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Milí naši Gorkáči! 
 
       Ak ste práve začali čítať nasledujúce riadky, je jasné, že ste si 
zakúpili ďalšie číslo Vášho obľúbeného ,,Gorka´´. Prichádzame k 
Vám opäť po menšej odmlke, keďže sme sa rozhodli, že keď minulé 
číslo bolo venované Vianociam, tak ďalšie bude venované najvýznam-
nejšiemu kresťanskému sviatku, a to Veľkej Noci (Pasche). 
       Veľká Noc (Pascha) je nepochybne najväčším a najvýznam-
nejším kresťanským sviatkom, keďže si počas tohto obdobia pripo-
míname a slávime zmŕtvychvstanie (vzkriesenie) Ježiša Krista. Celé 
kresťanské spoločenstvo si počas nasledujúceho veľkonočného ob-
dobia pripomína rôznymi formami veľkonočný zázrak, teda víťazstvo 
Ježiša Krista nad smrťou a temnotou. Aj my, členovia redakčného 
tímu, sme sa rozhodli pripomenúť si tento významný sviatok. V pr-
vom rade Vám svoje veľkonočné pozdravy, rovnako ako vo vianočnom 
čísle, venujú dve výrazné osobnosti našej školy, pani riaditeľka Mgr. 
Mária Kokoruďová a duchovný správca školy o. Mgr. Marek Hor-
ňák. V interview s pani učiteľkou Mgr. Adrianou Demetrovou sme 
sa dotkli aj veľkonočnej témy, pričom naša tradičná anketa je tak-
tiež venovaná Veľkej Noci. Pár príbehov od mladých nádejných spi-
sovateľov je tiež ovplyvnených veľkonočnou (jarnou) tematikou. 
Špeciálne sú v tomto čísle poňaté ,,Perličky´´, kde na konci strany 
máte upozornenie—poriadne si ho prečítajte!!!  
       V mene celého redakčného tímu Vám teda, milí naši Gorkáči, 
prajeme čo najpokojnejšie prežitie veľkonočných sviatkov, a aby 
ste si počas tohto obdobia aspoň na chvíľu uvedomilo skutočnú pod-
statu a silu najvýznamnejších kresťanských sviatkov :) 
PS: Možno ste si všimli, že náš tím sa oproti minulému číslu trochu 
scvrkol. Je to tak, pretože v našich radoch chceme iba takých ľudí, 
čo majú reálny záujem o prácu na časopise. Preto by sme Vás chceli 
osloviť, milí Gorkáči, že ak máte záujem o pôsobenie v redakčnom 
tíme alebo si myslíte, že by ste niečím zaujímavým vedeli do časopi-
su prispieť, nehanbite sa a pokojne oslovte buď šéfredaktorku Nin-
ku Krišpinskú (6. A) alebo zodpovedného vedúceho, teda pána učite-
ľa Matúša Šimkoviča. Pôsobenie v našom tíme nie je len o práci, ale 
aj o rôznych výhodách, takže tešíme sa! :)  
                                                                       Mgr. Matúš Šimkovič 
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       Tak ako v predošlom čísle, tak aj teraz sme sa roz-
hodli dať v úvode slovo pani riaditeľke Márii Kokoruďovej 
a o. Marekovi Horňákovi, ktorí by Vám chceli venovať z 
úprimného srdca pár pekných slov pred veľkonočnými 
sviatkami. 
 
Mgr. Mária Kokoruďová (riaditeľka školy): 
 
Vážení čitatelia, 
 
       Veľká noc je už predo dvermi, chlapci pomaly chys-
tajú korbáče a vedierka s vodou a dievčatá maľujú vajíč-
ka, pripravujú sladké odmeny pre šibačov a oblievačov. 
  
Pre mnohých je Veľká noc symbolom jari a nového života. 
Pre kresťanov je Veľká noc najstarším a najvýznamnejším 
sviatkom, počas ktorého si pripomíname umučenie, smrť a 
vzkriesenie Ježiša Krista.  
 
