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Tento rok sme sa zapojili do projektu s názvom Ambasádorská 
škola Európskeho parlamentu.  Cieľom programu je šíriť 
povedomie o Európskej únii medzi mladými ľuďmi. 

 
Dňa 14. 11. 2017 sa na našej škole počas prvých štyroch hodín 
uskutočnil Deň otvorených dverí informačnej kancelárie 
EURÓPA DOKORÁN. Študenti mali možnosť overiť si svoje 
vedomosti v rôznych aktivitách, ktoré vytvorili a organizovali 
junior ambasádori pod vedením Mgr. Prosnanovej.  

K nim patrili napríklad kvíz o európskych krajinách, Priraď 
pamiatku, Známe tváre, S jazykmi po Európe, Poskladaj mapu a 
iné. Ak mali študenti záujem, mohli si zahrať pexeso a ponúknuť 
sa cukríkom. Po splnení týchto úloh ich čakala ešte jedna aktivita - Zanechaj stopu. Tu sa 
žiaci podpisovali na výkres a nechávali rôzne odkazy. Počas prestávok sa hrali v rozhlase 
pesničky  v rôznych jazykoch Európskej únie. V učebni NOS sa uskutočnili prezentácie v 
rámci Európskej únie, kde spolužiaci mohli načerpať nové informácie o vzniku, 
zakladateľoch, inštitúciách či dôležitých zmluvách v histórii EÚ. 

Kristína Obuchová 
2. A 
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Dňa 6. decembra 2017  si študenti užili super deň. Tak ako už býva na našej škole tradíciou, 
zorganizovali druháci pre prvákov Imatrikulácie. Nakoľko máme jednu prvácku triedu plnú 
žiakov z Ukrajiny a chceli sme im sem - k nám na Slovensko - priniesť kúsok domoviny, tak 
tohtoročné imatrikulácie prebiehali v slovensko-ukrajinskom duchu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Študentská firma si pod vedením Mgr. Medňanskej pripravila Mikulášsku súťaž, do ktorej sa 
zapojili nielen študenti, ale aj učiteľský zbor.  Súťažilo sa v rôznych disciplínach, ktoré 
nesmierne pobavili nielen súťažiacich ale aj divákov. Od pýtania ponožiek z publika až po 
najvydarenejšie básničky našich šikovných študentov.  Okrem súťaženia sa testovali aj 
znalosti tohto sviatku. Všetci sme usúdili, že najlepšie boli tanečné kreácie našich učiteľov, za 
ktoré by si zaslúžili medaile. Samozrejme, nikto neodišiel naprázdno! Všetci boli odmenení 
diplomami a pochvalou od poroty. Na konci programu odovzdával Mikuláš darčeky 
a losovala sa tombola. 
 

Kristína Jašíková 
 2. A 
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Európa v otázkach 

Dňa 20. 12. 2017 si junior ambasádorky našej školy pripravili pre svojich spolužiakov 
medziročníkovú súťaž. Konkrétne kvíz s názvom EURÓPA V OTÁZKACH.  
Mali sme štyri súťažné tímy. Tím z prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka.  

V každom družstve boli dve študentky, ktoré sa museli popasovať s otázkami o histórii, 
štátoch, mestách, pamiatkach, osobnostiach a rôznych zaujímavostiach krajín Európskej únie. 

Na 3. mieste sa umiestnil tím tretieho ročníka – žiačky z 3.A Simona Baumgartnerová 
a Milica-Šindelárová. Druhé skončili žiačky z  2.A – Aneta Linková a  Kristína Obuchová.  
Najúspešnejším tímom boli žiačky zo 4.D – Eliška Vrablecová a Kristína Šišková.  

Zodpovednú prípravu a  pohodový priebeh celej súťaže zabezpečili Martina Štítna,  
Jana Sabajová a Kristína Jašíková pod vedením Mgr. Prosnanovej.                                                                    

     Martina Štítna 
3. C 
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Ako ďalšieho v poradí z poslancov Európskeho parlamentu si 
v tomto čísle predstavíme Eduarda Kukana a Miroslava Mikolášika. 

