomôcť so 

všetkým. Dokáže mi zlepšiť náladu, len jej 

úsmevom. Je ako moja najlepšia kamarátka. 

Môžeme spolu riešiť úplne všetko. Každým 

dňom si rozumieme viac a viac. Počas domácej 

karantény sme sa s mamou dosť zblížili. Som 

rada za to, že ju mám. Nikdy o ňu nechcem prísť.  

 

 

 

 

 

 

Pre mňa je obrovský hrdina moja mamina. Každý deň sa snaží pre nás 

urobiť maximum. Lepšiu maminu som si priať nemohla. Neviem ani 

vysvetliť, ako veľmi ju mám rada.  

Tak a tu je niečo také ako časová os: Keď som sa narodila, ako prvú 

som videla svoju maminu a už som hneď vedela že je najlepšia ❤! No 

detstvo som mala veľmi pestré aj zábavné, najmä pozeranie 

rozprávok a papanie. O tri rôčky ma čakala materská škola, no ale 

vždy som tam chodila s plačom. Ten prvýkrát to bolo... no, držala som 

sa dverí a nechcela som ísť do triedy . Časom som si zvykla. V škôlke 

ma čakala kamarátka Natálka a nečakala som, že sa z nás stanú 

najlepšie kamošky. Vždy som sa na ňu tešila . Koncom roka 2011, 27. 

decembra, sa mi narodila moja sestra a išli sme ju pozrieť do 
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nemocnice s mojou sesternicou. Moja sesternica je ako moja sestra 

lebo sme sa každý deň videli a všetky veci a výmysly sme postvárali 

spolu. Zo začiatku mi sestra vadila, lebo mala všetku pozornosť od 

rodičov, ale zvykla som si. Pamätám si, ako som jej povedala: ,,Buď už 

konečne ticho, lebo mi praskne hlava!" Moja sestra bola veľmi 

uplakaná, a to jej aj zostalo.  

V škôlke sme mávali Deň matiek. Mamine vždy padla slzička, keď ma 

videla stáť v malých šatočkách a recitovať básničku či spievať 

pesničku. Teraz by ma videla stáť v roztrhaných rifliach a čiernom 

tričku.  

S Natálkou sme si vybrali rovnakú školu a dokonca sme sedeli aj spolu 

v lavici. Prvý stupeň rýchlo prebehol, prišiel 5. ročník a ťažké 

testovanie. Pani učiteľky nám dávali toho riadne veľa, aby sme 

testovanie zvládli. Teraz sme už 6. ročník, rýchlo to ušlo, ale pri 

všetkých chvíľach pri mne stála mamina, ktorá mi vždy pomohla. 

Takže, mamina, ďakujem ti za zážitky a svoje pestré detstvo ❤! 
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ŠKD - ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK                  (mj) 

 
Do 6. ročníka celoslovenskej súťaže 

Čitateľský oriešok sa v tomto 

školskom roku mohli po prvýkrát 

zapojiť aj šikovní prváci.  

Z nášho 4. školského klubu sme sa 

prihlásili takmer všetci. Práce našich 

12 detí postúpili do užšieho výberu z 

veľkého množstva prác (spolu ich 

bolo až 35 000!). To, že sú deti 

šikovné, dokázali, keď obom 

príbehom porozumeli  a vyplnili 

kontrolné otázky za textom. Vo 

výtvarnej časti súťaže  prepojili oba 

príbehy v jeden celok a výsledky boli viac ako dobré.  

Aj keď sa ani jeden z týchto finalistov nakoniec nestal víťazom, 

skúsili sme to a nabudúce sa opäť prihlásime a skúsime šťastie!  

Toto sú tí šikovníci - prváci: S. Krivošíková, S. Golier, S. Janiš, M. 

Červencová, Ž. Magátová, L. Šardzíková, D. Špila, M. Valová, N. 

Dudášová, L. Lališová, M. Šutara a O. Gabčo. 
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   SME ZVEDAVÍ                                                              (as)       

 

PANI UČITEĽKA LENKA OMÁMIKOVÁ 

 
Čo radi robievate vo svojom voľnom čase?   

Vo voľnom čase rada pracujem v záhradke. 

Pestujem rôzne druhy zeleniny, a keď sa 

úroda vydarí, mám veľkú radosť. Keď sa 

nedá pracovať vonku, s dcérou vyrábame 

rôzne dekorácie. 

