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Ahojte, Fazuľkári! 

Opäť držíte v rukách nové číslo časopisu Fazuľkovo. Ve-
ríme, že sa Vám bude páčiť, pretože priletel až z ďalekého 

vesmíru. :-)  

V rubrike Viete, že... Vám naši mimozemskí kamaráti 
z planétky V 365 prezradia zaujímavosti o vesmíre. Pred-
stavíme Vám pani učiteľku Michaelu Gališovú a nebudú chý-
bať ani vtipné ilustrácie, tajničky, osemsmerovka 
a antistresové omaľovánky.  Nezabudli sme ani na rubriku 
Z histórie, kde Vám porozprávame o Skale. Pripomenieme 
si svetové dni, ktoré oslavujeme na jar a zasmiať sa môžete 
na vesmírnych vtipoch.  

Samozrejme, že sme 
nezabudli ani na náš 
veľmi populárny 
a obľúbený Kupón zá-
chrany. 

  

Prajeme Vám príjem-
né vesmírne čítanie. 

              

V mene redakčnej rady Miriam Vladárová                         

Úvodník 
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Riešenia úloh 

V minulom čísle ste mohli Vaše správne riešenia úloh vha-

dzovať do krabice, ktorá bola pripravená pri zborovni. Vy-

žrebovali sme tri výherkyne, ktoré za správne odpovede 

dostali zaujímavé odmeny. V tomto čísle môžete opäť skú-

siť šťastie, stačí, ak po zodpovedaní všetkých úloh vypíše-

te  kupón z tejto strany a vhodíte ho do škatule vedľa zbo-

rovne. Prajeme Vám veľa šťastia. :) 

Vesmírny kvíz:  

Osemsmerovka: ____________________________ 

Tajnička s. 19: _____________________________ 

Tajnička s. 22 - 23: _________________________ 
    __________________________ 
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Antistresová omaľovánka 

Miriam Vladárová 
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...pani učiteľkou  

Mgr. Michaelou Gališovou 

 

Akú najzábavnejšiu vec Vám vyviedli 

vaši žiaci? 

- Na nič si nespomínam. 

Akú najoriginálnejšiu poznámku ste 

dostali alebo dali nejakému žiakovi? 

- Za svoj študentský  život som dostala len dve poznámky, 

a to v prvej triede na základnej škole. Bola som poslušné die-

ťa. Na strednej škole som si raz napísala ospravedlnenku 

a prišla mi na to triedna učiteľka. Bolo to len raz, ale dôsled-

ky tohto konania sa prejavili v tom, že už som to nikdy neskú-

šala. Poučila som sa zo svojej veľkej chyby. 

Chceli by ste sa opäť stať žiačkou základnej školy? 

- Niekedy sa človeku zacnie za školskými časmi, hlavne, keď 

si uvedomí, že ako žiak nemal nič iné na starosti, len učenie. 

Všetko je však, ako má byť a čas by som vrátiť nechcela. 

Čo robievate vo svojom voľnom čase? 

- Pri dvoch deťoch voľný čas nemám. Keď sa nájde chvíľka, 

ktorú môžem mať pre seba, čítam knihy.    

Čím ste chceli byť ako malá? 

- Vždy som chcela byť učiteľkou, neskôr som názor zmenila, 

ale ako vidíte, vrátila som sa k pôvodnému ,,plánu". 

                                                             Júlia Hüberová 

Na slovíčko s ... 
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Sučianska Skala 

V našej obci sa 
dvíha 40 m vysoký 
skalný útes zvaný 
Skala, ktorý je zaují-
mavý tak zo stránky 
zemepisnej 
a geologickej, ako 
i  historickej. „Skala“ 
tvorí ideálny terén 
pre založenie hradiska 
na horskom ostrohu. Pri-
rodzená poloha poskytu-
je také výhody, že prvý 
obyvateľ nepotreboval nijaké umelé opevnenie, pretože Skala 
bola od hrebeňa oddelená 8 m vysokým prirodzeným stupňom. 

 Podľa legendy tam kedysi stával kamenný hrad, prebu-
dovaný neskôr na kláštor, z ktorého sa však do dnešných čias 
nič nezachovalo. 