 

 
Eduard KUKAN 

 Poslanecký klub Európskej ľudovej strany 
(Kresťanských demokratov) 

 Politická príslušnosť v SR:  
Slovenská demokratická a kresťanská únia – 
Demokratická strana 

 Výbor : 
AFET – Výbor pre zahraničné veci (člen) 
SEDE – Podvýbor pre bezpečnosť a ochranu (člen)  
EMPL – Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 
(náhradník)  

 

 

 

 

Miroslav MIKOLÁŠIK 

 Poslanecký klub Európskej ľudovej strany 
(Kresťanských demokratov) 

 Politická príslušnosť v SR:  
Kresťanskodemokratické hnutie 

 Výbor: 
ENVI – Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie                        
a bezpečnosť potravín (člen) 
DROI – Podvýbor pre ľudské práva (člen)  
REGI – Výbor pre regionálny rozvoj (náhradník) 

                                                                           Martina Štítna 
                                                                                   3. C 
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„MY“ 
MLADÍ v EÚ  
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Dominika je študentka našej školy, ktorá  sa rada podelí o svoje myšlienky, príbehy   
a zážitky, ktoré zažíva s priateľmi, rodinou alebo osamote. 

ROzBité ceSty 
Keď čítate či počujete slovné spojenie "rozbité cesty" predstavíte si výtlky, problémy, pomalú 
jazdu, vyhýbanie sa jamám a špinavé autá. No nie vždy sú naše predstavy správne. 

Rozbité cesty trápia veľa Slovákov, záhradkárov a aj obyčajných ľudí čo majú domy na konci 
mesta. Všetci (ne)vieme o čom tu píšem. Poznáte ten pocit keď sedíte v aute ako spolujazdec 
alebo dokonca šoférujete a cesta vám trvá o polovicu dlhšie z dôvodu dlhých, hlbokých jám a 
výtlkov na každom metre. Presne o tomto pocite dnes nepíšem.  

Píšem o tom, čo je na konci rozbitej cesty. Kam tie rozbité cesty vedú.  
Možno si teraz poviete: "no kam by viedli? Do mesta, dediny alebo ku mne domov." Mýlite 
sa. Samozrejme cesty vedú aj sem.  
Ale premýšľajme trošku zasnívane.  
Rozbité cesty nás dovedú napríklad do 
lesa, na farmy, polia, lúky, k jazerám, 
priehradám, k studničkám, potôčikom a k 
iným sladkým miestam kam sa odoberiete 
keď si chcete oddýchnuť, stráviť pokojný 
čas s rodinou alebo proste milujete prírodu 
a máte radi ten pohľad. Na týchto 
miestach sa tvoria tie najkrajšie spomienky, zážitky a vytvárajú sa tie najčistejšie myšlienky. 
Dalo by sa povedať, že nás dovedú za relaxom, bezplatnou terapiou a iným pohľadom na svet. 
Toto je ten pragmatický a zároveň nový pohľad. No pozrime sa na ten metaforický význam 
tohto slovného spojenia. 
Rozbité cesty v živote vedú k tým najkrajším veciam. Keď začnete vzťah vznikne veľa 
problémov, no nakoniec, ak je ten pravý, vás privedie k najkrajšiemu obdobiu v živote.       

Ak začnete v škole strednej, 
vysokej či výukových kurzoch je 
to náročné.  
Stojí Vás to veľa času, námahy a 
úsilia aby ste to zvládli no 
nakoniec sa cítite hrdý sám na 
seba a užitočne.                                 
Získate mnohé vedomosti a 
skúsenosti.   Dokonca aj hádky 
vedú k sladkému zmiereniu kde 
padne veľa pekných slov, objatí a 
všetkých tých vecí čo máte radi. 
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 A v malom množstve utužujú vzťahy. Komplikované a namáhavé životné obdobia kedy 
nevieme čo ďalej a či vôbec sa chceme pohnúť ďalej nás vo väčšine prípadoch dovedú k 
úžasnému výsledku. Tieto obdobia nás naučia, že aj maličkosti vedia byť krásne a plné 
radosti. Že sa máme tešiť z výrazu usmievavej mami alebo zamilovaného pohľadu nášho 
partnera. Tieto obdobia nás spravia silnejšími, šťastnejšími a vždy keď nám je zle si vieme 
pripomenúť, že vie byť aj horšie. 
Z tohto celého vyplýva, že zlé veci vedia byť v konečnom dôsledku dobré, a že pokazená vec 
vie v konečnom dôsledku veľa opraviť. 

