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Napadlo snehu. 

Rozprávka sa začala. 

Všade biela pokrývka,  

pozerám sa z okienka. 

 

Padajú vločky v záhrade, v lese 

a každá vločka rozprávku nesie. 

Vločky tancujú vo vetre, 

že je tu zima, všetci už viete. 

 

Pozerám z okna,  

Snažím sa ich spočítať. 

Snívam sny, rozprávam si príbehy. 

Vymýšľam si slová k básni. 

 

Po zime príde jar, 

slnko zatieni chlad. 

Ale to je už zas niečo iné, 

počkajte príde jar.      

  

 

Natália Paľuvová,  9.B 

 

 

 



 

Milí čitatelia, 

opäť sme sa dočkali ďalšieho čísla nášho školského časopisu.  Aj tentokrát 

sa dozviete o udalostiach, súťažiach a rôznych podujatiach, ktoré sa udiali 

na našej škole. Žiaci sa pravidelne zúčastňovali na súťažiach nielen na 

pôde školy, ale dosiahli výborné výsledky aj na okresných kolách. Taktiež 

absolvovali rôzne poučné prednášky, z ktorých si odniesli množstvo nových poznatkov. Pred 

jarnými prázdninami sa konal dlho očakávaný lyžiarsky výcvik pre siedmakov, z ktorého sa 

vrátili už ako noví a vynikajúci lyžiari.  

 

Samozrejme si v časopise nájdete aj troška zábavy a oddychu pri čítaní komiksov od našich 

siedmakov a bájok od šiestakov. Aj naša šikovná žiačka Natália Paľuvová z 9.B  opäť potešila 

každé literárne srdce  svojimi inšpiratívnymi básňami.  

 

Dosť už bolo slov. Zahĺbte sa do čítania, aby ste opäť mohli prežiť tú neopísateľnú atmosféru, 

ktorá vďaka Vám, milí žiaci a kolegovia, každodenne obohacuje našu základnú školu. Každý deň 

je iný a vždy prináša niečo nové. To platí aj pre nás. Aj keď sa jednotlivé udalosti každý rok 

opakujú, zakaždým je to niečo nové a zaujímavé.  

          Mgr. Monika Palšová 
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Z piatka na sobotu (8.12.-9.12.2017) sa konal už ôsmy ročník akcie pod názvom Noc čítania Biblie. 

Tému tohto ročníka „Posolstvá Biblie a ich vplyv na môj život“ sa žiaci snažili uchopiť pomocou čítania 

Knihy Genezis a evanjelia podľa Marka. Okrem čítania Biblie si pre žiakov pripravil organizátor 

Vladimír Saloky aj katechézu a rôzne interaktívne hry. S touto akciou pomáhali aj pani učiteľka Nataša 

Harčariková, Slávka Liščinská, Anna Rákošová, Stanislava Vavreková, Ľudmila Zeleniaková. 

         ThLic.Vladimír Saloky, PhD. 

 

„Vstúpili sme do adventného času, a preto otvorme svoje srdcia a buďme bohatí na dobré skutky.“ V 

tomto duchu sa nieslo aj pondelkové odpoludnie pre žiakov 8.a 9.ročníka. Na našej škole sme privítali 

vzácnych hostí Petra a Pavla Hudákovcov z Bardejova, ktorí sú prvými Slovákmi, ktorí získali 

Walenbergovu cenu. Táto cena sa udeľuje osobám, ktoré bojujú proti rasizmu a netolerancii. Spoločne s 

týmito pánmi si žiaci pozreli film "Nickyho rodina". Je to film o Sirovi Nicholasovi Wintonovi, ktorý 

zorganizoval záchranu židovských detí z predvojnového Česko - Slovenska. Žiaci mali možnosť vidieť 

židovské predmety a páni Hudákovci im vysvetlili význam týchto judaík. Ďalšia spolupráca bude 

pokračovať v jarnom a letnom cykle vonku.        Mgr.Anna Vrabľová 
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Aj tento rok sa na našej škole požehnávali adventné vence. Zástupcovia každej triedy prišli cez veľkú 

prestávku k veľkému adventnému vencu vedľa hospodárskeho pavilónu a priniesli so sebou aj triedne 

adventné venčeky, aby ich mohol pán kaplán Marek požehnať. 

