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Blíži sa koniec školského roka a pre nás,
deviatakov, to sú posledné chvíle na tejto škole.
Spoznali sme veľa ľudí, ktorých už možno
neuvidíme, keďže každý pôjde vlastným
smerom. Prešli sme spolu dlhú cestu, ktorá
nebola jednoduchá, prekonávali sme rôzne
prekážky, hlavne posledný rok bol veľmi
stresujúci. Ale už sa môžeme tešiť na prázdniny
a na začiatok v novej škole.

Priateľ je ten,
ktorý dokáže
podať
pomocnú
ruku, keď ju
sám
potrebuje

Rodina nie je definovaná našimi
génmi, je budovaná a udržiavaná
láskou
Úvaha

Úvaha
Priateľstvo. Cit, ktorý pre človeka
znamená veľa, aj keď si to často neuvedomuje.
Neuvedomujeme si ani to, že potrebuje mať
priateľa vedľa seba. Priateľa, ktorému sa
môžeme vyrozprávať a povedať svoje
tajomstvá.

Milí spolužiaci, pripravili sme pre
vás ďalšie číslo HITŠKOLÁČIKA
Prajeme vám príjemné čítanie
9.A

V minulosti mali ľudia čas na svojich
priateľov, no v dnešnej dobe to tak nie je.
Každý sa naháňa za úspechom a vlastným
šťastím a zabúda na priateľov. Nájsť si pravého
priateľa a naučiť sa žiť jeho život je veľmi
ťažké. Človek si musí veľa vecí uvedomiť
a venovať priateľstvu veľa času. V živote
každého človeka sa nájde situácia, v ktorej sa
na seba nakopia všetky problémy a všetko sa
zrúti ako domček z kariet. Takéto časy sú
ťažké, ale ak máte priateľa, ktorý je ochotný
vám pomôcť, na tieto časy rýchlo zabudnete.
V tejto dobe si nájsť pravého priateľa, ktorý sa
na vás nevykašle pri prvej situácii, je ťažké. A
preto ak ho máte, vážte si ho, ako keby to bol
člen vašej rodiny.
S. Vislocký, 9.A

Spoločnosť, v ktorej žijem, tvoria rôzne
skupiny ľudí.Každá skupina ľudi tvorí svoj
obrázok. Ako v puzzle. Môžu byť milionové
často až miliardové puzzle. Taký obrázok
tvorí aj rodina.
Spolu sme krásny obrázok. Moja
najbližšia rodina mi už od útleho detstva
vytvára štastný domov, v ktorom sme si vždy
všetci nablízku a pomáhame si.
Čo si pomyslím, keď počujem slovo
rodina? Predstavím si domov, stále usmiatu
mamu,
pracovitého
otca
a svojich
súrodencov. Viem, že mám užasnú rodinu,v
ktorej som šťastná vďaka svojim rodičom.
Myslím si, že v rodine je najdôležitejšia láska,
lebo vieme,že veľa veci sa dá naučiť. Ľúbiť sa
má celým srdcom, lebo tomu sa rozkázať
nedá. Prajem si, aby sme si vedeli odpúšťať
a vážiť si ľudí.Veď predsa rodina nie je
definovaná našimi génmi, je budovaná
a udržiavaná láskou.
M.Veselovská, 9.A

Geografia - kvíz
1. Aká je najvyššia hora na Zemi ?
2. Ktorá krajina má najviac obyvateľov ?
3. Ako sa volá najdlhšia rieka sveta ?

Chorý pes

Čo sme vymysleli
Môj veľkonočný zážitok
Začalo sa to tak, že som sa zobudila
a chlapci stáli pri mojej posteli s pohárom vody
a voňavkou. Chceli ma obliať, ale skryla som
sa pod perinu. Ocko mi hovoril, aby som sa
nebránila, ale ja som urobila pravý opak. Tak
na mňa ocko vylial vodu. Brat ma pofŕkal
voňavkou. Obliekla som sa a išla som do
kuchyne, kde na mňa dedko vylial hrniec
studenej vody. Nebavilo ma stále sa prezliekať.
Nakoniec som im dala výslužku. Konečne!
Skončil sa Veľkonočný pondelok!