Rozbité cesty sú náročné, nahnevajú nás a máme pocit, že nás oberajú o čas. No vedú k tým 
najúžasnejším veciam v živote.       

Dominika Michaličová 
3. A 
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Niekedy je dobré zastaviť sa. Vybehnúť z kolotoča všedných dní a zamyslieť sa nad našimi 

hodnotami. Študenti prvého ročníka dostali za úlohu pouvažovať nad tým, čo pre nich 
priateľstvo znamená. 

 
Priateľ. Jedna duša v dvoch telách. 

 
„Priateľstvo je len ďalší spôsob lásky.“ 

 
     Každý máme priateľov. Alebo sme aspoň v určitom okamihu vedeli, že sa môžeme o 
niekoho oprieť. Veď to je bezpochybne jeden z najzriedkavejších pocitov, keď sa vám zrúti 
celý svet, ale vedľa vás zostane stáť váš priateľ, drží vašu dlaň a vraví, že to bude v poriadku. 
     V mojom živote sa ľudia striedajú ako na kolotoči. Nasadajú, užívajú si pokiaľ to ide, 
zosadajú a zanechávajú pocit akoby ich miesto nemohlo byť nikdy znova zaplnené.  
     Občas sa zamýšľam, kto mi bol najbližší, na kom mi najviac záležalo a koho som najviac 
ľúbila. No nikdy na to neviem prísť. Každý je iný a každý mi vzal dych iným spôsobom, pár 
mi ho dokonca aj vrátilo.  
     Svojich priateľov som považovala za nenahraditeľnú časť môjho života. Vážne bol každý z 
nich nenahraditeľný a dodnes je, aj keď ich už nevidím tak často, ako by som chcela. 
     Skutočný priateľ je pre mňa niekto, kto ma možno nie vždy chápe, ale napriek všetkým 
rozdielom ma nosí v srdci. A aj keď už odišiel a z akéhokoľvek dôvodu mu nemôžem zavolať, 
vždy bude žiť v mojich myšlienkach. Naše priateľstvo bude vždy zapečatené v našich 
spoločných spomienkach. Je mi jedno kde je, či na mňa myslí, či si vôbec občas spomenie.  
     Láska je ako plameň - ten najsilnejší zhasne síce najskôr, no aj najviac zohreje chladné 
srdce. A priateľstvo je len ďalší spôsob lásky.  
 Ak je priateľ jedna duša v dvoch telách, tak potom so všetkým čo mám dúfam, že 
aspoň časť zo seba som zanechala v mojich najbližších a tí ju uchovávajú až po deň dokedy 
ich budem ľúbiť.  

                                                                                                                  Lenka Szabóová 
1. A  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sp

Priateľstvo očami prvákov 
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Spriaznená duša 