       Prajem vám, aby ste veľkonočné sviatky prežili čo 
najkrajšie a najradostnejšie v kruhu svojich najbližších. 
Nech sú Vaše srdcia naplnené novou nádejou, dôverou, ra-
dosťou a pokojom. 
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Mgr. Marek Horňák (duchovný správca školy): 
 
PASCHA 
 
       Ide kňaz po púšti a zrazu sa pred ním objaví lev.  
Kňaz sa začne modliť: „ Pane Bože, daj tomuto levovi kres-
ťanské city.“ Lev sa postaví na zadné, zopne laby a hovorí: 
"Ďakujem ti, Bože, za jedlo, ktoré teraz prijmem. 
       Pred nami  sú tie najväčšie sviatky, ktoré nie sú o poci-
toch, či citoch, ale o skúsenosti viery a stretnutia sa so 
vzkrieseným Pánom, ktorý nám priniesol spásu a večný ži-
vot. Paschálne sviatky sú v našich rodinách popretkávané 
s rôznymi zvykmi či tradíciami ako napr. - príprava jedál, 
slávnostné stolovanie, spevy, pondelková oblievačka, atď... 
Ale to všetko by neexistovalo, ak by nebolo Vzkriesenia. 
Apoštol Pavol nám píše: "Ak Kristus nevstal zmŕtvych, már-
ne je naše kázanie a márna je aj naša viera". Ale my vieme, 
že  Kristus skutočne vstal zmŕtvych a tak máme dôvod na 
radosť. Nádherne sa to modlíme v úvode utierni vo Veľko-
nočné ráno: 
Je vzkriesenia deň, * šťastím, ľudia, plesajme. * Slávnosť 
Pánova Pascha.* Veď od smrti k životu * a zo zeme do ne-
bies* priviedol nás Boh náš, Kristus 
       Iste už mnohí z nás  boli na nejakom veľkom futbalo-
vom, či hokejovom zápase. A máme skúsenosť s tým, že ak 
dáme gól a vyhrávame, tak vstávame  zo stoličiek,  tešíme 
sa, skandujeme a jasáme. A tak  podobne to vyzerá aj 
v našich gréckokatolíckych chrámoch na Nedeľu Paschy a 
aj počas ďalších štyridsiatich dní po sviatku. Slávnostne sa 
pozdravujeme XPICTOC BOCKPECE, počas obradov stojíme 
a spoločne sa tešíme, že sme spolu s Kristom víťazi v boji 
v našom zápase o spásu. 
Prajem Vám všetkých požehnanú a radostnú Paschu. 
CHRISTOC VOSKRESE!   VOISTINU VOSKRESE! 
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Sv. Krištof 
 
Sviatok: 25. júl 
Význam mena: nesúci Krista (gr.) 
Emblém: často zobrazovaný ako obor s palicou v ru     
ke, na chrbte nesie Ježiša 
Patrón: šoférov, pútnikov, cestujúcich, športovcov; 
chráni pred búrkou, epidémiou, atď. 
 
       Sv. Krištof patrí medzi veľmi známych a populár-
nych svätých. Pred Druhým vatikánskym koncilom pat-
ril aj k tzv. Štrnástim pomocníkom v núdzi. O jeho ži-
vote a smrti sa však toho veľa konkrétneho nevie. Pod-

ľa legendy bol vraj synom pohanského kráľa (v Kanaáne či v Arábii). Krá-
ľova manželka však bola kresťankou, pričom jej modlitby napokon dopo-
mohli k tomu, že sa im narodil syn, ktorého kráľ pomenoval ako Offerus 
a zasvätil ho pohanským bohom Apollovi a Machmetovi. Offerus sa už od 
mlada vyznačoval veľkou silou. Keď dospel, chcel slúžiť len tomu najmoc-
nejšiemu, koho stretne. Tým pádom teda slúžil kráľovi a potom aj Sata-
novi. No aj Satan sa triasol pred krížom, a tak hľadal ďalej, Našiel isté-
ho pustovníka Babylasa, ktorý sa ho ujal, povedal mu o Bohu a naučil ho 
základným pravidlám viery. Krištof sa teda dal pokrstiť, pričom ako svo-
ju úlohu a Božiu vôľu považoval pomáhať ľuďom sa dostať na druhý breh 
rieky. Raz sa napr. stalo, že prišlo jedno dieťa, ktoré tiež chcelo ísť na 
druhý koniec brehu. Krištof ho teda vzal na plecia a niesol. Dieťa však 
bolo každým krokom ťažšie a ťažšie. Krištofovi sa zdalo, že celý svet 
nesie na svojich ramenách. Dieťa sa mu však predstavilo ako Spasiteľ 
celého sveta a kázalo mu, aby zapichol svoju palicu do zeme na brehu 
rieky. Krištof tak aj urobil a do druhého dňa palica zapustila korene a 
vyrástla z nej nádherná palma. Veľa ľudí sa vďaka tomuto zázraku obrá-
tilo. Tamojší kráľ sa však na to veľmi nahneval, nechal Krištofa zavrieť 
do väzenia a neskôr ho dal sťať. 
         Takto teda hovorí o živote sv. Krištofa grécka legenda. Napriek 
rôznym verziám však možno konštatovať, že sv. Krištof skutočne existo-
val, bol mučeníkom (ako dosvedčujú viacerí historici). Žil prevažne v 
Lýcii (tu sa aj narodil—dnešné Turecko). Zomrel pravdepodobne za cisá-
ra Décia. Sv. Krištof je okrem iného aj patrónom mnohých chrámov a 
kláštorov. 
 
