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Triedime odpady v rámci Recyklohier 

 

 Naša škola sa zapojila do školského recyklačného programu 

Recyklohry. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje 

zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili  

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej 

generácie a tiež zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej 

miere. 

 

V rámci projektu Recyklohry bude naša škola vybavená zbernou 

nádobou na vyradené drobné elektrozariadenia. Zberná nádoba poskytnutá 

spoločnosťou ASEKOL SK bude umiestnená v priestore pred zborovňou 

školy . 

 

Každý žiak bude môcť do školy nosiť nepotrebné drobné 

elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, kalkulačku, telefón, 

elektrohračku, drobné počítačové vybavenie, discman alebo MP3 

prehrávač, ale tiež napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, aku skrutkovač 

atď.).  

 

Naši žiaci sa môžu zapojiť tiež do zábavných hier a súťaží, 

výtvarných či fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie 

odpadov, ktoré bude organizátor projektu zadávať. 

 

Za nazbierané drobné elektrozariadenia a splnené úlohy získa naša 

škola body, za ktoré žiakom budeme môcť obstarať rôzne učebné 

pomôcky, hry aj vybavenie pre voľný čas. Katalóg odmien a ďalšie 

informácie o projekte sú Vám k dispozícii na www.recyklohry.sk.  

 

 Rodičia, aj vy sa môžete do Recyklohier zapojiť. Ak máte doma 

vyradené drobné elektrospotrebiče, venujte ich svojim deťom. Zaistíte 

tak ich recykláciu a svojim deťom pomôžete získať body na nákup odmien. 

                                                                                                                          Z.Gnipová 

 

http://www.recyklohry.sk/
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Darček z lásky... 

Darček z lásky urobím, červeným ho oblepím. 

Darček z lásky už ho mám, mamke ho dám. 

Pusinku na líčko a dám jej jabĺčko. 

A keď jej jabĺčko dám, tak ju vystískam. ... Viktória Lipčáková..III.A 

 

Jabĺčko červené mám,  

mojej mamičke ho dám.. 

a ju veľmi vystískam.  

Na Valentína pripravím si kytičku  

pre moju zlatú mamičku 

a potom ju pohladím po líčku.. 

Janík Frčka..:) 

 

Valentín.. 

Na Valentína vždy a znova pripravím si krásne slová. 

Zostavím si básničku pre moju milú mamičku. 

Nenechám ju dlho stáť, tak jej budem recitovať. 

Pripravím jej darček malý, zo srdiečka vyrobený. 

Zašepkám jej do uška, si moja milá mamička.  

Viktória Lipčáková 
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 Taliansko 

*  Taliani si môžu vybrať z takmer 250 druhov cestovín 

*  kornútok na zmrzlinu bol tiež vynájdený v Taliansku 

 

Spolková republika Nemecko  

 * majú múzeum chleba 

 * paštéty - bolo napočítaných 1500 druhov 

 * vyrobili tu prvého plyšového medvedíka 

 

Holandské kráľovstvo (Nizozemsko) 

* tulipány - viac ako 300 druhov 

* bicykel je najobľúbenejší dopravný prostriedok 

* takmer polovica územia leží pod úrovňou morskej hladiny 

 

Írska republika 

* nevyskytujú sa tu hady 

* pre sviežu zeleň sa nazýva aj Smaragdový ostrov 

* národný nápoj - čaj 

 

Švédske kráľovstvo  

* Symbol Švédska - drevený koník 

* nachádza sa tu viac ako 100 000 jazier  

* je rodnou krajinou Astrid Lindgenovej: Pipi dlhá Pančucha 

 

Fínska republika - Suomi 
* Fínsko je povestné tisíckami jazier, ktoré sa nazývajú aj "očami"  

  Fínska 

* národný nápoj - mlieko 

* je 2. najväčším vývozcom papiera na svete  

Marcelka Uhrinová 
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День Святого Валентина – праздник тонкий, нежный и 

справедливый. Не только для женщин, не только для мужчин. 

Для всех, кто любит, 

 для всех, кто влюблѐн... 

 

"ЛЮБОВЬ"  

Любовь, как роза, роза красная,  

Цветет в моѐм саду. 

Любовь моя - как песенка, 

С которой в путь иду. 