 
„Sestra je zrkadlom, v ktorom môžem najlepšie vidieť, kým už som.“ 

 
     V živote každého človeka nastane okamih, kedy si uvedomí, že našiel svoju spriaznenú 
dušu. Nehovorím o osobe, s ktorou strávim zvyšok svojho života, vedľa ktorej budem vstávať 
každé ráno. Hovorím o osobe, ktorá tu je pre mňa každý deň, či už v dobrom alebo v zlom, 
ktorej sa môžem so všetkým zdôveriť a môžem sa na ňu vždy spoľahnúť. A tou je moja sestra.  
     Ona je mojou spriaznenou dušou. Mojou druhou polovicou. Osobou na tomto svete, ktorá 
ma pozná lepšie, než ja. Veľa ľudí tvrdí, že spriaznená duša je človek, ktorý dopĺňa moju 
chýbajúcu časť. Ale moja sestra je zrkadlom, v ktorom môžem najlepšie vidieť, kým už som.  
     Naše spriaznené duše by nemali dopĺňať nejaké prázdne časti. Neprichádzajú do našich 
životov, aby zmenili to, kým sme. Nie sme prázdni. Sme úplní. A preto i moja sestra je 
osobou, ktorá ma podporuje v tom byť sama sebou. Má ma rada takú, aká som. Nemusím sa 
kvôli nej meniť, má ma rada, lebo som to ja. 
     Je jedno, kde sa práve nachádzame, sme neoddeliteľné. Vieme, čo si tá druhá myslí, aj keď 
si to nahlas nepovieme. Môžeme byť dlhú dobu ďaleko od seba. Niekedy spolu 
neprehovoríme dlhé dni, keď sa pohádame. Ale aj tak sa stále máme rady. 
 

Klaudia Urukovičová 
1. A 
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AkO tO vidím jA... 
 
Každý sme iný, a preto určite aj naše hodnoty sú iné. Všetko závisí od prostredia, v ktorom sa 
pohybujeme a od toho, ako ďaleko to chceme dotiahnuť. Niektorí by sa možno dostali aj 
vysoko. Lenže ich priority a hodnoty sa stratili. Čo sa stalo?  
Začína to nevinne ako keď prvýkrát vstúpiš do vody a  je na tebe, či budeš plávať alebo sa 
začneš topiť. Ale aj tak ťa to musel niekto naučiť. Drogy? Sám si si ich našiel a skúsil doma 
v izbe? Nie. Musel ti ich niekto ukázať, ponúknuť alebo predať. Skúsiš to raz a si v tom? Nie 
je to tak vždy,  treba mať silnú vôľu a pochopenie a chcieť prestať sám, lebo ak to nechceš ty 
a ľudia v tvojom okolí sa ti snažia pomôcť nemáš šancu, už dopredu si odsúdený.  
Banda spevákov "27" boli neskutočný. Tie piesne, hlasy, texty, atmosféra a beat ktorý 
dokázali predať divákom bol neuveriteľný. Dopomohli im aj iné veci - to áno -  zo začiatku, 
lenže potom sa z toho stal kolotoč, ktorý nemohli zastaviť. Ich posledné koncerty? O 20 kilo 

menej, pleť bledá ako stena, prepadnuté líca, 
doškriabané a zničené celé telo, paranoje. 
Nedalo sa na nich pozerať ich spev bolo ako 
kričanie o pomoc. Všetci dopadli rovnako, 
vybrali si to oni nikto im to nenúkal.  Začali 
ako hviezdy a skončili ako trosky.  
Vždy maj svoju hlavu a mysli na následky, 
ktoré môžu nastať. Tento svet je uponáhľaný, 
zrýchlený a odvíjajú sa od toho ďalšie 
faktory, ktoré nám škodia. Každý chce 
všetkého viac než má a nestačí mu. Každý sa 
stále niekam ponáhľa, ani na chvíľu sa 