                    Školská redakcia 

 

Na zdobení perníkov som sa zúčastnila prvýkrát. Bola to zábava. Najlepšie bolo, že sme na 

koniec mohli všetko zjesť. Všetci zdobené perníky boli krásne, no najkrajšie mala Mirka 

Grohoľová z 8.A. Som rada, že som sa zúčastnila. 

                                                                                                                       Ema Kračanská, 8.B   
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K čaru Vianoc patria aj vianočné trhy. Tak ako každý rok, tak aj tento sme mali aj my naše vianočné trhy. 

Po príchode do školy bola najprv triednická hodina, po ktorej nasledovala svätá omša. Potom začali 

samotné trhy. Mali sme možnosť kúpiť si jedlo, hračky, šperky a iné. Počas nakupovania nás sprevádzala 

hudba, o ktorú sa postarali deviataci. Po chvíľach mrznutia sme si dali výborný teplý čaj a zohriali sme sa 

v „kine“. Po tejto akcii sa to ešte všetko neskončilo. Presunuli sme sa na koncert žiakov ZUŠ-ky, kde 

hrali aj naši šikovní spolužiaci. Po koncerte sme sa všetci rozutekali domov a mohli sme sa tešiť 

z prázdnin.                Ema Vasičkaninová, 6.B 
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Atmosféru vianočných sviatkov sme si aj tento rok priblížili workshopom v špeciálnych triedach a nultom 

ročníku. V úvode tohto príjemného dopoludnia sa žiaci dozvedeli o vianočných zvykoch a tradíciách na 

Slovensku, ktoré sme si porovnali s tradičnými rómskymi zvykmi. Nasledovalo spievanie kolied 

v sprievode hry na akordeón. Pani učiteľky pre žiakov pripravili rôzne zaujímavé techniky, ktoré použili 

pri tvorbe vianočných výrobkov. Žiaci špeciálnych tried si overili svoju zručnosť pri vyšívaní vianočných 

motívov a žiaci nultého ročníka vyrobili krásne pozdravy a ozdoby na vianočný stromček. Na konci tohto 

príjemného zážitkového vyučovania sme hlbšie precítili čaro adventu a Vianoc. 

             Mgr. Jarka Štefančinová 

 

 

V mesiaci december navštívili žiaci 7. ročníka Šarišské múzeum v Bardejove a mali možnosť prezrieť si 

prírodovednú zbierku, ktorá im priblížila charakteristických zástupcov flóry, ale najmä fauny 

severovýchodného Slovenska  (oblasť Čergova, Ondavskej vrchoviny, Pienín, Busova  

a  Ľubovnianskej vrchoviny).                                Školská redakcia 
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Biblická olympiáda  - školské kolo sa konala 10. 1. 2018. Okruh súťaže bol zo Sv. písma, 

knihy Genezis a Evanjelia podľa Marka. Zúčastnilo sa jej 11 žiakov, zväčša víťazi triednych kôl. 

Súťažilo sa v troch kolách. Traja žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach 

postupujú do dekanátneho kola, ktoré sa bude konať 22.3.2018 v Bardejove. Víťazmi sa 

stali 1. Grohoľová Mária Miroslava 8.A, 2. Lukáš Hudáček 9.C a 3. Matej Čverha 7.B. 

Štvrtá v poradí je náhradníčka Michaela Maxinová 6.B. Olympiádu pripravil a organizoval  

         ThLic.Vladimír Saloky, PhD. 

 

Dňa 13. januára 2018 sa naši žiaci zúčastnili stolnotenisového turnaja, ktorý pravidelne na začiatku roka 

organizuje Obecný úrad v Janovciach. 2. miesto obsadil Matej Čverha a 3. miesto Patrik Vaňo v kategórii 

žiakov do 18 rokov.                                                                                                           Školská redakcia 
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Dňa 11.1.2018 sa uskutočnilo v školskej jedálni školské kolo GO. Súťaže sa zúčastnilo 70 žiakov, ktorí 

súťažili v teoretickej a praktickej časti v troch kategóriach. Do okresného kola postupujú z každej 

kategórie traja najlepší žiaci – Viktória Novotná 5.A, Milan Novotný 5.A, Gabriel Vilček 5.B. Všetci 

žiaci, ktorí dosiahli 50% a viac z celkového počtu bodov sú úspešnými riešiteľmi školského kola a 

získali 1 za zapojenie sa do tejto súťaže.            