 

Terka Nemtušiaková (6. A) 
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       Od posledného čísla ,,Gorka´´ sa v našej škole, alebo v 
súvislosti s našou školou, udiali viaceré zaujímavé akcie či 
udalosti, o ktorých by sme Vás chceli v krátkosti informo-
vať. Tu sú najdôležitejšie správičky :) 

 

       Dňa 31. januára 2017, na sviatok Troch svätých sväti-
teľov, sa zamestnanci CZŠ s MŠ sv. Gorazda zhromaždili 
v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v 
Košiciach, kde sa slúžila liturgia pri príležitosti dvadsiateho 
výročia vzniku Košickej eparchie. Po liturgii došlo k oceňo-
vaniu pedagogických i nepedagogických zamestnancov škôl v 
rámci zriaďovateľského pôsobenia Košickej eparchie. Mô-
žeme byť právom hrdí, že za našu školu bola ocenená pani 
riaditeľka Mgr. Mária Kokoruďová a o. Mgr. Martin Mi-
kula.  Po slávnosti nasledovala ešte ďalšia v Hotelovej aka-
démii na Južnej triede, kde sa podával slávnostný obed. To 
všetko sa odohralo pri príležitosti Dňa učiteľov. 

Mgr. Matúš Šimkovič 
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       Dňa 15. februára 2017 zavítala pri príležitosti Me-
dzinárodného dňa zasväteného života na našu školu vzácna 
návšteva. V školskom klube detí sme totiž privítali sr. Do-
miniku z rehole Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny 
Márie. Sr. Dominika počas besedy deťom porozprávala nie-
čo o svojom detstve, školských časoch, ako aj o tom, aká 
bola jej cesta k zasvätenému životu. V závere besedy od-
povedala sr. Dominika na zvedavé otázky našich žiakov, pri-
čom sme ju obdarovali sladkou odmenou i vianočným číslom 
nášho ,,Gorka´´. 

Mgr. Matúš Šimkovič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       V týždni od 6.—10. februára 2017 sa naši siedmaci 
zúčastnili tradičného lyžiarskeho kurzu, ktorý sa konal v 
známom lyžiarskom stredisku Ždiar—Strednica. Účel kurzu 
bol splnený, keďže aj tí, ktorí ešte nikdy nestáli na lyžiach, 
sa naučili lyžovať. Naši inštruktori, Mgr. Soňa Chvostíková 
a Mgr. Peter Lehet, môžu byť na nich právom hrdí :)  

Mgr. Matúš Šimkovič  
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       Dňa 16. februára 2017 sa jedna z chodieb našej 
školy zmenila na ,,Benátsky karnevalový sprievod´´. Poobe-
de sa zišli všetky oddelenia ŠKD v najrôznejších maskách. 
V maskách sa napr. išlo na obed, konala sa aj tanečná zá-
bava, rôzne iné hry či v závere aj tombola. Možno konšta-
tovať, že celá akcia sa vydarila a už teraz sa tešíme o rok 
na ďalší karnevalový sprievod :)  

Mgr. Matúš Šimkovič 
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       Dňa 23. februára 2017 sa uskutočnila každoročná spe-
vácka súťaž ,,Hviezdička´´. Do súťaže sa zapojilo spolu 30 
detí z 1.—4. ročníka. Porota (Bc. Danka Chytráčková, o. 
Mgr. Marek Horňák, Mgr. Katarína Franková, Chiara Miku-
lová, Michaela Mochťáková) mala ťažkú úlohu vybrať naj-
lepších, ale nakoniec sa predsa rozhodla. Absolútnymi ví-
ťazkami, ktoré pritom budú mať o rok právo sedieť v poro-
te, sa stali Tinka Klobošičová a Livka Maťašová za ich 
krásny duet. Udelené boli aj druhé a tretie miesta, pričom 
každý účastník dostal účastnícky diplom a malú odmenu :)  