nezastaví a nepozrie sa okolo seba. Každý má telefón v ruke, uteká preč, ale pred čím? Pred 
svetom pred realitou? Nechce vidieť  strohú stránku sveta, ktorý mu uniká pomedzi prsty?  
Moje meno je kokaín, pervitín, matro, sneh, čiara nazývaj si ma ako chceš, všetko som to ja. 
Dám ti chvíľky, kedy sa budeš cítiť úžasne. Budeš mať neskutočne veľa energie. Všetko bude 
zábavné a iné. Bude to jednoduché. Nebudeš mať hranice, budeš odvážny,  dokážeš čokoľvek. 
Zober si ma raz a eventuálne ťa pustím. Zober si ma viackrát a mám tvoju dušu. Budeš si 
myslieť, že si stále v pohode, že to máš všetko pod kontrolou, ale dávno ti budem ja ukazovať 
smer kadiaľ máš ísť. Som drahší než diamanty. Keď ma potrebuješ, som vždy na blízku. 
Možno ani netušíš ako blízko. Na párty, u kamarátov, v škole, na ulici,...som všade.  
Vyrábam sa v laboratóriách, ale nie v 
takých ako si myslíš. V pivnici, v šope, 
v skrini tvojho suseda... Keď za mnou 
pôjdeš, vyberiem si veľkú daň.  Ničím 
rodiny,  priateľstvá, beriem domovy, 
deti a to je iba začiatok! Budeš klamať, 
kradnúť a podvádzať -  hlavne svojich 
blízkych! Dávno si zabudol, čo je 
morálka.  
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 Uvidíš plakať svoju matku, otca, ale tebe to je stále jedno.  Už si nespomenieš ako ťa 
vychovávali, čo pre teba všetko urobili, ako ťa milovali, teraz som tvoj rodič ja, tvoja náruč. 
Bude ti z toho chvíľu smutno,  ale potom si ma aj tak zoberieš, mávneš nad tým všetkým 
rukou, pretože som na prvom mieste. Ten pocit blaha je pre teba viac, než všetky  hodnoty, čo 
si kedy mal a uznával. Vzdáš sa pre mňa všetkého. Zoberiem ti vzhľad. Zoberiem ti charakter. 
Zoberiem ti rodinu. Zoberiem ti peniaze.  Budeš sám a opustený. Zoberiem ti všetko až dokiaľ 
nebude čo zobrať. Budem ti kontrolovať myšlienky. Časom z toho budeš šialený. Tie nočné 
mory, prepotené noci, ktoré sú každodenným rituálom. Tie hlasy v tvojej hlave. Tá zimnica. 
Tie výkyvy nálad.  
To čo vidíš nie je pravda. Toto sú darčeky odo mňa. Od tejto chvíle je neskoro. Ty to vieš, že 
patríš len mne. Už ťa zaujíma len kedy ma zase uvidíš a ako sa ku mne dostaneš.  Budem tu s 
tebou až do smrti. Ľutuješ toho, že si so mnou začal. Všetci toho nakoniec ľutujú. Mal si na 
výber. Mohol si povedať nie a odísť. Ale ty si podľahol tomu šumu okolia a stratil si svoju 
hlavu. Teraz si môj otrok. Keď s tebou skončím, môžeš byť šťastný,  keď budeš ešte nažive. 
Keď už sme sa tak dobre spoznali, rozmyslíš si, či chceš so mnou začať, pretože ak mi podáš 
ruku,  ukážem ti počas tých prchavých chvíľ šťastia oveľa viac zla, psychického teroru a 
biedy, než je tu napísané.                                                                             

 
Nina Mikulková 

 2. A 

- 13 - 



- 13 - 

 

 

 

 

 

  
Dlhý tvar  Maltská republika  je vyspelá, 
husto obývaná ostrovná krajina v Stredozemnom 
mori, členský štát Európskej únie. Strategická poloha 
Malty v Stredozemskom mori definovala jej 
významnosť ako dôležitý obchodný uzol. V priebehu 
histórie bola ovládaná Feničanmi, Kartágom, Rímom, 
Byzantskou ríšou , Francúzmi a Spojeným 
kráľovstvom. Nezávislosť od Spojeného kráľovstva 
získala v roku 1964, stále je však 
členom Spoločenstva národov.  Členským štátom 
Európskej únie sa stala v roku 2004. Oficiálnym 
jazykom je maltčina a angličtina. 

