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Občasník sačurovských žiakov  

Básničky 

    Nádherná jeseň                        Pani Jeseň 

 

Jeseň je farebná        Pani jeseň prišla k nám,  

ako dúha z neba.        krásne farby dala nám. 

Spadol list zo stromu  

rovno do domu.       Kvapky z neba ako koráliky, 

        padajú nám na dáždniky. 

Ježko nesie ovocie,  

vtáčik znesie vajce.        V lesoch vetrík podúva, 

V lese rastú huby,         naše listy rozdúva. 

holé budú duby.  

        Zvieratká zásoby hľadajú, 

Slnko svieti do oblakov,     do svojich domčekov zbierajú. 

 

šarkan zas letí do mrakov. N. Šaradínová, S. Kačurová   

VII.A 

           S. Bučáková, VI.A 
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Občasník sačurovských žiakov 

Lesná tajnička 

 

 

 

Legenda 

 

1. Vtáčik, ktorý skáče 

2. Stromy produkujú... 

3. Stromy majú... 

4. Živočích, ktorý si stavia hrádze sa volá... 

5. Prvý jarný kvietok 

6. Svieti v noci na oblohe 

7. Včely opeľujú... 

8. Les inak 

9. Živočích, ktorý má pancier sa volá... 

10. Mačkovitá šelma 

11. Jeleň má na hlave... 

 

S. Žotáni, VII.A 

1.               

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              
        

 
     

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              
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Občasník sačurovských žiakov 

Správne urč dvojice 

1. Vyviera v horách A. sova 

2. Bezfarebná tekutina                        B. voda     

3. Nočný vták C. prameň 

4. Vlieva sa do mora                          D. lipa 

5. Jeho plodmi sú žalude                     E. ruža 

6. Plaz s pancierom                           F. dub 

7. Skrášľuje nám záhradu                   G. korytnačka 

8. Listnatý strom                          H. rieka 

SPRÁVNE ODPOVEDE 

 2B       

vzor: 2B 

J. Bančanský, VIII. A 

Počasie 

Vonku ticho padá dážď. 

Bude teplo a či mráz? 

Prírody sa nikto nepýta 

a už biely sniežik rozsýpa. 

Po horách, po lúkach, či dedine, 

už nás veru veľa snehu neminie. 

 

E. Bodnárová, IX.B 
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Občasník sačurovských žiakov 

Mesto dymu 
Za kúdolím čierneho dymu sa rozprestieralo mestečko, ktoré sa volalo Dymovo. Začalo 

to takto. Do malej dedinky sa prisťahovali ľudia. Dedinka sa rozrástla a ľudia boli stále 

náročnejší. Začali si kupovať nové a nové autá a tí druhí sa pustili do stavby továrne. A tak ešte 

viac znečisťovali prostredie, ktoré už bolo aj tak dosť znečistené. Navyše, vôbec si nevážili 

prírodu a vyhadzovali odpadky,  kde sa im len zachcelo. A tak sa mesto ponorilo do obrovského 

dymu špiny, plynu a znečisteného ovzdušia, ale nikoho to netrápilo.  

Raz do mesta prišli hostia,  ktorí sem zavítali z mesta, kde bolo pekné prostredie.  Ľudia 

sa tam starali o rastlinky, mali priezračnú vodu a vtáčiky si hniezdili v konároch stromov. 

Vzduch tam bol čistý ako krištáľ. Ľudia,  ktorí prišli z tohto mestečka, návštevou neboli 

nadšení. V ovzduší bolo cítiť dym a všade boli samé odpadky.  

Rozhodli sa preto, že tomuto mestu pomôžu.  Zobrali si veľké vrecia a hádzali do nich 

odpadky, ktoré ich obklopovali. Niektorí obyvatelia tohto mesta sa pridali a začali zbierať 

odpadky spolu s nimi. Ani sa nenazdali a vôkol nich bolo plno ľudí,  ktorí chceli taktiež 

pomôcť. Použili toľko veľa vriec,  že žiadne už nemali. A čo nevidieť, bolo okolo nich veľmi 

čisté a krásne prostredie.  

Ľudia si začali uvedomovať, aké znečistené to tu bolo kvôli nim. Ale stále sa tu šíril 

dym z továrne, ktorý tiahol rovno na mesto. Rozhodli sa, že do továrne,  ktorá veľmi znečisťuje 

prostredie, zabudujú filtre a sami sa viac začnú starať o svoje prostredie a aj                                          

o poľnohospodárstvo. A tak sa z mestečka Dymovo opäť stávalo krásne mestečko plné zelene, 

stromov a kvetiniek.  

 

 
N. Kaščáková a V. Pačutová, VII.A 
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Občasník sačurovských žiakov 

Elektrické spotrebiče sa sťažujú 

Prírodu si ničíme aj nevhodným a nesprávnym používaním 

a zaobchádzaním s elektrickými spotrebičmi.  