Ľubka Trusová (5. A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Dňa 2. marca 2017 sa uskutočnilo školské kolo tra-
dičnej súťaže v recitovaní poézie a prózy ,,Hviezdoslavov 
Kubín´´. Školského kola sa zúčastnilo až 27 žiakov z 2.—6. 
ročníka. Porota (Mgr. Erika Klobošičová, Mgr. Silvia Jení-
ková, Mgr. Agáta Franková, Mgr. Matúš Šimkovič) mala po-
merne ťažkú úlohu vybrať najlepších, ale nakoniec sa poda-
rilo. Na okresné kolo išli našu školu ďalej reprezentovať 
Karin Knausová z 2. B (1. kategória—poézia), Ema Redajo-
vá z 3. B (1. kategória—próza) a Nina Krišpinská zo 6. A  
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Pokračovanie z predošlej strany— (2. kategória—próza). Ďaku-
jeme všetkým zúčastneným za účasť a o rok sa tešíme zno-
va! :)  

Mgr. Matúš Šimkovič 

Dňa 17. marca 2017 našu školu na okresnom kole reci-
tátorskej súťaže ,,Hviezdoslavov Kubín´´ reprezentovali víťa-
zi školského kola, teda Karin Knausová (2. B), Ema Redajová 
(3. B) a Nina Krišpinská (6. A). Všetky tri dievčatá predviedli 
výborné výkony, pričom Ema Redajová získala čestné uznanie 
(1. kategória—próza) a Nina Krišpinská krásne 3. miesto (2. ka-
tegória—próza). Srdečne blahoželáme! :) 

Nina Krišpinská (6. A)  
 
           Dňa 18. marca 2017 sa naozaj veľký výsledok podarilo 
urobiť Tinke Klobošičovej (3. B), ktorá sa zúčastnila celoslo-
venského kola recitačnej súťaže ... a slovo bolo u Boha... No, 
Tinka sa nielen že zúčastnila, ale vo svojej kategórii dokonca 
to celé vyhrala!!! Jej výkon bol natoľko presvedčivý, že porota 
v Bratislave nemala na výber :) Víťazné foto Tinky Klobošičo-
vej nájdete na titulke časopisu ako odmenu za jej tvrdú prácu. 
Srdečne blahoželáme! :)   

Mgr. Matúš Šimkovič  
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Vo štvrtok 30. marca 2017 sa na našej škole uskutoč-
nila Biblická súťaž a Biblická olympiáda v rámci košického 
a spišskonovoveského protopresbyterátu. Našim žiakom sa 
podarilo získať tri prvé miesta v nasledujúcich kategóriách: 
BS I: Hana Gimerová, Šimon Mihalik, Michaela Orosová (2. 
ročník) 
BS II: Martina Klobošičová, Lívia Maťašová, Ema Redajová 
(3. ročník) 
BO I: Arnold Világi, Jakub Horňák, Timotej Tereba (6. roč-
ník) 
Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme veľa zdaru aj v 
eparchiálnom kole!! :)  
 
       Dňa 31. marca 2017 sa uskutočnila na chodbe našej 
školy veľmi zaujímavá udalosť. Źiaci od 1. do 8. ročníka sa 
zúčastnili tzv. ,,Krížovej cesty´´, počas ktorej sme sa 
modlili za deti trpiace po celom svete, avšak predovšetkým 
išlo o to, aby si žiaci uvedomili význam a skutočnú silu Kris-
tovho umučenia a vzkriesenia. Chválime všetkých zúčastne-
ných (aj učiteľov), ktorí sa svojimi výkonmi postarali o veľ-
mi peknú a dôstojnú akciu :)   

                     Nina Krišpinská (6. A)                                                                                     
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       V tomto čísle sme sa rozhodli porozprávať s ďalším, od 
septembra 2016 novým členom pedagogického zboru našej školy. Po 
o. Marekovi Horňákovi sa tej pocty dostalo pani učiteľke Mgr. Ad-
riane Demetrovej, ktorá je v tomto školskom roku nováčikom na 
našej škole, pričom je triednou učiteľkou v 2. A triede. 