 

Máte radi svoju prácu?  

Svoju prácu mám rada, aj keď je veľmi často 

náročná. Keby som ju nemala rada, nevydržala by som so žiakmi 

pracovať už 11 rokov. 

 

Keby ste neboli učiteľka, aké povolanie by ste chceli robiť?  

Keby som nebola učiteľka, chcela by som byť farmaceutkou, teda 

pracovala by som v lekárni. 

 

Venujete sa nejakému športu?  

Veľmi rada chodím na turistiku a do prírody so svojou rodinou. V lete 

chodíme často na huby. 

 

Aká je Vaša obľúbená trieda a 

prečo?  

Moja obľúbená trieda je moja trieda 

5. A, pretože sú v nej šikovní a milí 

žiaci, s ktorými nie sú žiadne 

problémy. Sú ochotní pomôcť nielen 

mne, ale aj si navzájom medzi sebou. 

Dúfam, že im to dlho vydrží. 
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Máte nejaké ciele, ktoré by ste chceli dosiahnuť?! :)  

Mojím pracovným cieľom je zvýšiť záujem žiakov o prírodovedné 

odbory, a to najmä chémiu (keďže ju vyučujem). Ak žiaci pochopia 

podstatu prírodovedných predmetov, zistia, že celý ich život je 

chémia, biológia aj fyzika dohromady. 

Mojím osobným cieľom je mať zdravú a spokojnú rodinu. 

 

 

  Ďakujeme pani učiteľke Omámikovej  za super rozhovor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČO NÁS ČAKÁ                                             

 
 8. mája je Deň víťazstva nad fašizmom a Svetový deň chôdze 

 

 9. mája je Deň Európy 

 

 10. mája je Deň matiek 

 

 15. mája je Svetový deň rodiny 

 

 18. mája je Medzinárodný deň múzeí 
 

 23. mája je Svetový deň korytnačiek 

 

 28. mája je Medzinárodný hrací deň 

 

 1.júna je Medzinárodný deň detí  
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  CHOVÁME... MORČA              (jk)                                                                   

 
  Odkiaľ morčatá pochádzajú? 

Morčatá majú pôvod v Andách v Južnej Amerike, 

kde boli chované ako hospodárske zvieratá.  

 

  Koľko sa môže morča dožiť? 

Pokiaľ sa o morča staráme správne, môže sa 

dožiť 6-8 rokov. 

  

  Aké vybavenie je do klietky potrebné? 

Klietka by mala mať pol metra štvorcového. Jej vrchná časť by 

ideálne mala byť mrežovaná a nie plastová. Dnu umiestnite domček, 

pevnú misku na kŕmenie a napájačku na vodu. Okrem toho by mali byť 

k dispozícii aj jeden zásobník  na trávu a seno. 

 

  Čo jedáva morské prasiatko? 

Morčatá sú výlučné bylinožravce, ktoré sa v prírode pasú na rôznych 

trávach. Najzákladnejšou potravinou je kvalitné seno bez prachových 

častíc, doplnené o obilniny, kukuricu, sóju, zeleninu a ovocie, ktoré im 

dodajú i potrebný vitamín C. 

 

  Ako zabaviť morča? 

Morčatá môžete pustiť i mimo klietky, no neustále musia byť pod 

dozorom, aby sa nestratili alebo ich nenašli mačky alebo psy. Morské 

prasiatka nemajú radi hračky, no veľmi radi objavujú nové miesta, 

kartónové krabice a radi behajú po rôznych preliezkach a rúrach. 

Veľmi radi hľadajú i jedlo, ktoré im schováte v okolí klietky. 

 

  Jedno, dve alebo viac morčiat? 

Ako už sme spomenuli, morčatá majú radi 

spoločnosť. A ešte väčšiu radosť im urobí 

prítomnosť druhého morčaťa. Ideálnou 

kombináciou sú dve samičky. Nevhodné je dať 

dohromady viac samčekov. 



 10 

KORONATVORBA          (mb, nh)                                                                   
 

KKaarraannttéénnaa,,  ttoo  jjee  hhrrôôzzaa,,  

ddoommaa  kk  ssmmrrttii  uunnuuddíímm  ssaa..  

DDllhhoo  mmii  ttoo  ttrrvvaalloo  

vvyymmyysslliieeťť  ppáárr  nnááppaaddoovv..  