 

Elektrická rúra - nikdy mi nevyčistia dvierka na sporáku, a preto neuvidia, ako 

pracujem. 

Počítač - niekedy ma dajú len do spánkového režimu, a preto sa skôr vybijem.  

Chladnička - postavili ma vedľa radiátora, a preto sa vo mne častým otváraním 

potraviny kazia. 

Lampa - nechávajú ma dlho zapnutú, a preto sa vo mne žiarovka skoro vypáli. 

Nabíjačka na mobil - nechávajú ma v zásuvke, hoci už nenabíjam, a preto            

po nejakom čase už nenabíjam vôbec. 

Televízor - hoci na mňa nikto nepozerá, stále som zapnutý, a tak sa stále zbytočne 

prehrievam. 

DVD Prehrávač - hoci ma nepoužívajú, nechávajú ma v pohotovostnom režime, 

a tak na mňa len sadá prach. 

Varná kanvica - používajú ma dennodenne, no neodstránia zo mňa vodný kameň, 

a preto mám problém so zohriatím vody. 

Práčka - slúžim na opranie špinavých vecí, ale pri odtoku odpadovej vody sa       

vo mne usádza vodný kameň, a tak mám ťažkosti s praním. 

Rádio - často ma zapínajú pri nejakej práci, ale keď som v zaprášenom prostredí, 

tak prestávam vykonávať svoju funkciu. 

 

T. Hricová, IX.A 
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Občasník sačurovských žiakov 

Rastlinky v prešmyčkách 

NETRAMÍNÁ DÚŠAK - _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  

LELE NOKBIE - _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ 

TACOKSE TÝLŽ - _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _  

GARAMÉTRA LEBIA - _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  

NELÍJE ZYKAJ - _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  

PAVÚPA  KRÁELAKS - _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  

VEKOSPRANI ÁRNJA - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  

KAVONILKAN NNÁOV - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  

TÄMA RÁPERONIP - _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  

ŽARU - _ _ _ _  
 

J. Haňová, VII.A 

Tajnička 

1. 
           

2. 
          

3.           

4. 
          

5. 
          

6. 
                

7. 
          

 

1. Zbierajú to včely, 2. Podzemná časť rastlín,  3. Voda vystrekujúca zo zeme,      

4. Čo v lese pílime, 5. Čo pijeme, 6. Najširšia rieka Slovenska, 7. Lekár stromov 

R. Bačik, VI.A 
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Občasník sačurovských žiakov 

Kvíz 
 

 

1. Čo najlepšie môžeš spraviť so sklenenou fľašou od minerálky?   

    L) Vrátiť ju do predajne ako prázdnu fľašu 

    O) Vhodiť ju do zeleného kontajnera, aby putovala na recykláciu  

    K) Rozbiť ju na malé kúsky a zakopať do zeme  

 

2. Ako by si si mal zabaliť desiatu, aby si chránil životné prostredie ? 

     A) Zabalím ju do papiera  

     E) Zabalím si ju do plastového obalu na desiatu, ktorý použijem opakovane 

     R) Každý kus si zabalím do servítky, a ešte do plastového obalu 

 

3. Čo si kúpiš, ak by si chcel chrániť životné prostredie?  

     U) vákuovo balená šunka 

     S) Sirup v sklenenej fľaši 

     Ň) Toastový syr balený každý zvlášť  

 

4. Ktorý obal je lepší pretože ho recyklujeme viackrát?   

     Q) Plastový obal zo šampónu 

     J) Sklená fľaša zo sirupu 

     I) Papierový obal z múky  

 

5. Ktorá metóda z uvedených je najekologickejšia?  

     H) Používanie jednorazových plienok  

     P) Používanie látkových plienok 

     E) Učiť dieťa používať nočník čo najskôr 

 

6. Koľkokrát je možné recyklovať papierovú krabicu? 

    Š) Je prírodný materiál, čiže do nekonečna 

    F) 50-70-krát 

    Ž) 5-7-krát 

 

7. Koľkokrát je možné recyklovať hliníkovú plechovku? 

    I) Hliník je možné recyklovať takmer donekonečna. 

    Ď) Ani raz 

    Ú) Približne 100-krát 
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Občasník sačurovských žiakov 

8. Koľkokrát je možné recyklovať kovy? 

     F) Kovy nie je možné recyklovať 

     V) Viaceré kovy sa dajú recyklovať do nekonečna 

     Č) Približne 15-krát 

 

9. Čo sa v prírode najpomalšie rozloží? 

     S) Cigareta 

     K) Noviny 

     O) Papierová vreckovka 

 

10. Koľko je oficiálnych legálnych skládok na SR? 

      T) 117 

      A) 200 

      U) 452 

Výsledok : _ _ _  _ _  _ _ _ _ _!  