 Archeológ Janšák, ktorý hradisko ako prvý skúmal, uvá-
dza, že nemohlo byť dokonalejšieho prirodzeného hradu, 
než je práve Skala. 

 Legenda ďalej hovorí o tom, že v útrobách Skaly sú za-
budované veľké pivnice, ktoré sú pospájané kamennými chod-
bami a v nich sú ukryté poklady nesmiernej ceny. Netrúfol 
si však na Skale nikto kopať, lebo ich vraj strážia zlí ducho-
via. Raz sa však istý Jakub Maloň so svojím susedom rozho-
dol, že poklad vykopú. No keď začali kopať, zrazu sa pred 
nimi objavil čierny kocúr, ktorému prenikavo svietili oči. 
Zľakli sa, že je to zlý duch a utiekli. Odvtedy sa na Skale 
už nikto neodvážil hľadať poklad.  

Janšák na hradisku našiel viaceré slovanské črepy s vl-
novkou, púchovské črepy točené na kruhu, mazanicu a tiež 
hlinenú korálku červenej farby. Zaujímavým nálezom boli dve 
mince zo 14. storočia  a tiež kruhový štítok z medi priprave-
ný na razbu.  

                                                         Miriam Vladárová 

Zdroj: http://www.hradiska.sk/2013/02/

sucany-skala.html 

Z histórie 
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3.A 

Lea:  Majú šesť nôh, štyri ruky a dve oči, sú zelení a slizkí. 

Riško: Sú zelení a majú jedno oko. 

3.B 

Andrea: Mimozemšťania sú malí, fialoví a majú malé oči. 

4.A 

Kristínka: Sú zelení, malí a rozkošní. 

Samko: Majú veľké oči a malé uši a sú fialoví. 

4.B 

Martinko: Majú jedno veľké ucho, veľký nos, tridsať nôh 
a päťdesiat očí. 

Nikolka: Majú zelenú hlavu v tvare vajca, dva prsty a sú sliz-
kí.  

Terézia Staňová, Karin Vladárová,  

Katarína Kozáková, Júlia Hüberová 



24 

 

 Ako si žiaci prvého stupňa predstavujú mimozemšťanov? 

1.A 

Nelka: Majú jedno oko, veľké ústa, štyri prsty, nemajú zuby, 
sú zelení a nosia sivé tričko. 

Jakubko: Sú žltí, malí a majú biele oči. 

1.B 

Kristínka: Sú zelenej farby, majú desať rúk a šesť chápa-

diel, majú jedno oko, nemajú vlasy a sú slizkí. 

Adamko:  Majú päť očí, osem nôh, sú bieli a chlpatí. 

1.C 

Lucka: Sú malí, zelení, majú rovné uši, jedno oko a krátke no-
hy. 

Marek: Nohy majú ako kačky, sú zelení a malí, majú tykadlá, 
dve ruky, jedno oko a veľké uši. 

2.A 

Nelka: Sú veľkí, zelení a plešatí, majú veľké oči. 

Samko: Majú dvadsať rúk, tykadlá ako antény, sú zelení a nos 

majú dva metre dlhý. 

2.B 

Sárka: Sú chlpatí a zelení, majú dve oči a desať prstov a ma-
jú aj zuby. 

Marek: Majú veľkú hlavu, sú malí, zelení a chlpatí. 

 

Anketa 
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Predstavujeme Vám... 

Aj v dnešnom čísle pokračujeme v predstavovaní našich 
redaktorov, redaktoriek, ilustrátorov a ilustrátoriek. 
Dnes Vám o sebe napíše Lea Závatzká z 3. A triedy. 

Ahoj! Volám sa Lea. 

Som ilustrátorka časopisu  

FAZUĽKOVO. 

Rada športujem a kreslím. 

Moje naj, naj kamošky sú: Ro-
manka, Nelka, Alexandra 
(Saška), Timka, Marcelka, Jan-
ka a Klaudia. 

Mám rada aj maminu, ocina, ses-
tru Ninku, pani učiteľky: Gabiku 
Peckovú, Eriku Segečovú, Kata-
rínu Hudákovú a pána učiteľa 
Jána Skrisu. 