 

 

Valletta je hlavné mesto nádherného ostrova 
Malta. Hoci počtom obyvateľov je to mesto 
menšie, z pohľadu atraktívnosti a bohatstva na 
historické pamiatky je Valletta skutočným 
skvostom. Aj preto sa Valletta roku 1980 stala 
súčasťou zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO a aj preto ani dnes už asi nikoho 
neprekvapí výrok „Toto nádherné mesto je 
ako sen“, ktorý kedysi napísal sir Walter 
Scott. 
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 Musíte vidieť: 

Armoury (Zbrojnica) – kedysi tu boli uložené zbrane a brnenia zomrelých maltézskych 
rytierov. Dnešnú kolekciu tvorí 5000 rytierskych brnení. 
Auberge de Castille – obdivuhodná fasáda domu vytvorená architektom Andrea Bellim v 
roku 1741, momentálne tu sídli premiér Malty (dom nie je prístupný verejnosti).   
Casa Rocca Piccola – elegantný rodinný palác markíza de Piro. Časť z neho je prístupná 
verejnosti. Komentované prehliadky ponúkajú unikátnu možnosť nazrieť  do súkromia 
aristokracie. 
Cathedral Museum – bočná chrámová loď katedrály sv. Jána ukrýva klenoty svetovej 
maľby. Carravaggiove stínanie sv. Jána Krstiteľa a sv. Hieroným patria do učebníc dejín 
umenia.  
pevnosť St Elmo – jediná pevnosť, ktorú Turci počas obliehania Malty (1565) nedobili. 
Dnes tu sídli policajná akadémia, pevnosť je otvorená len počas historických výročí.  

Kristína Obuchová 
2. A 
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Bulharsko  je štát v juhovýchodnej Európe na Balkánskom 
polostrove, z ktorého zaberá 22 %.Nachádza sa v geografickej 
a geostrategickej zóne, ktorá spája Európu s Áziou a 
Čiernomorským regiónom. To predurčilo bohatú a rôznorodú 
históriu krajiny, ktorej územie je jedným z prvých osídlených 
človekom na európskom kontinente. Krajina susedí na severe 
s Rumunskom na západe so Srbskom a s Macedónskom, na 
juhu s Gréckom a na juhovýchode s Tureckom . Východnú 
hranicu tvorí Čierne more. Riečnu hranicu tvorí 686 km. 

 
Oficiálny názov krajiny: Bulharská republika 
Hlavné mesto: Sofia 
Rozloha: 110 910 km2 
Štátne zriadenie: parlamentná republika 
Úradný jazyk: Bulharčina 
Mena: lev 
Vstup do EÚ: 2007 
Eurokomisárka: Kristalina Georgieva 
                             - podpredsedníčka Európskej komisie pre rozpočet a ľudské zdroje 
Počet europoslancov: 16 

Kristína Obuchová 
 2. A 

 

 
 

 

 

 

 

 

PPrreeddsseeddnníícckkaa  kkrraajjiinnaa  22001188  
BBUULLHHAARRSSKKOO 
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Bulharská kuchyňa sa právom považuje za jednu z najzdravších v Európe. Zeleninové šaláty, 
rybie špeciality a jedlá pripravované na prírodný spôsob tvoria neoddeliteľnú súčasť jej 
jedálneho lístka. Veľkej obľube sa u Bulharov tešia jogurty a syry. Základnými prísadami 
bulharskej kuchyne sú olivový olej, cesnak a domáce korenie (čubrica). Medzi obľúbené 
národné jedlá patrí šopský šalát (zelenina s bielym balkánskym syrom), bob čorba (fazuľová 
polievka), kavarma (guláš), plnene čuški (zapečené papriky plnené mletým mäsom a ryžou), 
čuški bjurek (zapečené papriky plnené balkánskym syrom) a sarmi (závitky z vínneho listu 
plnené mletým mäsom a ryžou). 

Máte radi zahraničné jedlo?  
Ochutnajte Gjuveč! 

              4 porcie/90 minút 

 500g mäsa (bravčové, teľacie, baranie, jahňacie) 
 olej na opekanie 
 1 cibuľa 
 1 mrkva 
 ½ zeleru 
 3 zemiaky 
 4 paradajky 
 3 papriky 
 2 hrste strukov zelenej fazuľky 
 2 baklažány 
 100g hrášku 
 mletá červená paprika 
 soľ 
 čubrica (saturejka) 
 petržlenová vňať 

1. Umyté mäso nakrájame na kúsky a zľahka opražíme na oleji. Postupne pridávame 
nadrobno nakrájanú cibuľu, mrkvu, zeler, časť nakrájaných paradajok a neskôr pridáme mletú 
červenú papriku. Rozriedime horúcou vodou a varíme do polomäkka. 