    

T. Hricová IX.A 

Líšky v lese 

Okolo krásnej liesky v lese žili malé líšky. Rady sa hrali s trávou. Ich mama 

sa o nich starala a často im chodila na potravu. Jedného dňa sa však nevrátila. 

Malé líšky o ňu začali mať strach. A tak sa jedna z nich, tá najodvážnejšia, vybrala 

svoju mamu hľadať.  

Hľadala, hľadala a hľadala a na koniec ju našla pod zvaleným stromom 

v lese, kde schúlená líška ležala, lebo mala poranenú labku. Mama líška ju 

vystríhala: „Utečte, lebo sa tadiaľ poneviera vlk a môže vám ublížiť. Rýchlo, bež 

to povedať svojim sestrám a utečte k starému domu, ktorý nie je ďaleko od našej 

nory. O ňom nik, ani vlk, nevie. Ja si už nejako poradím.“  

Tak sa aj stalo, malá líška povedala svojím sestrám, čo jej mama odkázala 

a spolu utiekli. Vlk ich tam nenašiel. Líšky vyčkali až do nasledujúceho dňa a išli 

sa pozrieť späť za mamou. Ale mama pod zvaleným stromom už nebola. Malé 

líšky sa vrátili domov. Čakalo ich tam malé prekvapenie.  

Mamka sa im vrátila, lebo ju našiel poľovník, čo tadiaľ prechádzal a pred 

zlým vlkom ju ubránil. A vlk sa viac neodvážil ta prísť, lebo sa veľmi naľakal 

výstrelu z poľovníkovej pušky. Líštičky už pokojne v lese nažívali a onedlho 

z nich boli veľké krásavice.  

A. Nemčík, V.A 
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Občasník sačurovských žiakov 
Bludisko 

 

 

A. Majerníková, D. Tkáčová, VI.A 
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Občasník sačurovských žiakov 

„Veľa ľudí je tak uväznených vo svojej mysli,  

že pre nich krása prírody vôbec neexistuje.“  

(Eckhart Tolle) 

 

Federica Kovaľová, IX.A 
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Občasník sačurovských žiakov 

Ako sa cíti strom?  

 

Federica Kovaľová, IX.A 
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Občasník sačurovských žiakov 

Oheň, voda, vzduch a zem 

Jedného dňa sa pri požiari starej stodoly stretol oheň s vodou. Začali sa 

medzi sebou hádať. Voda ohňu hovorí: „Darmo sa tu rozťahuješ, aj tak nevyhráš! 

Mám oveľa väčšiu moc ako ty! Hravo ťa uhasím a som aj oveľa potrebnejšia ako 

ty!“  Oheň  ešte viac zbĺkol a povedal: „No určite! A načo si ty taká potrebná?“   

Voda skríkla: „Keby som nebola, nebol by ani život na tejto zemi. Uhasím 

ľuďom a zvieratám smäd, rastlinám dávam živiny aby vyrástli. A dokážem ťa aj 

uhasiť.“ Oheň sa zasmial: „No určite, premením ťa na paru. A  mňa keby nebolo, 

nebol by život. Kto by zohrieval túto zem? Všade by bola zima, sneh a ľad.“ Voda 

vykríkla: „Ale ten sneh a ľad som znova len ja!“  

„Už sa nehádajte, skríkla zem. Ja som ta najdôležitejšia. Keby nebolo mňa, 

neboli by rastliny, zvieratá ani ľudia by nemali čo jesť. Chrobáčiky a dážďovky 

by nemali kde bývať!“ Do hádky sa zamiešal vzduch: „Už to nemôžem počúvať! 

Darmo sa hádate, ale ja som ten najsilnejší a najdôležitejší. Som neviditeľný, 

preniknem všade, nikto ma nemôže ulapiť, prenášam vône, myšlienky a slová. 

Všetko živé ma potrebuje k dýchaniu a viem dokonca vyvolať búrku či tornádo.“ 

Takto sa všetci štyria hádali celý deň a dokonca aj celú noc.  

Keď ráno vyšlo slnko a počulo, že vzduch, zem, voda a oheň sa ešte stále 

hádajú, skríklo: „Už toho mám dosť! Akí ste všetci štyria hlúpi! Nikto z vás 

štyroch nie je najdôležitejší a najmocnejší! Každý z vás je dôležitý a má svoju 

moc, ale jeden bez druhého by ste neboli ničím. Vaša moc spočíva vo vašej 

jednote a spolupráci.“ Všetci štyria stíchli a zamysleli sa nad tým, čo povedalo 

slnko. Malo pravdu. 