A z celého srdca zbožňujem kone... 

Niečo z mojich kresieb:  
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Slnko je centrálna hviezda slnečnej sústavy. Je to naša naj-
bližšia hviezda a zároveň najjasnejšia hviezda na oblohe. 

Gravitačné pôsobenie Slnka udržiava na obežných drá-
hach okolo Slnka všetky objekty slnečnej sústavy vrátane 

planéty Zem. Jeho energia je nevyhnutná pre život na Ze-
mi. Astronomický symbol pre Slnko je kruh s bodom vnútri . 

Merkúr je najbližšia planéta v poradí od Slnka a najmenšia 

planéta slnečnej sústavy. Merkúr je malá kamenná planéta s 
povrchom posiatym krátermi. Nemá hustú atmosféru, ktorá 

by dokázala regulovať povrchovú teplotu. Z toho dôvodu jej 
rozdiel kolíše v rozmedzí + 440 °C počas dňa a −180 °C v noci. 

Venuša je druhá planéta slnečnej sústavy, po Slnku a 
po Mesiaci najjasnejší objekt viditeľný zo Zeme. Pomenovaná 

je po starorímskej bohyne lásky. Jej obežná dráha sa nachá-
dza vnútri dráhy Zeme. So Slnkom a Mesiacom patrí medzi 

jediné tri nebeské telesá, ktorých svetlo vrhá na Zem tiene 
viditeľné voľným okom. 

Zem je v poradí tretia planéta slnečnej sústavy. Je to záro-

veň jediná planéta, na ktorej je, podľa súčasných vedeckých 
poznatkov, voda v kvapalnom skupenstve a život.  

Mars je štvrtá planéta slnečnej sústavy v poradí od Slnka. 

Je to druhá najmenšia planéta. Pomenovaná je po Marsovi, 
starorímskom bohovi vojny. Obiehajú ho dva mesiace nepra-

videlného tvaru pomenované Fobos a Deimos. Považovali ju za 
symbol ohňa a krvi, pretože horniny, pôda a obloha na planéte 
majú červený alebo ružový odtieň. Nazývali ju aj „Červený 

objekt“, „Nebeský oheň“, „Hviezda smrti“ alebo „Boh vojny“.  

Zaujímavosti z vesmíru 

Slnečná sústava 
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Hviezda
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slne%C4%8Dn%C3%A1_s%C3%BAstava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%A1cia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Obe%C5%BEn%C3%A1_dr%C3%A1ha
https://sk.wikipedia.org/wiki/Obe%C5%BEn%C3%A1_dr%C3%A1ha
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zem
https://sk.wikipedia.org/wiki/Energia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Astronomick%C3%BD_symbol
https://sk.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A9ta
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slne%C4%8Dn%C3%A1_s%C3%BAstava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Impaktn%C3%BD_kr%C3%A1ter
https://sk.wikipedia.org/wiki/Atmosf%C3%A9ra_(kozmick%C3%A9ho_telesa)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slne%C4%8Dn%C3%A1_s%C3%BAstava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mesiac_(Zeme)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zem
https://sk.wikipedia.org/wiki/Venu%C5%A1a_(bohy%C5%88a)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Obe%C5%BEn%C3%A1_dr%C3%A1ha
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tie%C5%88
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slne%C4%8Dn%C3%A1_s%C3%BAstava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Voda
https://sk.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A9ta
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slne%C4%8Dn%C3%A1_s%C3%BAstava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mars_(boh)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fobos_(mesiac)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Deimos_(mesiac)
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V diaľky je Zem údajne .......................... z planét. To preto, že 

slnečné svetlo sa.................... . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.               

   2.             

   3.               

   4.              

   5.                

  6.                  

   7.              

   8.              

    9.           

            10.     

   11.          

   12.              