Aú! Bolí ma labka.
Štekal pes,
keď prešiel celý les.
Potrebujem pomoc!
Už je polnoc.
Našiel ho jeden pán.
Domov ho zobral.
Vodu mu nalial.
K. Bednárová, 4.B

R. Dzurňáková, 3.A

Veselá oblievačka
4.V ktorom štáte sa nachádza Amazonský
dažďový prales?
5. Aký je najväčší oceán na svete ?
6. Ktorých päť štátov susedí so Slovenskom?
7. Aké more má Slovensko?
8. Poznáš tri najväčšie slovenské mestá?
9. Vymenuj planéty slnečnej sústavy.
10. Aký tvar má naša Zem?
Š. Kremeňák, 9.A

Ja som mala tú
najlepšiu Veľkú noc!
V nedeľu sme išli k
mojej babke. Bol tam
náš bratranec. Ten
nás krásne vyšibal.
Na moje sestry a
krstnú nastriekal
voňavku. A zaspieval
takúto riekanku: „ Moje milé sesterničky,
nehodím vás do vodičky. Ale vás takto
vyšibem. Jeden bok, druhý bok, nech ste
zdravé celý rok“. Na druhý deň sme išli do
bazéna. Tam ma zase oblial vodou ocko
a Jonáš. Úplná nádhera!
Z. Suchá, 3.A

Mačiatko a autíčko
Bolo jedno autíčko,
ktoré šoférovalo mačiatko.
Mačiatko vyletelo
do domu vrazilo.
Večer doma plakalo,
potom loďku zobralo
a s ňou odplávalo.
F. Soľák, 4.B

O mačke a kačke

O žuvačke

Sova

K mačke prišla kačka.

Išiel pes popod les

Sova, sova, sovička,

Začala sa naháňačka.

videl žujku,

je to múdra hlavička.

Všetci to videli,

chcel ju zjesť.

Vždy keď začne noc,

ako sa mlátili

Prišla mačka popod les,

začína jej moc.

a okno rozbili.

videla žujku,

Loví myši aj dážďovku,

chcela ju zjesť.

loví ich na súši aj v močarisku.

Bol súboj do rána,

Je to veľký dravec,

Keď som išla na prechádzku,

až kým ju kačka nezožrala.

nie je slabý ako mravec.

videla som malú mačku.

Mačka so psom plakali,

Mačka sa ma zľakla,

že žufku neochutnali.

pomaly si kľakla.

Tak mačka a psíček kúpili mrazničku,

Keď som išla domov,

aby mali mrazenú kačičku?

T. Butvin, 4.B

Mačka na prechádzke

mačka išla za mnou.

L. .Drabik, 4.A

M. Kandra, 4.B

Lastovička

Váľala sa v tráve,
na našej záhrade.

Sadla som si na lavičku,
P. Jakubcová,4.B

videla som lastovičku.
Lastovička lietala,
celý čas si spievala.
Keď už bola
unavená,
už mi niekam
uletela.

Rys
Rys je šelma ušatá,
žerie v lese zvieratá.
Ohybná je ako mača,
striehne ako malé vtáča.
Žije v lesoch TANAP-u,
stará sa o planétu

L. Václavová, 4.A
S. Tatarková, 4.A

Veverička

Pes

Rocky

Bola raz jedna veverica,

Bol raz jeden les

Ten náš pes sa volá Rocky,

čo skákala ako taká opica.

a v ňom často starý pes.

o chvíľu mu budú tri roky.

Presne tak ako moja sestra,

Je to môj maznáčik

Mám ho veľmi rad,

skáče mi po hlave už od detstva.

a má veľký ňufáčik.

verný je to kamarát.

Každé ráno cestou do školy,

Na prechádzku chodieva,

vidím vevericu skákať zo stromu do stodoly.

okolo mňa obieha.

S radosťou hneď ku mne letí ako dáky
vetroplach.