 
V. Vaľko, VII.A 
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Občasník sačurovských žiakov   

Osemsmerovka 

S V I Š Ť T R Ť 

A E Y R Y S A K 

L S T D  Y H L O 

A E P D R O P Č 

M A R T S A O E 

A K E  Z U N N R 

N O D B H L K K 

D R Á I O A E Š 

R O V E R D L Ň 

A N A R E N D K 

Ô S Ť A C A L L 

E D K Ť  Y P ! V 

 

Medzi ohrozené živočíchy sveta patria: 

r_s španielsky, n_r_k európsky, t_l_ň stredomorský, p_n_a veľká, v_k 

červenohnedý... 

Medzi ohrozené a chránené druhy živočíchov na Slovensku patria: 

s_l _m_ n_r_ škvrnitá, d_o _ veľký, v_ d_ a riečna, s_i _ť vrchovský, š_r_č_k 

poľný...  

Chránené rastliny na Slovensku : l_k_o  biele, a_t_a alpínska, h_r_c  clusiov... 

Chránené rastliny je zakázané: t_h_ť_, p_e_á_a_ť, z_i_r_ť. 

 

„V prírode nie sú odmeny ani _ _ _ _ _ _ -  sú tu _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ .“ 

Karin Matiová, IX.A 
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 Občasník sačurovských žiakov 

Priraďovačka 

Správne priraď stromy k ich listom! 

 

DUB                                             

                           

                                

                                BUK                                            

JELŠA                                                                                 

                                                                               VŔBA   

 

JAVOR   

GAŠTAN      

 

 

BREZA       

 

 

 

L. Haňová, VIII.A 
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Občasník sačurovských žiakov 

Komiks 

 
Ch. Hricová, V.A 
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Občasník sačurovských žiakov 

Príroda 

V tmavom lese skoro z jara, 

potok žblnká, krásna riava. 

Kde tu skáče mladá srnka, 

les jej novú pašu dáva. 

 

Rovina zas prácu núka, 

traktor orie, bude múka. 

Skôr než zrno pomelieme, 

zasiať ho do zeme musíme. 

 

Len pár metrov od lesa, 

krásna lúka pýši sa. 

Všakovaké kvety kvitnú, 

stráňou šíria vôňu letnú. 

 

Letné slnko hreje, 

zrelé zrnko sa už smeje. 

Zožneme ho, pomlátime 

a do sýpok uložíme. 

 

Zo všetkého radosť veľkú 

majú včielky, vtáci, motýle. 

Ani človek nepohrdne 

sladkým medom v tuhej zime. 

 

S. Pačuta, IX.A 
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Občasník sačurovských žiakov 

       Vedeli ste, že...? 

 recykláciou 10 televízorov usporíme 7m3 vody 

 5 pohárov stačí na výrobu vázy 

 z tridsiatich PET fliaš môže byť flyšová bunda 

 z 2 nápojových kartónov sa dá vyrobiť 1m kuchynských 

utierok 

 žiarovky a výbojky obsahujú jedovatú ortuť a toxické 

látky 

 ak žiarovku vyhodíme do bežného kontajnera, rozbije sa 

a ortuť sa dostane do okolia a poškodí ho 

 keď žiarovky doslúžia, treba ich zaniesť do zberu, odkiaľ 

sa môžu dostať na ekologické spracovanie 

 zo 670 hliníkových plechoviek sa môže stať rám na 

bicykel 

     J. Hricová, VII.A 
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Občasník sačurovských žiakov 

Spoj medzinárodne, svetové a európske dni súvisiace s prírodou! 

23.03.                                          Európsky deň národných parkov 

13.10.                                         Svetový deň životného prostredia 

21.03.                                         Medzinárodný deň stromov 

22.03.                                         Svetový deň pôdy 

22.04.                                         Deň Slnka 

03.05.                                         Deň Zeme 

24.05                                          Svetový meteorologický deň 

05.06.                                         Medzinárodný deň redukcie prírodných katastrof 

20.10.                                         Medzinárodný deň lesov 

05.12.                                         Svetový deň vody 

Ema Bodnárová, IX.B           

Osemsmerovka 

S Z K A B 

L T E V K 

J A R Ú Ď 

A A D O V 

V I U Ť M 

Y Y B U H 

 

STROM, KVET, KER, JAR, HUBY, JAVY, DUB, VODA 

Doplň citát: „Ak pochopíš krásu prírody, nemôžeš _ _ _ _ _ _ _ „. 

Ema Bodnárová, IX.B           
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Členovia 
S. Bučáková, N. Šaradínová, S. Žotáni,                  

J. Bančanský, E. Bodnárová, N. Kaščáková,           

V. Pačutová, T. Hricová, R. Bačik, A. Nemčík,       

A. Majerníková, D. Tkáčová, F. Kovaľová,             

V. Vaľko, K. Matiová, L. Haňová, J. Haňová,      

CH. Hricová, J. Hricová, S. Pačuta, S. Kačurová 

 


