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     Rozhovor s pánom učiteľom Lehockým 

1. Kde bývate? 

    Už tri roky na dedine v okrese Žiar nad Hronom. Predtým 40 rokov na námestí vo Zvolene. Na    

dedine v dome je lepšie ako v meste. 

2 Aké je vaše obľúbené jedlo?  

   Chudoba a skromnosť ma naučila zjesť úplne všetko. Mám rád halušky, sladké jedlá, syry. 

3. Máte rád zeleninu? 

    Áno, mám ju rád. 

4. A ovocie? 

     Aj ovocie- hlavne jahody, maliny a jablká. 

5. Aký štýl hudby počúvate? 

    Mám rád pomalé piesne, melodické, Elán, S.Martausová, ale aj Kollárovcov. Nenávidím rap, hip-

hop a podobné nezmysly, odporné mi je tetovanie a piercing. 

6. Veríte v Boha? 

   Sám neviem, som nekrstený, ateista , ale verím , že niečo nadpozemské je. 

7. Aké je vaša obľúbená trieda? 

    Každá, kto chýba, nie je v škole. Najobľúbenejší  žiaci sú už 30-nici  

8. V ktorej krajine by ste chceli žiť? 

    Lichtenštajnsko,Luxembursko,Švajčiarsko,Dánsko,Nórsko,Švédsko,Česko 

9. Ktorý je váš obľúbený šport? 

     Hokej, hokejbal ,volejbal, tenis, bežecké lyžovanie, turistika..... 

10. Ako trávite prázdniny? 

      So svojimi deťmi- výlety po okolí, práca okolo domu, oddych a príroda. 

11. Keď ste boli na základnej škole, ktorý predmet bol váš najobľúbenejší? 

     Dejepis, biológia a telesná výchova 

12. A ktorý ste neznášali? 

     Matematiku a chémiu 

 

 



13. Máte deti? 

      Áno- dvojičky. 

14. Máte radi sladkosti? 

      Veľmi, ale nie cukríky. 

15. Prečo učíte práve dejepis? 

     Zhoda náhod. Mám rád históriu, ale baví ma vo forme exkurzií a dokumentov. 

16. Aké sú vaše záľuby? 

     Moje deti, šport, kúpeľné mestá, história, práca okolo domu- záhrada, príroda a spánok. 

17. Aká je vaša ,,naj´´ farba? 

     Modrá a biela  

 

                                                                                                                            Ďakujem za rozhovor 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Precvičte si mozog 

 

1. Ktorá z týchto obcí neleží v Nitrianskom kraji ? 

 

A. Šaľa      B. Galanta    C. Tešedíkovo    D. Diakovce     E. Mojmírovce    F. Selice 

 

 

2.   Doplňte znaky počtových operácií. 

 

35        5         5 = 4         3        2 

 

 

3. Slovná zásoba. Poskladajte z písmen slovo začínajúce sa na A. 

 

                                               DRANÍLENA 

 

4. Postreh. Označte čo najrýchlejšie čísla deliteľné deviatimi. 

 

                             6, 8, 12, 15, 18, 24, 27, 30, 36 

 

 

 

 

5.  A teraz jeden vtip na záver 
 

- Pani učiteľka, nemôžem byť potrestaný za to, čo som neurobil ? 

o  To nie, nemôžeš. 

-  Prosím, ja som si dnes neurobil domácu úlohu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IQ-Brain test 

1. Koľko svalov používame pri usmiatí?                            2. Aký dlhý je Veľký čínsky múr? 

a) 112                                                                            a)  21 199 km 

b) 53                                                                               b)  100 000 000 mm 

c) 14                                                                              c)  5 624 253 km 

d) 43                                                                              d)  4 444 km 

 

3. Kto bol  prvý človek na vrchole Mount Everest?             4. Aké štyri fázy má Mesiac? 

a) Marek Hamšík                                                     a)  Pravek, Starovek, Stredovek, Novovek 

b) Bat-man                                                               b)  Nov, Dorastá, Spln, Cúva 

c) Edmund Hillary                                                   c)  Otec, Dedo, Pradedo, Prapradedo   

d) Jozef Psotka                                             d)  Surovina, Materiál, Polovýrobok,   

                                                                                   Výrobok 

 

5. Ako sa volá hlavné mesto  Madagaskaru?                    6. Ako dlho trvala storočná vojna?            

a) Banská Bystrica                                                   a) 100 

b) Tokio                                                                    b) 135 

c) Lilongwe                                                               c)  116 

d) Antananarivo                                                      d)  128 

 

Ako si dopadol?                                                                                         

 0-1: Negramotný šimpanz.                   