Tajnička 

7. Najrýchlejšia rotujúca oblač-
nosť z planét slnečnej sústavy 
8. Mesiac Jupitera  
9. Ročné obdobie po zime 
10. Druhá planéta od Slnka 
11. Mesiac Jupitera 
12. Prvá kozmická loď 

1 Najväčšia hviezda 
2. „Červená planéta“ 
3. Piata planéta od Sln-
ka 
4. Prvý mesiac v roku 
5. Má viditeľné prsten-
ce 
6. November po česky 
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Jupiter je piata planéta v poradí od Slnka, najväčšia a naj-
hmotnejšia planéta našej slnečnej sústavy. Je pomenovaný 

po rímskom bohovi Jupiterovi. Symbolom planéty je štylizo-
vané znázornenie Jupiterovho božského blesku. 

Saturn je šiesta planéta Slnečnej sústavy v poradí od Sln-
ka, po Jupiteri druhá najväčšia z planét. Je známa i z pre-
historického obdobia. Pomenovaná bola podľa rímskeho bo-

ha Saturna. 
Urán je siedma planéta od Slnka, tretia najväčšia a štvrtá 

najhmotnejšia planéta v slnečnej sústave. Patrí me-
dzi plynné obry a spolu s Neptúnom aj medzi tzv. ľadové ob-
ry. Meno má po gréckom bohovi nebies Uránovi, čo je ojedi-

nelé – ostatné planéty sú pomenované po rímskych bohoch.  
Neptún je ôsma a najvzdialenejšia planéta slnečnej sústavy. 

Rozhodlo o tom hlasovanie na 26. kongrese Medzinárodnej 
astronomickej únie v Prahe 24. augusta 2006. Dovtedy bolo 
poslednou planétou slnečnej sústavy Pluto. Planéta bola ob-

javená 23. septembra 1846 Johannom Gallom a študentom 
astronómie Louisom Arrestom... . 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Podľa www.wikipedia.sk pripravila Júlia Hüberová 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A9ta
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slnko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slne%C4%8Dn%C3%A1_s%C3%BAstava
https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADmska_mytol%C3%B3gia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(boh)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Blesk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A9ta
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slne%C4%8Dn%C3%A1_s%C3%BAstava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jupiter
https://sk.wikipedia.org/wiki/Saturnos
https://sk.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A9ta
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slnko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slne%C4%8Dn%C3%A1_s%C3%BAstava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jovi%C3%A1lna_plan%C3%A9ta
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nept%C3%BAn
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%BDadov%C3%BD_obor&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%BDadov%C3%BD_obor&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cka_mytol%C3%B3gia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Uranos
https://sk.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A9ta
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slne%C4%8Dn%C3%A1_s%C3%BAstava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%A1_astronomick%C3%A1_%C3%BAnia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%A1_astronomick%C3%A1_%C3%BAnia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Praha
https://sk.wikipedia.org/wiki/24._august
https://sk.wikipedia.org/wiki/2006
https://sk.wikipedia.org/wiki/134340_Pluto
https://sk.wikipedia.org/wiki/23._september
https://sk.wikipedia.org/wiki/1846
https://sk.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_Galle
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Lajka 

Lajka  bola túlavá suč-

ka kríženca zrej-

me sibírskeho hu-

skyho a teriéra, ktorá 

sa ako prvá živá by-

tosť dostala 

na obežnú drá-

hu Zeme. V rámci mi-

sie Sputnik 2 ju so-

vietski vedci 3. no-

vembra 1957 vyslali 

do vesmíru.  Keďže 

v  tom čase ešte neboli technické možnosti umožňujúce jej 

návrat z obežnej dráhy, už pri štarte sa vedelo, že Lajka 

vo  vesmíre uhynie. Kvôli problémom s termoreguláciou vnútri 

lode podľahla Lajka veľkému stresu a prehriatiu už 5 – 7 ho-

dín od štartu. Sputnik 2 spolu s Lajkiným mŕtvym telom zho-

rel v atmosfére 14. apríla 1958. 

Napriek Lajkinmu uhynutiu dodal jej let množstvo informácií, 

ktoré potvrdili možnosť prežitia živého organizmu na obež-

nej dráhe a bol tak prvým krokom, ktorý umožnil neskorší let 

človeka do vesmíru. 