                 Učitelia geografie 

 
 

Dňa 20.1 2018 sme na Košickú žiacku ligu v šachu do 16 rokov prišli reprezentovať našu školu 

ja (Adrián Angelovič IX.C), moja sestra(Alexandra Angelovičová VIII.B), Dávid Kočerha a 

Milan Novotný. Turnaj bol napínavý a plný zvratov, ale i tak som si tesne so 6 bodmi zo 

siedmich znova obhájil svoje 1.miesto. Moja sestra skončila 24. so 4 bodmi. Dávid Kočerha 54. s 

2,5 bodmi a Milan Novotný 58. tiež s 2,5 bodmi. 

Dňa 16.12 2017 sa uskutočnil Vianočný šachový turnaj na Dlhej lúke v Základnej škole sv. 

Faustínie. Konkurencia bola dosť silná, ale i tak sa mi podarilo v mojej kategórii uspieť na 3. 

mieste. Celkovo som skončil 8. so 4 bodmi zo siedmich. Bola tam skvelá atmosféra a podávali 

výborný guláš. 

                        Adrián Angelovič 9.C 
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Na lyžiarskom výcviku bolo super. Boli sme v Kežmarských Žľaboch. Výcvik trval celý týždeň. 

Každý deň sme sa chodili lyžovať do strediska Bachledka. Hneď v pondelok, keď sme prišli, 

mali sme iba 10 minút na to, aby sme sa vybalili a pripravili na lyžovačku. A išlo sa lyžovať. 

V stredu sme sa boli kúpať v Aqua City Poprad. Celý čas na nás dávali pozor p. učitelia Matúš 

Adamčík, Jaroslav Gerbery, pán zástupca Bajšaj a p. učiteľka Mačáková, ktorá bola aj našou 

ošetrovateľkou.           Lenka Homová, Timea Homulková  7.B 
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19.02. 2018 sa pre žiakov 3. a 4. ročníka uskutočnila prednáška, ktorej lektorom bol Ing. Martin Ceľuch 

PhD. zo Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku. Je to občianske združenie, ktoré je zamerané 

na výskyt a ochranu netopierov s celoslovenskou pôsobnosťou.  Žiaci sa dozvedeli mnoho zaujímavých 

informácií ako napr., že netopiere v našich mestách a dedinách vytvárajú bezplatnú „biologickú ochranu“ 

proti nepríjemnému hmyzu, sú významnými opeľovačmi kvetov...Všetky naše netopiere sú zákonom 

chránené a patria medzi druhy európskeho významu, a preto je potrebné šíriť poznatky o ich význame 

a o potrebe ich chrániť. V závere mali možnosť naživo vidieť Raniaka hrdzavého, ktorý patrí 

k najčastejším druhom netopierov vyskytujúcich sa v panelových domoch. 

     Mgr. Anna Vrabľová 

 

Masky, škrabošky a rôzne kostýmy... V tomto duchu sa niesol aj tohtoročný karneval na našej škole. 

Niektorí žiaci boli veľmi vynaliezaví a vymysleli si nezabudnuteľné kostýmy, ktoré nás veľmi pobavili. 

Deviataci sa zase postarali o ľudový program a potom o zábavnú diskotéku počas celého karnevalu. 

                   Školská redakcia 
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Hneď po jarných prázdninách sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho 

žiaci druhého stupňa a žiaci prvého stupňa si prišli prevziať ceny, pretože už školské kolo mali skôr. 

Účasť bola veľká, takisto ako aj talenty našich žiakov. Našu základnú školu neskôr na okresnom kole 

reprezentovali žiaci Lea Zálehová-Kačmárová, Alexandra Micheľová, Gabriel Kovalčín, Róbert Záleha-

Kačmár, Alexandra Matysová a Kristína Kmecová. Stalo sa tam niečo úžasné. Naše dve žiačky obsadili 

hneď dve miesta: Alexandra Micheľová bola prvá v prednese poézie a Lea Zálehová-Kačmárová 

bola tretia v prednese prózy.   Dievčatám úprimne blahoželáme! 
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14.3.2018 - Okresné kolo  PYTAGORIÁDA 