2. Zatiaľ si pripravíme zeleninu. Zelené fazuľky nakrájame a dusíme do zmäknutia, potom 
postupne pridávame a dusíme nadrobno nakrájanú papriku, baklažány (osolené, umyté 
a scedené), hrášok a na veľké kúsky nakrájané zemiaky. Takto pripravenú zeleninu pridáme 
do polomäkkého mäsa. 

3. Všetko zmiešame, navrch položíme paradajky, posypeme čubricou a zapečieme. Hotové 
jedlo ozdobíme petržlenovou vňaťou.  

 

BBUULLHHAARRSSKKÁÁ  KKUUCCHHYYŇŇAA 

DA VI  E VKUSNO! �     DOBRÚ CHUŤ! � 

- 17 - 



- 17 - 

 

   
 
 

1. Aká je najvyššia hora Európy ?  
a) Rysy 
b) Elbrus 
c) Triglav 

2. Aké je najrýchlejšie osobné lietadlo ? 
a) Concorde 
b) Airbus  A380 
c) Ariane 

3. Čo je Pyla ? 
a) zámok v Taliansku 
b) najvyššia piesková duna v EÚ 
c) ryba 

4. Prví Európania boli: 
a) lovci a zberači 
b) Vikingovia 
c) kočovníci 

5. Kedy vznikli Olympijské hry ? 
a) 776 pred Kr. 
b) 800 pred Kr. 
c) 620 pred Kr. 

6. Kto bol Vasco de Gama ? 
a) moreplavec a objaviteľ 
b) olympionik 
c) hudobný skladateľ 

7. Kto bol autorom evolučnej teórie ?  
a) Charles Darwin 
b) Voltaire 
c) Honorius I. 

8. Čo bolo založené v roku 1957 ? 
a) EHS 
b) NATO 
c) ESUO 

9. Kedy Slovensko vstúpilo do EÚ? 
a) 1993 
b) 2000 
c) 2004 

10. Kde má sídlo Európsky súdny dvor ? 
a) Brusel 
b) Luxembursko 
c) Kodaň 

VEDELI STE, ŽE...? 
1.b, 2.a, 3.b, 4.a, 5.a, 6.a, 7.a, 8.a, 9.c, 10.b
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CUDZOJAZYČNÁ TAJNIČKA 

1. „Prepáčte“ po lotyšsky 
2. „Dva“ po francúzsky 
3. „Štrnásť“ po maltsky 
4. „Ahoj“ po španielsky 
5. „Chlapec“ po poľsky 
6. „Maj sa pekne“ po slovinsky 
7. „Päť“ po litavsky 
8. „Prosím“  po fínsky 
9. „Ďakujem“ po litavsky 
10. „Nerozumiem“ po španielsky 

11.  „Ľúbim Ťa“ po rumunsky  
12.  „Maj sa pekne/Ahoj“ po maďarsky 

 
Pomôcky: DEUX, SZIA, AČIÚ, TE IUBESC, PIEDOD, NO ENTIENDO, POJKE, HALUTA, SE VIDIVA, PENKI, ERBATAX, ADIÓS 

RIEŠENIE TAJNIČKY: _______________________________________________ 
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Do tohto čísla prispeli: 

Kristína Obuchová  2. A 
Kristína Jašíková  2. A 
Nina Mikulková  2. A 
Martina Štítna   3. C 
Lenka Szabóová   1. A 
Klaudia Urukovičová  1. A 
Dominika Michaličová 3. A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafická úprava:  
Sabina Mlynarovičová 3. B 
 
Pedagogický dohľad:  
Mgr. Ružena Prosnanová 