 

Zaujímavosti z vesmíru 

Psy vo vesmíre 
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Do vesmíru letia dvaja: policajt a prasa. Každý dostane 
obálku. Prasa ju má otvoriť pol hodinu po štarte a policajt 
hodinu po štarte.  
Po pol hodine prasa otvorí obálku a číta: ,,Stlač červené 
tlačidlo na prednom ovládacom paneli, potom nastav ovládač 
B 38 na hodnotu 3 457. Nakoniec stlač zelené tlačidlo na 
ovládači motora. " 
Prasa všetko urobí. Policajt je celý nervózny, aj on otvorí 
obálku a číta: 
,,Nakŕm prasa, sadni si a ničoho sa nedotýkaj!" 
 
,,Čo ti je, Ferko?“ pýta sa doktor. 
,,Rozprávam zo spánku, pán doktor!“ 
,,Ale to predsa nie je nič nebezpečné!“ 
,,Ale keď mne sa celá trieda smeje!“ 
 
Učiteľ vykladá žiakom, že Zem sa otáča okolo svojej osi. Po 
zvonení si všimne, že malý Jožko zostal v triede.                                                                   
,,Jožko, ty nejdeš domov?“ 
,,Nie, pán učiteľ. Počkám, kým dom príde ku mne!“ 
 
Prečo nie je zelený mimozemšťan vo vesmíre?  
Lebo predáva tovar na www.alza.sk. 
 
    Miriam Vladárová, Lujza Palffyová a Matej Marček 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Sib%C3%ADrsky_husky
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sib%C3%ADrsky_husky
https://sk.wikipedia.org/wiki/Teri%C3%A9r
https://sk.wikipedia.org/wiki/Obe%C5%BEn%C3%A1_dr%C3%A1ha
https://sk.wikipedia.org/wiki/Obe%C5%BEn%C3%A1_dr%C3%A1ha
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zem
https://sk.wikipedia.org/wiki/3._november
https://sk.wikipedia.org/wiki/3._november
https://sk.wikipedia.org/wiki/1957
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%ADr
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Prečo nepošlú do vesmíru mačku? 
- Pretože by vypila Mliečnu dráhu.    
A prečo tam nepošlú koňa?  
Pretože by odtiahol Veľký voz. 
 
Sedí vrana na konári a v zobáku drží 
syr. Beží okolo líška a pýta sa jej:  
„Vrana, pôjdeš na referendum?“ 
"Nie!", odpovie vrana. 
 Syr jej vypadol zo zobáka, líška ho uchmatla, odbehla a vra-
na ďalej sedí a dumá: 
"Hm... Keby som bola odpovedala áno, zmenilo by sa niečo?" 
 
,,Pozri sa, tamto na streche sú mimozemšťania! " 
,,Neblázni, to sú pokrývači! " 
,,Vážne? Tak mimozemšťania majú už aj pokrývačov!" 
 
Lev v lese zvolá schôdzku. Keď sú už všetky zvieratká prí-
tomné, tak povie: „Tak, zvieratká, dnes pôjdeme na pre-
chádzku.“ 
Žaba sa ozve: „Tak, zvieratká, dnes pôjdeme na prechádz-
ku.“  
Lev: „Žaba, neopakuj po mne.“ 
Žaba: „Žaba, neopakuj po mne.“ 
Lev: „Žabaaa!“ 
Žaba: „Žabaaa!“ 
Lev: „Dobre, dnes  s nami niečo škaredé a zelené s veľkými 
ústami  nepôjde.“ 
Žaba: „Chudák krokodíl! A tak veľmi sa tešil .“ 

 
 

Vtipy 
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Belka a Strelka 

19. augusta 1960 a rámci vesmírneho programu Vostok vy-

štartovala zo Zeme družica Sputnik 5, ktorá viezla na palu-

be dvoch psíkov: Belku a Strelku. Sprevádzal ich aj sivý za-

jac, štyridsať myší, dva potkany, muchy a rastliny. Po dni 

strávenom na obežnej dráhe cestovatelia úspešne pristáli 

na Zemi. Stali sa prvými vesmírnymi pasažiermi, ktorí svoj 

výlet prežili.              