S. Kovalík, 4.A

Popod nohy sa mi pletie,

Pri mne poskakuje

je to skrátka kamarát.

a veselo pobehuje.

K. Holotňák, 7.B

Chvostíkom krúti sem a tam,

Tiger

ja som jeho veľký pán.

Tiger to je šelma veľká ,

Je to dobrý pes

veľa skáče, veľa bežká.

a má obľúbený les.

Zajac

Keď uloví jeleňa,

Z lesa domov chodíme a

Zajac to je milé zviera,

huby tiež nosíme.

vždy v noci niečo zbiera.

Keď si niečo dobré dám,

Nikdy nepohrdne mrkvou,

rád si to s ním vychutnám.

susedovi vždy pomôže,

tak si krásne zaspieva.
Žerie každú kostičku,
pochutná si trošičku.
D. Košút, 4.A

so sladkou kapustou.
N. Suchá, 4.A

T. Glevická, 4.A

Zaujímavosti

Zopakujme si pravopis

Vedeli ste, že...












mláďatá veľrýb priberú za deň v
priemere 90 kíl
mačky dokážu rozoznať človeka podľa
hlasu
chobotnice majú 3 srdcia
koaly spia až 22 hodín denne
slimáky majú 4 nosy
na svete žije približne 3 400 druhov
hadov
kengury si neustále oblizujú ruky, aby
vyzerali cool

chobotnice, keď práve nemajú dobrú
náladu, bijú okolo seba plávajúce ryby
žralok modrý má 300 zubov
slimák dokáže spať aj tri roky.

zdroj: https://topden.sk/zvierata-obrazky-100-obrazkovzvierat/

Zaujímavosti o človeku
a ľudskom tele
Vedeli ste, že:
ľudské telo má približne 210 kostí ?
ženské telo má zhruba 4 až 5,5 litrov krvi
zatiaľ čo mužské má 5 až 6 litrov krvi ?
jediná časť ľudského tela, v ktorej sa
nenachádza zásoba krvi je očná rohovka
a že zároveň prijíma kyslík priamo zo
vzduchu?
nové neurónové spojenia sú vytvorené
zakaždým, keď si utvoríte spomienku?
jediná osoba, ktorá dokáže samu seba
poštekliť je schizofrenik?
najrýchlejší sval v ľudskom tele je viečko
a dokáže žmurknúť až 5-krát za sekundu?
mozog spotrebuje toľko energie, koľko
spotrebuje 10 wattová žiarovka?
keď človek dýcha, väčšina vzduchu ide
dovnútra a von z jednej nosnej dierky a že
každých pár hodín sa záťaž presunie do
druhej nosnej dierky?

Zimná príroda
Umelecký opis
Vonku je zima, fúka. Snehové vločky
lietajú ako vetrone, konáre stromov praskajú,
lebo sú ťažké od snehu. Sneh vŕzgajú ako keď
sa krája zelenina. Keby ste ticho, počuli by ste,
ako padajú vločky na zem, na pole. Treba sa
zakryť pod deku, zapnúť televízor a už len
čakať, kým dopadá sneh. Sadnete si pred
pukajúce iskry z ohňa. Nepozeráte sa von či
tam je sneh, ale to bol len sen. Ľahnete si znova,
rozfúkate oheň, aby nezhasol, prepnete hudbu
a počúvate praskanie ohňa. Znova ste zaspali.
Sníva sa vám o tom, že je na dvore iba blato
a že zo bol len sen.. A začne sa vám snívať
ďalší sen. Idete autom po ceste a zrazu na vás
spadne kopa snehu. Ocitnete sa v nemocnici,
potom sa z toho sna prebudíte máte deravú
strechu a porezané ruky. Vyjdete na okno
a všade je len blato. Asi to fakt nebol sen. Ale
čo sa stalo s vašou strechou a s vašimi rukami?
To čo sa dialo, keď ste spali, zostáva záhada.
F. Krivoš, 7.B

HÁDANKY 1

Hádanky 2

1. Rozprávam bez úst a počujem bez uší. Nemám
telo, ale ožívam s vetrom. Čo som?

1. Som vysoký, keď som mladý a som nízky,
keď som starý. Čo som?
2. Ktorý mesiac v roku má 28 dní?

2. Mám mestá, ale nemám domy. Mám hory, ale
nemám stromy. Mám vodu, ale nemám ryby. Čo
som?

3. Čo je plné dier, ale stále drží vodu?