                                                  Роберт Бернс 

 

ĽÚBIM  ŤA ! ... v rôznych 

jazykoch: 

♥ anglicky..........I love you! ♥ 

♥ nemecky..........Ich liebe dich! ♥ 

♥ francúzsky.......Je t´aime! Je 

t´adore! ♥ 

♥ taliansky...........Ti amo! ♥ 

♥ maďarsky..........Szeretlek! ♥ 

♥ poľsky.........Kocham Ciebe! ♥ 

♥ česky..........Miluji tě! ♥ 

♥ rusky.........Я тебя люблю! ♥ 

♥ srbsky, chorvátsky..........Volim te! 

♥ 

♥ turecky..........Seni Seviyorumb! ♥ 

♥ arabsky..........Ana behibak! (žena 

mužovi) ♥ 

                          Ana behibek! (muž 

žene) ♥ 

♥ eskimácky.........Negligevapse! ♥ 

♥ japonsky........Aishiteru! ♥ 

♥ latinsky.........Te amo! ♥                               
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Najprv šaty zelené                                                                  Sedí pani v kríčku,  

potom nosí červené,                                                                v červenom ručníčku, 

a keď už belasé má,                                                               má ostrý zúbok 

s dobrou chuťou jesť sa dá.                                               plné brucho krúpok. (ŠÍPKA) 

 

Letí, dudre, píska                                                                   Čo páli a nie je oheň. 

a dverami plieska. (VIETOR)                                                   (PŔHĽAVA) 

 

Sedí pani v okne,                                                                   Letia, letia hviezdy biele, 

suknička jej mokne,                                                               ako z čipiek tkané celé! 

príde pán kapitán,                                                                  Plno ich je na stráni. 

hlavičku jej zotne.                                                                  Chytíš – voda na dlani. 

 

Štyri mám nohy a štyri rohy,                                                  Visia, visia ostré meče, 

nekráčam nohami, nekolem rohami.                                       vôkol strechy, vôkol vrát, 

Čo na mňa naložíš, musím niesť,                                           iba slnko dokáže ich 

zo mňa žiješ a mne nedáš jesť.                                             potichučky odopiať. 

                                                                                   (CENCÚĽ) 

Zavítal k nám taký hosť,                                                         Keď je prašná cesta, 

čo cez potok spravil most,                                                      nepohnú sa z miesta,  

z okna spravil záhradku                                                         a keď sa ľad zatrblieta 

zahátal nám vyhliadku.                                                          každá ako strela lieta. 

  (MRÁZ)                                                                              

 

Po oblohe v noci letí,                                                              Nežerie, nespí, 

ako zlatý dukát svieti.                                                            keď to chytíš vreští. 

Nože, deti, uhádnite,                                                             (REŤAZ) 

čo je to za dukát zlatý, 

          ktorý cez deň svetlo stratí?         

(MESIAC)                                                          

Rastie to na jabloni                                                              Hrebeň má a nečeše sa, 

  a predsa sa to neje.                                                           ale robí krik za svitu, 

                                                                                              keď snívať chce sa. 

 

 

Trošku vody, k tomu zem                                                     Keď to vyhodíš je biele  

a volá to nechoď sem!                                                          a keď spadne je to žlté. 

  (BLATO)                                                                           (VAJCE) 

 

    

      Miška Odrobiňáková 
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Tíško ako sen, prišiel valentínsky deň. Preto ti chcem povedať, aby Ťa mal každý rád. Nech Ťa ráno 

láska budí, nech je s tebou,  koho ľúbiš... 

od Michaely Tancošovej pre Annu Milenkyovú 

 

 

Najlepšej kamarátke, 

veď ty vieš pre koho... 

 

Bola si tu, keď už všetci odišli..  

prišla si, keď som bola na dne a 

ukázala si mi, aké to je, keď máš 

niekoho, kto tu je len pre mňa. 

Bola si tu, keď som ťa potrebovala. 

Počúvala si ma, keď už nikto nevládal, 

dala si mi pocítiť, že ma má niekto rád...bola si pri mne, keď som plakala, keď som sa smiala...keď 

sme sa smiali spolu...keď som bola zlá,  prekúsla si to...ty jediná vieš o mne skoro všetko...ty vieš 

všetko o KAŽDOM jednom človeku v mojom živote...vieš to, čo iní len tušia...alebo vôbec nevedia... 

Vždy si stála pri mne a za to ti patrí moje veľké ĎAKUJEM....Anna Mileňkyová 

 

 

Drobná sýkorka..  

Každú nedeľu pozorujem sýkorky. No jedného dňa priletela 

k môjmu oknu. Triasla sa. Vedela som, že je hladná, tak som 

jej na parapetu dala zrno. No keď som ráno vstala, tak už na 

parapete nebolo ani zrniečka. Vedela som, že sa sýkorka 

nasýtila. Cítila som v sebe, ako mi jemnučko búcha srdiečko. 