                                         Miriam Vladárová 
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Prví ľudia na Mesiaci 

Ľudstvo stále ženie túžba spoz-

návať, objavovať a skúmať niečo 

nové. Aj to bol jeden z dôvodov 

uskutočnenia letu na Mesiac. Pr-

vým človekom na mesiaci bol Neil 

Armstrong. Keď vyšiel 

z lunárneho modulu, ako prvý sa 

stupil na povrch Mesiaca, povedal 

svetoznámu vetu: „Je  to malý krôčik pre človeka, ale ob-

rovský skok pre ľudstvo.“ Pred Neilom Armstrongom sa do 

vesmíru ako prvý dostal Jurij Alexejevič Gagarin. Ameri-

čania a Rusi spolu súperili, kto z nich sa dostane viackrát 

na Mesiac. Medzi najznámejších amerických kozmonautov, 

ktorí leteli na Mesiac, patria: Edward George Gibson, Alan 

LaVern Bean, Buzz Aldrin... A z tých ruských napríklad: 

Andrijan Grigorič Nikolajev, Pavel Romanovič Popovič, 

German Stepanovič Titov...  

                                      Andrej Benko, Miriam Vladárová 

Zaujímavosti z vesmíru 
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Deň na planéte ........................................... je  

2x dlhší ako jeho rok.    

              

                

  1.                 

2.                -           

 3.                   

4.                    

    5. 
    
'            

   6.                

              

          

            

       

           

      

     

 

1.Planéta, na ktorej žijeme... 

2. Naša galaxia... 

3. Jupiterov najväčší mesiac (volá sa rovnako ako konti-

nent na Zemi)... 

4. Najväčšia hviezda... 

5. Vymyslený dopravný prostriedok pre  mimozemšťanov... 

6. Ľadový obor, jeho názov je rovnaký ako chemický prvok 

(U) 

Tajnička 

Margita Hüberová 
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 Kozmická sonda, ktorá bola vypustená v roku 2006,  

  sa volá ................................. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jupiter, mimozemšťan, Mars, UFO, Merkúr,  Neptún, Urán, 

Saturn, Zem, Pluto, Let, Lajka, obeh, km, roky, Slnko, vodík, 

Venuša, hviezda, kométa, vesmír, galaxia, Mesiac 

Miriam Vladárová 

Osemsmerovka 

M E R K Ú R P L U T O 

A I V E S M Í R N E O 

R U M W H A T É M O K 

S F V O D Í K O L H N 

O O R I Z Z M B A V L 

J U P I T E R E J I S 

L R R O K Y M H K E A 

E Á O V E N U Š A Z T 

T N M E S I A C Ť D U 

G A L A X I A N T A R 

M E Z S :) N Ú T P E N 
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... ak by ste položili Saturn do vody, tak by plával ? 

... iba 55% Američanov vie, že Slnko je hviezda? 

... povrch  Marsu je pokrytý hrdzou? 

... Merkúr má extrémne výkyvy teplôt? Od 430 stupňov Cel-
zia počas dňa do - 140 stupňov  počas noci. 

... najviac mesiacov má Jupiter = 63? 

... 165 rokov trvá kým 
Neptún obehne Slnko? 

Iba nedávno dokončil pr-
vé obehnutie od jeho ob-
javenia v roku 1846. 

... deň na planéte Merkúr 
je 2x dlhší ako jeho rok? 

... každých 18 dní sa zro-
dí v našej galaxií nová 
hviezda? 

... najbližšia čierna diera je od Zeme vzdialená 1600 svetel-
ných rokov? 

... astronauti sa môžu vrátiť z vesmíru až o 2 cm vyšší  – 
kvôli absencií gravitácie sa im predĺži chrbtica? 

                                                                
Miriam Vladárová 

Viete, že... 
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Svetový deň vody 

Svetový deň vody si každoročne pripomíname 22. marca už od 

roku 1993. Je dôležité poukázať na to, ako je voda prepojená 

so všetkými oblasťami života. Voda má zásadný vplyv na ľud-

ské zdravie. Bez potravy človek vydrží niekoľko týždňov, ale 

bez vody iba pár dní. Pravidelné umývanie rúk je napríklad je-

den z najlepších spôsobov, ako odstrániť baktérie 

a predchádzať tak prenosným ochoreniam. Človek každý deň 

potrebuje prístup k vode na pitie, varenie a osobnú hygienu.  