G: Dobrý deň, pani učiteľka! Sme veľmi radi, že ste prijali 
naše pozvanie. Na úvod by nás zaujímalo, že či ste si už u nás 
zvykli, resp. čo sa Vám zatiaľ najviac páči na CZŠ sv. Gorazda. 
Tak, ako to je? :) 

AD: ,,Dobrý deň, aj ja ďakujem za pozvanie. No, na to, aký mám 
problém zvykať si na nové veci, zabývala som sa u vás veľmi rýchlo 
a cítim sa tu naozaj dobre. Na CZŠ sv. Gorazda sa mi najviac páči 
kolektív ľudí, príjemná pracovná atmosféra a to, že mám „voľnú ru-
ku“ v tom, čo ma baví (vzdelávanie žiakov).´´ 

G: Odkiaľ ste ku nám prišli? Ste z Košíc, alebo ste z iných 
končín Slovenska? 

AD: ,,Pochádzam z malého mesta Vranov nad Topľou, ale kvôli 

práci a aj preto, že som sa chcela po vysokej škole osamo-

statniť, presťahovala som sa na sídlisko Ťahanovce.´´ 

G: Aké sú Vaše koníčky (hobby) vo voľnom čase? Čomu sa 

radi venujete, ak sa nevenujete práve školským povinnos-

tiam? 
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AD: ,,Mojím najväčším záujmom sú predovšetkým deti, ktorým sa 

veľmi rada venujem. Ďalej je to šport – beh, korčuľovanie, plá-

vanie..., pečenie, prechádzky v prírode, milujem cestovanie 

a spoznávanie nových miest a zaujímavostí. Taktiež rada maľu-

jem a vytváram rôzne kreatívne „diela“ . Rada chodím do kina 

a pozriem si nejaký dobrý film.´´ 

G: Čo Vás priviedlo k profesii učiteľky? Napr. možno nejaké 

pozitívne skúsenosti v rodine alebo ste chceli byť učiteľkou 

už od malička? :) 

AD: ,,Od detstva som sa starala o mladších súrodencov a venovala 

sa mladším deťom, či už v rodine alebo vo farnosti, odkiaľ po-

chádzam. Ani si nepamätám na ten moment, kedy som sa tak 

rozhodla ale áno, myslím si, že som to mala v sebe už odmalič-

ka.´´ 

G: Na záver na veľkonočnú tému, keďže sa nám blížia sviatky. 

Ako ich budete tráviť? Dodržiavate nejaké špeciálne zvyky 

počas Veľkej Noci? 

AD: ,,Voľné dni budem tráviť s rodinou a priateľmi doma 

v rodnom meste. Žiadne špeciálne zvyky mi nenapadajú, každý 

rok však chodíme na hranú krížovú cestu v našej farnosti a do-

držiavame pôst ako ostatní.´´ 

G: Ďakujeme Vám veľmi pekne za ochotu a trpezlivosť pri od-

povedaní na naše otázky! Prajeme Vám pokojné a požehnané 

veľkonočné sviatky! :) 

AD: ,,Rado sa stalo, podobne aj ja prajem všetkým čitateľom 

Gorka krásne a príjemné veľkonočné sviatky! :)    
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       Čo máte úplne najradšej na Veľkej Noci? 

 

Mgr. Monika Kravcová: pečenie veľkonočných dobrôt 

Mgr. Vlasta Tarnociová: jedlo 

Stanislava Janurová: príjemné počasie (ak vtedy je :) ) 

    

 

Eliška Takáčová: maľovanie vajíčok 

Saška Sisáková: oblievačku 

Soňa Mochťáková: oblievačku a zdo-
benie vajíčok 

Livka Maťašová: ozdobovanie vajíčok 

Anetka Palutková: prípravu a ozdobovanie vajíčok 

Saša (Alex) Trusová: veľkonočnú atmosféru, oblievačku a                                   
čokoládové zajačiky :)  

Janka Pavlíková: oblievačku 

Dávid Paľovčík: oslavu toho, že Ježiš Kristus za nás zomrel 
a potom zvíťazil nad smrťou 

Arnold Világi: jedlo (hlavne mäso :) ) 

Saša Feriancová: prípravu veľkonočnej výzdoby 

Ivka Rusnáková, Terka Nemtušiaková, Nina Krišpinská 
(6. A) 
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Predstavujeme sa... 
 