Šimon Homulka, VII.B - 3. miesto 

Dominik Pacinda, VII.B - 5. miesto 

Daniela Vaňová, VIII.A - 6. miesto 

Aneta Salokyová, VIII.B - 9. miesto                                      

16.3.2018 -  Okresné kolo  Hviezdoslavov 

Kubín 

 

Alexandra Micheľová,VI.A - 1.miesto 

Lea Zálehová-Kačmárová VI.B - 3. miesto                        

  

16.2.2018 – Okresné kolo DEJEPISNÁ 

OLYMPIÁDA 

Simona Palšová IX.C - 3.miesto 

Marianna Mikulová, VIII.B - 4.miesto 

Nikola Hudačeková,VII.B - 8.miesto 

Alexandra Micheľová VI.A - 9.miesto  

 

14.2.2018 - Školské kolo Hviezdoslavov Kubín - 

1. stupeň 

Kategória próza:  

1. Róbert Záleha Kačmár, IV.A 

2. Alica Mikulová, III.B 

3. Oliver Tarnovský,III.B 

3. Karolína Kendrová,II.A 

Kategória poézia:  

1. Gabriel Kovalčín, IV.A 

2. Sofia Bebčáková, IV.A 

2. Richard Ščešňák, II.A 

3. Ema Bašistová, III.C 

3. Kristína Kolesárová, III.B       

2. stupeň 

5.-6. ročník 

Kategória próza:  

1. Lea Zálehová – Kačmárová, VI.B 

2. Lenka Lazoriková, V.B 

3. Michaela Maxinová, VI.B 

Kategória poézia: 

1.Alexandra Micheľová, VI.A 

2. Ľudmila Hajdučková, V.B 

3. Viktória Novotná, V.A 

7.-9. ročník 

Kategória Próza 

1. Alexandra Matysová, VIII.B 

2. Lenka Palšová, VII.A 

2. Ema Kračanská, VIII.B 

3. Barbora Petrášková, VIII.B 

Kategória poézia: 

1. Katarína Kmecová, VIII.B 

2. Aneta Salokyová, VIII.B 

3. Mária Kravčuková, VII.C 

 

8.2.2018 – Okresné kolo GEOGRAFICKÁ 

OLYMPIÁDA 

Tamara Palšová, VIII.B - úspešná riešiteľka 

24.1.2018 – Okresné kolo MATEMATICKÁ 

OLYMPIÁDA  

Simona Palšová, IX.C – 3. miesto 

20.1.2018 – ŠACH  - Košice 

 Adrián Angelovič, IX.C -1.miesto  

10.1.2018 - Školské kolo BIBLICKÁ 

OLYMPIÁDA  

1. miesto - Grohoľová Mária Miroslava, VIII.A  

2. miesto- Hudáček Lukáš, IX.C 

3. miesto - Čverha Matej, VII.B 

 

11.1.2018 - Školské kolo GEOGRAFICKÁ 

OLYMPIÁDA   

kat. 5r.  

1.miesto Viktória Novotná, V.A 

 2. miesto Milan Novotný, V.A  

3.miesto Gabriel Vilček, V.B 

 

kat. 6.-7.r.  

1.miesto Dominik Pacinda, VII.B  

2.miesto Šimon Homulka, VII.B 

3.miesto Kristián Kopčík, VI.A 

 

kat. 8.-9.r. 

1.miesto Filip Eliáš, IX.C 

2.miesto Tamara Palšová ,.B 

3. miesto Zuzana Štiblárová, VIII.B 

 

7.12.2017 - Geografická internetová olympiáda 

GQIQ  

 13. miesto z 361 účastníkov súťaže –  

Nikola Hudačeková, VII.B  - úspešná riešiteľka 
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Ako sa cítite na tejto škole? 

 Milujem svoje povolanie a v kruhu žiakov sa cítim najlepšie. 

Čím ste chceli byť, keď ste boli dieťa? 

 Byť učiteľkou bol vždy môj sen. Celý život som po ničom inom nesnívala. 

Aké máte záľuby? 

 Mám rada široký žáner, napr.  hudbu, piesne, knižky, krížovky... . 

Posledné roky sa mi stali najväčšou záľubou moje vnúčatá. 

Ktoré jedlo je Vaše najobľúbenejšie? 