 2-3: Musíš si prečítať encyklopédiu. 

 4:     Si celkom dobrý, takže druhé miesto ti celkom sadne.  

 5-6: Si inteligentný macher. 

1.-c), 2.-a), 3.-c), 4.-b), 5.-d),6.-c):  

 

 

 



 

            Vtipy       Vtipy     

Vtipy   Vtipy 

 

Viete ako Záhoráci šetria elektrinou?                                        Príde matematik do fotolabu a  

Natrú polovicu žiarovky na čierno.                                      hovorí: „Chcel by som dať vyvolať                        

                                                                                                     fotky z dovolenky.“ Predavač:  

  „Miško, prečo chodíš každý                                                                  „9×13?“ A matematik: 

  deň neskoro do školy?“                                                                                      „ 117, prečo?“ 

„Lebo na rohu je tabuľa s upozornením: 

Znížte rýchlosť! Škola!“                                                     Učiteľka sa pýta Jožka: „Jožko máš 

                                                                                                   domácu?“ A Jožko na to: „Áno, 

                                                                                                                                 mám naliať?“ 

  
So smajlíkom sa najčastejšie stretávame ako so žltým krúžkom s dvoma čiernymi bodkami 

ako oči a vždy usmiatym oblúčikom ako ústa. Niekedy sa namiesto slova smajlík stretneme aj 

so slovom emotikon. Okrem smajlíkov usmiatych :-) poznáme aj smutných:-(, s poriadne 

roztiahnutými ústami a vycerenými zubami :-D, smajlík s mrkajúcim okom ;-) atď. Smajlík 

by o niekoľko rokov už mal ísť do dôchodku, pretože v roku 2016 by mal mať 53 rokov. 

V roku 1963 ho vymyslel Harvey Ball. Vymyslel ho ako súčasť kampane pre poisťovaciu 

spoločnosť a cieľom bolo podporiť morálku zamestnancov. Úplne prvé použitie smajlíka ako 

:-) bolo vytvorené pre vtipy, ale nie každý vtip bol vtipný a preto v roku 1982 sa narodil 

bratranec smajlíka, ktorého teraz poznáme ako smutného smajlíka. Otcom toho uplakanca 

a zdurdeného smajlíka sa stal Scott Fahlman a použil ho v e-maile pre radu informatikov na 

Carnegie Mellon University. Smajlík má dlhú históriu i veľa sesterníc a bratrancov a obohatil 

terajšiu dobu.      

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Smajl%C3%ADk 



 

„Čo povedali naši žiaci“ 

alebo        „Perličky zo 

školských lavíc“ 

Úlohou parlamentu je kontrolovať dianie  

v celom svete.(štáte) 

 

           „Prečo je mozog ďatla uložený vo veľmi pevnej kosti?“ 

„Aby nedostal otras mozgu.“ 

 

„Ako to, že Američania vyhrali nad Angličanmi napriek tomu, 

že boli vojensky slabší?“ 

   „Neviem, ja som tam nebol.“ 

                                  Hádanky 

Dve kolesá, nemá motor, šliapem na ňom ako lotor. 

                          Čo je to?    /LEKYCIB/ 

 

Chodíš po ňom deň čo deň, sprevádza ťa verný tieň. 

       Vedie ťa aj zo školy – domov písať úlohy. 

                           Čo je to? /KÍNDOHC/                                         
 



    Funny English     

Slovná zásoba                                           

Easter - Veľká noc                                                                                  sun - slnko 

Basket - košík                                                                                          snowdrops - snežienky 

Easter bunny - Veľkonočný zajačik                                                        tulip - tulipán 

Easter egg - Veľkonočné vajíčko                                                            daffodil - narcis 

Chocolate - čokoláda                                                                               primrose - prvosienka 

Easter Island -  Veľkonočný ostrov                                                         hyacinth - hyacint 

Spring - Jar                                                                                              lamb - jahniatko 

March - Marec                                                                                         chicks - kuriatka 

April - Apríl                                                                                            hen - sliepka 

May - Máj                                                                                               hedgehog - ježko        

Doplň po ANGLICKY 

1. Je to taký 

červený pán je 

to proste...       

2. Po dvore nám 

hopkali malé 

žlté... 

3. Je to mamička 

úlohy dva. 

4. Kúpime ju 

v obchode 

a chutí úžasne. 

5. Po februári 

príde... 

6. Je to kus 

pevniny 

pomenovaný po 

Veľkej noci. 

7. Je to milé 

zvieratko 

a popichá nás keď sa ho chytíme.  
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