                                                                   Miriam Vladárová                                                        

Deň narcisov 

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka  

Ligy proti rakovine. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – 

tentokrát 7. apríla 2017 - zaplavia žlté narcisy. Každý, kto si 

narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a 

spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. 

Deň narcisov má už 20 rokov.  

Ako iste všetci viete, aj naša škola sa 

každoročne zapája ku Dňu narcisov. 

Naši deviataci chodia po škole aj po jej 

okolí a pripínajú všetkým narcisy, a tak 

tiež zbierajú príspevky.                                

Karin Vladárová (podľa www. lpr. sk)                                        

Jarné svetové dni 
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7.Čo je to Mliečna cesta? 
     M: galaxia, v ktorej žijeme 

N: diaľnica poliata mliekom  
O: galaxia, v ktorej sa vyrába mlieko 

8.Ktorá planéta je najbližšie k Slnku? 
      S:  Zem 
      Š:  Merkúr  
     T: Venuša 
9.Ktorá planéta má okolo seba prstence? 
     T: Zem 

Ť: Saturn 
U: Venuša 

10.Ktorú planétu nazývame „Červená planéta“? 
     A: Mars 
     B: Venuša 
     C: Merkúr 
 11.Ktorá planéta bola vyradená z planét Slnečnej sústa-

vy? 
     N: Pluto 

O: Ploto 
P:  Polo 

12.Ako sa nazýva vzdušný obal Zeme? 
     I: atmosféra 

J:zemosfora 
    K: kyslíkosféra 
13.Ako sa volá planéta, na ktorej žijeme? 
     A: Zem 

B: Mars 
C : Venuša                
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1.Ako sa volal astronaut, ktorý ako prvý kráčal po 
Mesiaci? 

      L:  Alan Bean 
     M:  Neil Armstrong 
     N: Edwin ,,Buzz“ Aldrin 
2.Ako sa volá siedma planéta Slnečnej sústavy? 
      I: Urán  
      J: Pluto 
     K: Venuša 
3.Ako sa volala prvá umelá družica Zeme? 
      K: Sputnik 2 
      L: Pútnik 1 
     M: Sputnik 1 
4.Ako sa volá americká vládna agentúra zodpovedná za 

americký kozmický program a všeobecný výskum v 
oblasti letectva? 

      O:  NASA 
      P: SANA 
     R: ANANAS 
5.Ako dlho trvá obeh Zeme 

okolo Slnka? 
     X:  300 dní 

 Y:  225 dní 
 Z:  365,26 dňa 

6.Ktorý živočích bol ako prvý 
vo vesmíre?  

     E: pes 
     F: šimpanz 
     G: mačka 

 

Vesmírny kvíz 
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Prvý apríl. Deň bláznov  

Deň bláznov, deň 
vtákov.... Jednodu-

cho, zabávame 
sa viac ako inokedy. 

Prvý apríl je predo-
všetkým o zábave. 
V tento deň 

sa udialo v histórii 
viacero zaujíma-

vých udalostí. V ro-
ku 1810 sa na deň 
bláznov v Louvre 

oženil Napoleon Bo-
naparte.  

Všetci poznáme nevinné žartíky v podobe nachytania zná-
mych rôznymi planými poplachmi. Práve 1. apríl je na toto 
absolútne ideálny. 

Oslava prvého apríla má bohatú históriu, pretože vo viace-
rých kultúrach oslavoval v podstate ako príchod jari. V sta-

rovekom Ríme sa tento sviatok nazýval Hilaria a bol zasväte-
ný bohovi Attisovi. Bol to sviatok roztopaše a smiechu. Trval 
od 25. marca a vyvrcholil prvého apríla. Temperamentní Ta-

liani oslavujú 1. apríl aj v súčasnosti, teraz sa však tak vola-
jú aj Rímske dni smiechu. Ľudia sa zbavujú starých vecí, vy-

strájajú žartíky svojim príbuzným a priateľom, obliekajú sa 
do smiešnych a čo najfarebnejších šiat. 

                                                                Katarína Kozáková 
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Antistresová omaľovánka 
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Lujza Pálffyová 