       Tak ako v predošlom čísle ,,Gorka´´, aj teraz dávame priestor 
na prezentáciu niektorej z našich tried. V tomto čísle dávame slovo 
žiakom z 2. A, ktorých triednou učiteľkou je z nášho interview vy-
spovedaná pani učiteľka Mgr. Adriana Demetrová. Ale už dosť od 
nás, slovo dostávajú druháci, resp. pani učiteľka Demetrová, ktorá 
Vám chce predstaviť svoju prvú triedu. 
 
       Triedu 2. A navštevuje 14 žiakov, z toho desať „princezien“ a 

štyria statoční „rytieri“. Našu triedu navštevujú šikovní žiaci, ktorí 

sú navyše nositeľmi rozličných talentov: výtvarný, hudobný, recitá-

torsky, básnický či spisovateľský, športový a pod. V našej triede by 

ste sa rozhodne nenudili.  Zažívame v nej spolu veľa radosti, zábavy 

aj vďaka triednym „komikom. A teraz si našich hrdinov môžete pre-

zrieť na fotkách a niečo sa o nich aj dozvedieť. 
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Mgr. Adriana Demetrová, 
Mgr. Matúš Šimkovič 
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Vesmírny obor 
 

Bol raz jeden obor, 
v chrbte mal asi motor.  

Lietal si z planéty na planétu, 
nemal však žiadnu raketu.  

Zo Zeme na Venušu, 
lietal si len tak odušu.  

Lietal si tam len tak sám, 
nepriletel ani k nám. 

Keď už nie je planéta Pluto, 
aj tak mu to znelo kruto. 

A zazvonil zvonec, 
našej básni je KONIEC! 

 
Eliška Takáčová, 3. A 

 
 
 

Rozprávka o čarodejnici 
 

       Bola raz jedna čarodejnica, ktorá nemala žiadne kamarátky. Bo-
la veľmi smutná a osamelá. Nikto ju nemal rád, aj keď si za to mohla 
hlavne sama. Všetko sa však zmenilo, keď jedného dňa prišla do mes-
tečka ďalšia čarodejnica, veľmi skúsená a vynaliezavá čarodejnica, 
ktorá bola známa tým, že rada pomohla všetkým, ktorí boli osamelí, 
pretože nemali žiadnych kamarátov. Tak teda prišla aj za našou ča-
rodejnicou, ktorá bola stále smutná. Stačil len jeden prudší pohyb 

ruky a bolo vybavené. Na ďalšie ráno mala naša pôvodná čarodejnica 
zrazu veľa rôznych kamarátok a kamarátov, pričom jedna nová ka-
marátka jej dokonca kúpila mačičku, z ktorej sa stala ďalšia kama-

rátka pre našu čarodejnicu. A tak sa teda stalo, že čarodejnica, kto-
rá nemala žiadne kamarátky, ich zrazu mala na rozdávanie, pričom s 
čarodejnicou rozdávajúcou priateľstvo sa stali najlepšími a neroz-

lučnými kamarátkami. 
 

Amélia Krišpinská, 3. A 
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6. A (Katolícke náboženstvo) 

Otázka: Poznáme štyroch evanjelis-
tov. 

Ako sa volajú? 

Odpoveď: Abrahám, Mojžiš, Kristián, 
Ježiš. 

  

7. A (Slovenský jazyk a literatúra) 

Učiteľka: Akým druhom číslovky je 
číslovka  

,,piaty raz´´? 

Žiak: 1. pokus—Rázová? 2. pokus—Krátová? 

  

5. A (Biológia 

Učiteľka: Aký je rozdiel medzi rohmi  

a parohmi? 

Žiak: Rohy sú duté a parohy prázdne? 

  

5. A (Dejepis) 

Učiteľka: Prečo vznikali prvé mestá na  

križovatkách obchodných ciest? 

Žiak: Pretože nepoznali ešte asfalt? 

 

POZOR!!! 

Odpovede na tieto otázky naši žiaci veľmi nezvládli :) Ak si myslíš, že poznáš odpovede, 

a chceš vyhrať nejakú zaujímavú cenu, napíš na papierik správne odpovede na štyri 

otázky z tejto strany a prines ho do kabinetu na 3. poschodí (č. dverí 512, resp. na me-

no Mgr. Matúš Šimkovič). Svoje odpovede môžete posielať do 25. apríla, kedy súťaž 

ukončíme a následne vylosujeme výhercov troch cien. Tešíme sa na Vašu účasť! :)  