3. Čo je vidieť v polovici marca a apríla, ale
nemôžeme to vidieť na začiatku ani na konci
marca ani apríla?
4. Čo zmizne ako náhle vyslovíte jeho meno?
5. Patrí to tebe, ale používajú to všetci ostatní. Čo
je to?
6. Čo môžeš držať vo svojej pravej ruke, ale nikdy
nie v ľavej?

Zdroj: https://kosicednes.sk/zaujimavosti/8-tazkych-hadaniekktore-vas-zarucene-potrapia/

4. Na akú otázku nikdy nemôžeš odpovedať
áno?
5. Čo stúpa, ale nikdy nezostupuje?
6. Čo sa namočí pri sušení?
Zdroj: https://sk.gottamentor.com/101-riddles-that-will-stump-youevery-time

Dňa 18.5.2022 sme zúčastnili na
exkurzii v Prešove. Navštívili sme
Opálové bane a Solivar.Čo sme sa
o nich dozvedeli?

Opálové bane

Zlatý vek opálových baní pri obci Červenica
pripomína zrekonštruovaný vchod do štôlne
Jozef. Tam bola naša škola.
Baníci pracovali v baniach skoro celý svoj
život, takže málo videli denné svetlo...muselo
to byť peklo...
M. Úrek, 7.A
Zdroj:
Wikipedia

Opálové bane boli známe už od 16. storočia
kvôli vzácnemu opálu.

Drevené zásobníky na vyťaženú soľanku boli
vybudované v roku 1815 a umožňovali
uskladniť až 10 560 hektolitrov vzácnej
suroviny. Nádrže stáli na kamenných
podstavcoch, boli zastrešené a soľanka bola do
nich dopravovaná drevenými potrubiami z
odkaľovacej nádrže. Z týchto nádrží putovala
soľanka predhrievacej a potom do odparovacej
nádrže, následne do odkvapových komôr a
sušiarne. Odtiaľ sa už kryštalická soľ previezla
po
koľajniciach
do skladu a na
expedíciu.

https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Najstar%C5%A1ia_foto
grafia_%C5%A1t%C3%B4lne_Jozef_z_d%C3%B4b_najv%C3%A4
%C4%8D%C5%A1ieho_rozmach_Op%C3%A1lov%C3%BDch_ban
%C3%AD..jpg

Solivar
Opál
Najslávnejšie obdobie zažili opálové bane za
rodiny viedenského klenotníka Samuela
Johanna Nepomuka Goldschmidta , ktorý sídlil
v osade Dubnik.
Až do objavenia nálezísk opálu v Mexiku
a Austrálii
v 19.
storočí boli opálové
bane
v Dubníku
jedinou
ťaženou
lokalitou na svete.
V povojnových
rokoch, v roku 1922, sa ťažba pre
nerentabilnosť sa ukončila na Libanke
a ostatných banských miestach.

Tento unikátny komplex na ťažbu soli zo
soľanky pochádza zo 17. storočia, hoci
samotná ťažba soli v lokalite začala už v
roku 1571. Do súboru pamiatok patrí šachta
Leopold, rezervoáre na soľanku, huta, varňa,
sklad soli, kováčske dielne a klopačka.
Ťažba prebiehala v „jame“ Leopold, nazývanej
aj Cisárska, ktorá dosahuje hĺbku až 155
metrov. Po takmer storočí ťažby bola nad ňou
postavená budova gápľa, ktorým sa
dopravovala vyťažená soľ na povrch. Po
zatopení jamy (šachty) sa začala soľ získavať
zo soľanky, ktorá sa čerpala v koženom mechu
za pomoci koní. Tunajší gápeľ patril medzi
najväčšie v strednej Európe.