DDoo  pprríírrooddyy  cchhooddíímm  rraaddaa,,  

jjee  ttoo  vveeľľkkáá  kkaammaarrááttkkaa..  

  

  

  

RRúúšškkoo  ddoommaa  vvyyrráábbaamm,,  

vvíírruussuu  ssaa  nneezzľľaakkáámm..  

AA  ss  kkaammoošškkoouu  vvoonn,,  pprríírrooddaa  ččaakkáá,,  

zzaa  ssttrroommoomm  kkoorroonnaa  hhrroozziittáánnsskkyy  

ľľaakkáá..  

""MMyy  ssaa  ťťaa  nneebboojjíímmee,,  mmyy  mmáámmee  

rrúúšškkaa,,  

kkttoorréé  zzaakkrryyjjúú  nnaaššee  mmaalléé  uušškkáá..""  

 

 

HHRRDDIINNOOMM  TTÝÝCCHHTTOO  DDNNÍÍ  

  

RRoozzhhooddllaa  ssoomm  ssaa  nnaappííssaaťť  oo  sskkuuttooččnnýýcchh  hhrrddiinnoocchh,,  aa  ttoo  ssúú  zzáácchhrraannáárrii,,  

lleekkáárrii  aa  sseessttrriiččkkyy..  PPrráávvee  oonnii  ddeennnnee  zzaacchhrraaňňuujjúú  nnaaššee  žžiivvoottyy  aa  ssnnaažžiiaa  ssaa  

nnáámm  ssoo  vvššeettkkýýmm  ppoommááhhaaťť..  AAjj  vv  ttýýcchhttoo  ddňňoocchh,,  kkeeďď  jjee  kkoorroonnaavvíírruuss,,  nnáámm  

ppoommááhhaajjúú  aa  cchhccúú  nnááss  vvyylliieeččiiťť..  MMuussiiaa  rriisskkoovvaaťť  ssvvoojjee  žžiivvoottyy,,  aabbyy  

zzaacchhrráánniillii  ttiiee  nnaaššee..  MMuussiiaa  ooddcchhááddzzaaťť  oodd  ssvvoojjiicchh  rrooddíínn,,  aabbyy  nnáámm  mmoohhllii  

ppoommááhhaaťť..  BBoolloo  zzaazznnaammeennaannýýcchh  vveeľľaa  pprrííppaaddoovv,,  kkeeddyy  oocchhoorreell  lleekkáárr  

aalleebboo  sseessttrriiččkkaa  nnaa  kkoorroonnaavvíírruuss  aa  nniieekkttoorréé  pprrííppaaddyy  sskkoonnččiillii  aajj  ssmmrrťťoouu..  

SSúú  ttoo,,  aalleebboo  ssii  oossoobbnnee  mmyyssllíímm,,  žžee  bbyy  mmaallii  bbyyťť  hhrrddiinnoovviiaa  pprree  nnááss  

vvššeettkkýýcchh,,  aallee  hhllaavvnnee  pprree  ttýýcchh,,  kkttoorríí  ppoottrreebboovvaallii  ppoommoocc..  SSúú  pprrííppaaddyy,,  

kkeeddyy  ččlloovveekk  oocchhoorreell  nnaa  tteennttoo  nneebbeezzppeeččnnýý  vvíírruuss,,  uuzzddrraavviill  ssaa  aa  zznnoovvaa  

oocchhoorreell..  OOppääťť  ppoottrreebboovvaall  ppoommoocc  zzddrraavvoottnnííkkoovv,,  kkttoorríí  mmuu  oocchhoottnnee  

ppoommoohhllii..  JJee  ssuuppeerr,,  žžee  mmáámmee  nniieekkoohhoo,,  kkttoo  nnáámm  zzoo  vvššeettkkýýcchh  ssííll  ppoommááhhaa  

aa  ssnnaažžíí  ssaa  oo  ttoo,,  aabbyy  vvššeettccii  pprreežžiillii,,  vvrrááttiillii  ssaa  kk  ssvvoojjiimm  rrooddiinnáámm  aa  aabbyy  

ssmmee  ssaa  aajj  mmyy  vvššeettccii  mmoohhllii  ssppoollooččnnee  vvrrááttiiťť  ddoo  nnoorrmmáállnneehhoo  žžiivvoottaa..    