Myslím si, že to bol dobrý skutok...Viktória Lipčáková, III.A 
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Dvojfarebné slimáky 

Na výrobu potrebujeme : 

 500 g hladkej múky  

 200 g práškového cukru 

 1 balíček vanilkového cukru 

 2 vajcia 

 200 g masla  

 ½ bal prášku do pečiva 

 1 lyžica kakaa 

Postup: 

 všetko spolu zmiesime  

 rozdelíme na dve časti 

 do jedného pridáme lyžičku kakaa 

 cesto vyvaľkáme 

 jedno cesto dáme na druhé a zrolujeme 

 nakrájame na 5mm kúsky, dáme na plech 

 pečieme pri 180-190 C na suchom plechu 

  necháme vychladnúť  

 a potom  len  

 

Valentínska tajnička..:) 

♥ 1    

♥ 2    

♥ 3    

♥ 4    

♥ 5    

 

1 ♥ – rastú tam kvety 

2 ♥– najľudnatejší svetadiel na svete 

3 ♥– nočný vták 

4 ♥– hŕba lístia 

5 ♥– dopravný prostriedok 

            

 TAJNIČKA:  ♥ .................................... ♥ 
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Na svätého Valentína, 

každý na to len spomína.. 

ako pred stovkami rokov 

Valentína dali do okov.  

Bo porušil zákon prísny, 

keď sobášil a spĺňal sny. 

v žalári on dievča spoznal 

a listom jej lásku vyznal. 

Február sa písal vtedy, 

hviezdy žiarili na nebi, 

keď jeho život vyhasol 

a sladký list doručil posol. 

Bol poslom lásky, vyznania 

či nežnej zaľúbenosti, priznania 

Ten deň do dejín vstúpil 

a deň zamilovaných nastúpil. 

Tento sviatok prekrásny 

milovaným spĺňa sny.  

Zaľúbenci sú ešte zaľúbenejší 

a život je zrazu ružovejší. 

Na obzore hviezda bliká 

a láska nám v srdci tyká.. 

keď vybuchne, rozpŕchne sa 

  a všetkých blízkych dotkne sa. 

Eva Balogová, VII.A 
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1. Kto je osudovou láskou Troya Boltna? 

2. Po čom túži každé dievča? 

3. Čo by si dal zahrať svojmu dievčaťu/svojmu chalanovi? 

4. Večná láska Damona Salvatoreho? 

5. Ako sa volá vlastným menom herečka, ktorá hrá Miu Colucci? 

6. Kto vystupuje v rozprávke o siedmich trpaslíkoch? 

7. Ako sa volá Stephanov brat? 

8. Ako sa volá osudová láska Diega Bustamanteho? 

9. Ako sa volá najznámejšia pieseň o dievčati od Justina Biervera? 

10. Doplň  názov romantickej rozprávky Tri oriešky pre... 

11. Aká je farba lásky? 

12. Ako sa volá sviatok zaľúbených? 

13. S kým chodí Stephan Salvatore? 

14. Ako sa volá ruská rozprávka, v ktorej vystupujú Nastenka a Ivan? 

15. Kto je hlavnou postavou v seriáli Tisíc a jedna noc? 

16. Kto chodí s Bellou Swahovou? 

 

 

♥ 1.     ♥     ♥        ♥ 

♥      ♥     ♥        ♥ 

♥      ♥     ♥        ♥ 

♥      ♥ 6. 7.  9. ♥   12. 13.   16. ♥ 

♥      ♥     ♥  11.   14.   ♥ 

♥  2.    ♥     ♥        ♥ 

♥   3. 4. 5. ♥   8.  ♥ 10.     15.  ♥ 

♥      ♥     ♥        ♥ 

♥      ♥    ♥ ♥        ♥ 

♥ ♥     ♥  ♥   ♥    ♥    ♥ 

♥      ♥     ♥       ♥ ♥ 

♥  ♥    ♥     ♥     ♥   ♥ 

♥     ♥ ♥     ♥  ♥ ♥     ♥ 

♥      ♥     ♥        ♥ 

♥      ♥   ♥  ♥        ♥ 

♥   ♥ ♥  ♥ ♥    ♥        ♥ 

♥      ♥     ♥ ♥       ♥ 

♥      ♥     ♥      ♥  ♥ 

 

       Mária Sándorová, Klaudia Kančiová 

 