Zdroj:https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3

Doplň správne písmeno

Poznáš správny význam
slov? Otestuj sa!
1.Adept A. slangový výraz pre uzavreté
policajné vozidlo na prepravu

16.Pediater P. hmota urýchľujúci
v organizme niektoré chemické procesy
17.Kardiológ

R. presný

18.Neonatológ

S. oživovanie

2.Anton B .zaoberajúci sa chorobami srdca

19.Diagnóza

T. veľkolepý

3.Adaptácia C. pohybový, týkajúci sa
pohybu telies

20.Akupunktúra
aktívny

4.Dimenzia D. uchádzač, začiatočník

21.Resuscitácia V. zaoberajúci sa
novorodeneckým obdobím

5.Syntetický E. schopnosť prispôsobiť sa
okoliu
F. príznak ochorenia

6.Kinetika

7.Grandiózny
8.Enzým

G. zasklená výkladná skriňa

H. rozmer, rozsah, vzdialenosť

22.Symptóm

U. životaschopný,

X. pomenovanie choroby

Vtipy
Rodičko

- Jožko, prečo neboli tvoji rodičia, ale
babka?
- Lebo babka je hluchá.

Učiteľ:
- Najradšej by som ťa adoptoval.
Žiak:
- To ma máte tak rád?
- Nie, to aby som ťa mohol zmlátiť!

9.Precízny I. zlepšovať, upravovať
10.Gýč J. bezcenné dielo,: nevkusný výtvor
11.Korigovať K. zlučujúci, spájajúci,
súhrnný,: umelo chemicky vytvorený
12.Symetria

L. pretváranie sa

13.Simulant

M. súmernosť

14.Vitrína
chorobami
15.Vitálny
bolesti

N. zaoberajúci sa detskými
O. čínska procedúra, liečba

- Oci, v škole si pripadám ako na
policajnom oddelení. Stále sa ma na
niečo vypytujú a ja o ničom neviem.

Učiteľka hovorí Ferkovi:
- Ferko, v slove zápalky sa píše dĺžeň!
- No a čo? Myslíte, pani učiteľka, že
bez dĺžňa by nehoreli?

Pani učiteľka v škole vyzýva žiakov:
- Tak, deti, vymenujte nejaký živel.
- Voda - povie Marienka.
- Správne.
Hlási sa Jožko:
- Prosím, slivovica. Otecko hovoril, že
keď
má

Zážitok, na ktorý nezabudnem
Rozprávajú sa dvaja chlapci:
- Dnes sme na telesnej behali
dvanásťminútovku.
- A za koľko si ju zabehol?
- Tak čo, sused, bude ten váš Paľo
hasičom?
- Ale, nebude. Pri skúškach totiž
pohorel.
Perlička zo školských lavíc:
- Hasiči sú ľudia, ktorí sa často
zahrávajú s ohňom.

(Rozprávanie)
Bolo to asi pred šiestimi rokmi. Mal som asi
sedem rokov. S kamarátmi sme sa vybrali
preskúmať opustené domy, a tam to všetko
začalo. Začali sme prehľadávať prvý dom
z troch, ktoré tam boli a akurát sme mali
namierené do pivnice, keď som mal pocit, že
to nedopadne dobre. Všade to bolo zarastené
žihľavou. Von viedli iba dve cesty. Prvá bola
cez okno, čo však bolo veľmi vysoko a druhá
po tenkom múre, ktorý tam bol. Väčšina si
vybrala múr. Nanešťastie, v strede toho múra
bolo veľké, prehnité drevo. Keď už posledný
kamarát vychádzal von, prehnité drevo
prasklo. Jemu sa šmyklo a spadol rovno do tej
velikánskej žihľavy, ktorá bola hneď vedľa.
Trvalo hodnú chvíľu, kým sme ho vytiahli.
S. Mlak, 6.A

slivovicu, tak je vo svojom živle.
Janko príde do školy a učiteľka sa ho
pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú
modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať
nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko
zabiť lopatou, ale nestihol.