 Vyprážaný syr s hranolkami a lasagne z cestovín.  

Gabriel Kovalčín 4.A 

 

 

 

 

 

 

Zastavili sme sa na 

slovíčko pri pani učiteľke 

Anne Balážovej 

a dozvedeli sme sa o nej 

veľa zaujímavých vecí.  
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Naši šiestaci si pre vás pripravili bájky, ktoré si sami vymysleli.  

Slon a mačka  

Slon kdesi ukradol rybu a sedel na tráve. Mačka ho zbadala 

a povedala mu: ,,Dáš mi kúsok ryby?“ Slon odvetil: ,,Prepáč, ale 

ja sa nedelím.“ Slon sa postavil a išiel preč. Mačka ho dobehla 

a potkla ho. Slon spadol, ryba mu vyletela z úst. Mačka sa 

rozbehla, skočila a zobrala rybu.  

Slon povedal: ,,Ja ryby aj tak nejem, nechaj si ju.“  

Ponaučenie:  Treba sa deliť.     

        Karin Šestáková 6.B 

 

Keď ma kopne múza 

Keď ma kopne múza 

Valentín... 

 

Deň nových snov a prekvapení. 

Deň lásky a priateľstva. 

Láska... vec alebo pocit, 

neviem to opísať. 

 

Láska je krásna 

niekedy aj zvláštna. 

V láske prídu časy ľúbezné, 

ale môžu nás prekvapiť i chvíle bolestné. 

 

Láska páli a je taká jasná, 

láska bolí a je taká krásna. 
 

Natália Paľuvová 9.B 
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Bájka o psovi a mačke  

Jedného dňa sa mačka vybrala na prechádzku po ulici. Zo 

susedného dvora ju pozoroval veľmi zlý pes, ktorý bol uviazaný 

na reťazi. Keď ju zbadal, ako sa voľne pohybuje po ulici, začal ju 

sladkými rečami vábiť k sebe. Ale mačka veľmi dobre vedela, že 

ak by podľahla sladkým rečiam, nečakalo by ju nič dobré. Preto si 

ho vôbec nevšímala. 

PONAUČENIE: Nedajte na sladké reči, lebo môžete zle pochodiť. 

         Pavol Sajdak 6.B 

Medveď a vlk 

Stalo sa, že medveď a vlk spolu bojovali, kto bude kráľom lesa. 

Dlho spolu súperili. Neporovnávali iba hlasy a krásu, ale aj silu. 

Napokon vlk v ťažkom boji predsa len zvíťazil. Jeho súper uznal, 

že bol porazený, a tak sa stiahol do najvzdialenejšieho kúta lesa. 

A víťaz? Ten sa naopak celý deň pyšne predvádzal, prechádzal sa 

po lúke, zavýjal a chválil sa. „Ja som kráľ! Som ten najkrajší, 

najväčší a najsilnejší vlk v lese.“  „Skutočne si pekný vlk, ako na 

môj kožuch,“ pomyslel si poľovník, ktorý začul jeho večerné 

zavýjanie. Nelenil a vrhol sa naň a už ho nebolo! Keď to videl 

medveď, takto prehovoril obyvateľom lesa: „Ja som váš nový 

kráľ, lebo som oveľa múdrejší, ako bol ten predchádzajúci! 

  

Ponaučenie: Pýcha predchádza pád. 

        Kristína Hovancová 6.B 

 

 

 

 

 

 

 

Keď ma kopne múza 
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Opäť tu pre vás máme zopár komiksov, tentokrát od našich 

siedmakov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keď ma kopne múza 
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14. február je deň, kedy sa oslavuje Valentín. 

Tento deň je sviatkom všetkých zamilovaných, 
kedy si vyznávame lásku viac ako inokedy. 
Obdarúvame sa kvetmi, sladkosťami, či inými 

drobnosťami a stretávame sa na romantických 
miestach. 

Viete však, že sviatok sv. Valentína nie je 

novodobým výmyslom? Viete, kto to bol  sv. 
Valentín a prečo si ľudia práve v tento deň 

vyznávajú lásku? 

O svätom Valentínovi, ktorý žil v 3. storočí 
nášho letopočtu, koluje veľa legiend. Jednou z 

najznámejších je kresťanská legenda, ktorá 
hovorí o svätom Valentínovi, ktorý bol 
mučeníkom žijúcim za vlády cisára Claudia II. 