ĎĎaallššíímmii  hhrrddiinnaammii  ttýýcchhttoo  ddnníí  ssúú  pprree  mmňňaa  mmoojjii  rrooddiiččiiaa..  VV  ttýýcchhttoo  

ťťaažžkkýýcchh  ččaassoocchh  zzaassttuuppuujjúú  uuččiitteeľľoovv,,  kkuucchháárrkkyy  aa  vvyyppĺĺňňaajjúú  mmii  vvooľľnnýý  ččaass,,  

aabbyy  ssoomm  nneebboollaa  ssmmuuttnnáá..  SS  vveeľľkkoouu  ttrrppeezzlliivvoossťťoouu  aa  lláásskkoouu  mmii  vvššeettkkoo  

vvyyssvveettľľuujjúú,,  uuččiiaa  ssaa  ssoo  mmnnoouu  aa  vveennuujjúú  mmii  vvššeettookk  vvooľľnnýý  ččaass,,  kkttoorrééhhoo  aajj  

ttaakk  vveeľľaa  nneemmaajjúú,,  pprreettoožžee  ookkrreemm  ttoohhoo  eeššttee  cchhooddiiaa  aajj  ddoo  pprrááccee..    

VVďďaakkaa  vváámm  vvššeettkkýýmm!!  ♥♥  ♥♥  ♥♥  
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ČO ROBÍME, KEĎ SME DOMA  

                          

           
Motyka, vŕtačka i hokejka...  

- Lucas je aktívny či sadí 

zemiaky, pomáha tatinovi 

alebo sa baví.  

Ninka vám 

predstavuje novú 

ženskú superhrdinku!!! 

Jej identita nám 

zatiaľ nie je známa. 
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ČO ROBÍME, KEĎ SME DOMA                                                    
     

                    

                          

 

Meliska skrášlila svoj domov 

krásnymi výrobkami. Je veľmi 

šikovná! 

A Majka tkala - veru že 

jej to aj krásne vyšlo! 

Zajačiky z vlastných rúk 

si vytvorila aj Meliskina 

spolužiačka Laurinka.  
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ČO ROBÍME, KEĎ SME  DOMA

Sabinka takto 

privítala nový 

prírastok na farme. 

Dlhý a krásny život! 

Natálka si konečne 

pripravila letnú 

záhradu na balkóne! 
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ČO ROBÍME, KEĎ SME DOMA 

       

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika s rodinkou väčšinu 

času trávi doma, 

nezabúdajú si však vyjsť aj 

do prírody alebo na dvor na 

slniečko. Všetko v rámci 

možností. 
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ČO ROBÍME, KEĎ SME DOMA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PRÍBEH NA POKRAČOVANIE                                          (nc)                        
  

SSAAMMAA  SSOOMM  SSEEBBOOUU::  55..  ii//íí  aa  yy//ýý  

 

 "Deti, vytiahnite si pero," oznámila pani učiteľka slovenčiny. 

Všetci si povzdychli, okrem Peti. Peťa milovala slovenčinu - 

samozrejme, výtvarná bola na prvom mieste :). S radosťou vytiahla 

pero a papier, počúvala pozorne, čo pani učiteľka hovorí. Čakala na 

známe slová: "Môžete začať!" Ale pani učiteľka rozprávala stále to 

isté dookola, čo ju nudilo. Trvalo to dlho-predlho, až sa zrazu ozvalo 

vytúžené: "Štart!" 

 Začala ryť i/í a y/ý perom do papiera, až sa prášilo.  

 K pani učiteľke došla prvá. Nemusela to ani kontrolovať a rovno 

jej dala 1*. Petre sa objavil na tvári úsmev, keď sa zrazu ozvala 

Izabela: "Bifľoška!"  Petra sa rozbehla rovno na - kde inde. Na wc.  

Izabela skončila s poznámkou. 

 Vyučovanie sa skončilo a Petra bežala domov za Bodkou, za 

svojou najväčšou hviezdou. Už ju čakala pred dverami s vodítkom v 

papuľke. Vonku sa poriadne vyšantili a keď prišla domov, sadla si na 

posteľ a začala si písať do denníka. 

          

Maruška vytvorila takýto 

perfektný plagát na prvouku a 

stihla sa aj zahrať s mačkami. 



 Časopis Šestkoviny  

 Šestkový občasník žiakov a učiteľov 

 ZŠ, SNP 1484, Považská Bystrica 
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