Ako chrániť planétu:
1. KUPOVAŤ OBLEČENIE ZO SEKÁČOV
ALEBO Z DRUHEJ RUKY.

Oslava na ľudské telo

Deň mlieka

Telo ty si dobrá vec,

Mlieko to je sen,

pohni sa z gauča, ty lenivec.

vypiť ho hneď chcem.

Svaly, to sú ako opustené skaly.

Mlieko zdravé, mlieko chutné,

Nohy sú silné ako schody,

pre nás je tak nevyhnutné.

odvezú vás na jahody.

Radi si ho dáme doma,

4. NEVYHADZOVAŤ VECI DO LESA.
A NENIČIŤ NAŠU KRÁSNU PRÍRODU!

Desať prstov mám,

potom v škole, potom znova.

5. SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD!

na oboch rukách si ich spočítam.

Mlieko bielu farbu má,

(kolektív žiakov VII.B triedy)

veľa vitamínov vždy dá.

2.KUPOVAŤ TO, ČO NÁM NAOZAJ
TREBA!
3. VRACAŤ DO OBCHODU VRATNÉ
FLAŠE A PLECHOVKY.

D.

Vápnik kosti posilní,
fosfor zuby vybieli.
( M. Toporcer, D. Sakmár , V.A

Svetový
Deň Zeme
22. apríla si
pripomíname
Deň Zeme.
Chodievame upratovať park a okolie
Spišského Hrhova.
Zaoberáme sa ekológiou a životným
prostredím , triedime odpad a vzdelávame sa
v oblasti ekológie.
Sme súčasťou prírody, a preto ju treba chrániť

Tarovská ,7.A V. Horovčaková, 7.A

6 Odpoveď: Uterák

Správne odpovede:
1.-D,2.-A,3.-E,4.-H,5.-K,6.-C,7.T,8.P,9.-R,10.-J,11.I,12.-M,13.-L,14.-G,15.-U,16.-N,17.-B,18.-V,19.X,20.-O,21.-S,22.-F,

Geografia odpovede
1.Mount Everest 2. Čína 3.Níl 4.Brazília
5.Tichý 6.Ukrajina, Poľsko, Maďarsko, Česko
Rakúsko 7.žiadne 8.Bratislava, Košice,
Banská Bystrica 9. Merkur, Venuša, Zem,
Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún 10. guľa

Hádanky odpovede 1
1.odpoveď: Ozvena
2 .odpoveď: Mapa
3 odpoveď: Písmeno R
4 odpoveď: Ticho

Výlet plný stretnutí a zážitkov
Kto by sa netešil na výlet? Na výlet do Poronina,
ktorý sa uskutočnil 20.06.2022, naši žiaci dlho
nezabudnú. Bol poučný a zároveň zábavný. So
školou v Poronine nás spájal veľmi zaujímavý
projekt, ktorý bol založený na vzájomnej
spolupráci, na spoločne strávených poznávacích
výletoch. Uskutočnil sa pre 12 rokmi.
Hneď po príchode nás naši priatelia z Poľska
milo privítali, ukázali nám svoje školské múzeum.
Po obhliadke prírodnej rezervácie v Novom Targu
sme si pochutnali na obede a pripravili sa na dve
športové podujatia. Naši žiaci a chlapci z Poronina
si zmerali sily vo futbale. Radosť z víťazstva sme si
vychutnali až pri dievčatách. Tie vo florbale vyhrali
nad žiačkami Poľska. Po prehliadke Zakopaného,

5 odpoveď: Tvoje meno
6 odpoveď: Svoju ľavú ruku

Hádanky odpovede 2
1.Odpoveď:Sviečka
2 Odpoveď: Špongia
3 Odpoveď: Všetky
4 Odpoveď: Už spíš?
5 Odpoveď:Tvoj vek

krátkom rozchode na miestnom trhu

a hlavne

náročnom
horúcom
nás čakala
domov.
Spríjemnili
si ju už
tradične
veselým
spevom.

dni
cesta
sme

M. Koščová, M. Ondrušová, Š. Pastoreková

Hurá!!!Prázdniny!!!