 Tento panovník rád a často viedol vojny, ale 
rímski muži jeho nadšenie nezdieľali a neradi 

vstupovali do vojska. Podľa Claudia bol ich 
dôvod jednoduchý: nechceli opúšťať svoje ženy 
a rodinu. Ženatých mužov nepovažoval za dobrých bojovníkov.  Preto zakázal 

všetky zásnuby a sobáše v celom Ríme. Valentín bol rímsky kňaz, ktorý aj 
napriek cisárovmu zákazu tajne sobášil zamilované páry. Keď to cisár Claudius 

zistil, uväznil Valentína a odsúdil ho na trest smrti. Poprava sa konala 14. 
februára roku 296.  

V roku 469 pápež Gelasius ustanovil deň smrti sv. Valentína za pamätný deň 

na jeho počesť. Sv. Valentín sa tak stal patrónom zaľúbených.  

Svätý Valentín vo svete 

V Spojených štátoch má sviatok sv. Valentína dlhú tradíciu. Prvé valentínske 

pohľadnice boli vyrobené v 19. storočí. Maľovali sa ručne, zdobili sa 
ornamentami, morskými mušľami alebo sušenými kvetmi a pod. 

 V Škótsku sa každý rok usporadúva festival, na ktorom si mladí ľudia losujú z 

klobúka meno svojho Valentína alebo Valentínky, s ktorou potom majú 
pretancovať celý večer. Podľa ďalšieho zvyku sa Valentínom alebo Valentínkou 
stane prvý človek, do ktorého v ten deň doslova narazíte na ulici. 

V Anglicku sa traduje, že 14. februára si vtáci (najmä holuby a labute) volia 
svojich partnerov na celý život.  

Keď ma kopne múza 
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Doktor sa pozerá na výsledky a vraví:  

 

 

 

  

 

 

 

Murphy o študovaní: 
- Študent neopisuje, cvičí si zrak.  

"Sestra, vzali ste pacientovi krv?"  
"Áno, pán doktor," hovorí sestra, "ale mal jej len päť litrov!" 

Vraví doktor pacientovi: 

- Operácia vás vyjde na 5000 eur. 

- No zbohom, to radšej zomriem! 

- Neodporúčam! Viete, koľko teraz stojí pohreb? 

V kresle u zubára sedí kostra. Doktor poriadne kontroluje zúbok po zúbku a 

potom hovorí: 

- Zuby skutočne krásne a zdravé, ale tie ďasná! Tie ďasná! 

Do ordinácie vojde chlap so sekerou v hlave a s nožom v hrudníku. Lekár sa ho 

pýta: 

- Bolí vás hlava? 

- Nie, pichá ma pri srdci. 

- Tak to je láska. Ďalší! 

U zubára: 

- Máte veľmi citlivé podnebie na chlad...  

- No kvôli nemu sa nebudem sťahovať na Saharu. 

„ Pán Lakatoš, 

máte veľa 

železa v krvi „ 
„ Nečudujte sa 

doktorko. Keď som 

kradol železo, ruky 

som si do krvi 

zodral.“ 
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1. Pozerám sa na fotografiu. Nemám žiadnych súrodencov. Otec muža na 

fotografii je syn môjho otca. Kto je na fotke? 

2. Je jar a na záhrade nájdete mrkvu, vedľa ktorej ležia dva uhlíky. Prečo sú 

tam? 

3. Ako sa hovorí žene, ktorá nemá všetky svoje prsty na jednej ruke? 

4. Ako je možné, že predvčerom som mal 13 rokov a budúci rok budem mať 

16? 

5. Aké matematické znamienko vložíme medzi čísla 1 a 6, aby sme dostali 

číslo väčšie ako jedna, no zároveň menšie ako 6? 

 

 Odpovede si skontrolujete na poslednej strane. 
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! RIEŠENIE: 
1. Môj syn 
2. Pretože ešte nikto nestihol upratať pozostatky po roztopenom snehuliakovi 
3. Úplne normálne, chceli by ste mať všetky vaše prsty na jedinej ruke? 
4. Pretože som sa narodil 31.12. a vetu vyššie som povedal 1.1.  
5. Desatinnú čiarku 
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