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Jar  je  tu! 

A s ňou aj Veľká noc 

a veľkonočné sviatky. 

Prajeme Vám, aby ste ich 

prežili v zdraví, radosti 

i veselosti. Nech Vás 

požehná zmŕtvychvstalý Ježiš, Spasiteľ sveta. 

 Nech si užijete aj veľkonočnú oblievačku. Nech dievčatá majú veľa 

šibačov a kúpačov. 

 Nech chlapci vyšibú 

a vyoblievajú veľa  

maľovaných vajíčok 

a podarúnkov. 

Nech sú pre vás všetkých 

veľkonočné sviatky 

skutočne požehnané 

a radostiplné. Nech vám jarné slniečko poteší srdiečka a rozveselí 

tváre. 

   Redakčná rada 

              

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už sa blížia sviatky jari, 

tešia sa veľkí i malí. 

Dievky zas len báť sa 

budú, 

svoje šaty sušiť budú. 

Takáto je Veľká Noc, 

 tá ma svoju čarovnú    

 moc. 

 

To vajíčko maľované,  

kvietočkami cifrované, 

tomu vajíčko posielam,  

koho v srdci nosievam. 

  Pekné veľkonočné sviatky.  

 

 

Želáme Vám veľa smiechu, 

na Veľkú noc len potechu, 

v pondelok veľký zhon, 

ženám šibačov plný dom. 

Veľa vody z potoka, budú 

svieže do roka. 

 

Kúpačom vajce z čokolády, 

ženám za pohár čerstvej vody, 

aby sviatok Veľkej noci, 

v zdraví a pohode oslávili všetci.  

 



 

 

 

Na Slovensku patrí Veľká noc k najvýznamnejším sviatkom roka. Zvyčajne pripadá na mesiac marec alebo 

apríl. V kresťanskom poňatí je oslavou vzkriesenia Ježiša Krista z mŕtvych po jeho smrti na kríži. Na Zelený 

štvrtok si kresťania pripomínajú poslednú večeru Ježiša Krista, na Veľký piatok ukrižovanie, na Bielu sobotu 

pochovanie, na Veľkonočnú nedeľu zmŕtvychvstanie.  

Kým na Slovensku si nevieš veľkonočné sviatky predstaviť bez oblievačky či šibačky, vo Veľkej Británii dávajú 

deti prednosť hľadaniu veľkonočných vajíčok, vo Švédsku píšu veľkonočný list a v Nemecku si dávajú 

čokoládový bozk. Ako je to teda s veľkonočnými oslavami vo svete? 

Česko 

„Veselé Velikonoce“ – tak takto by ťa privítali u našich českých susedov počas veľkonočných sviatkov. Muži 

chodia na Veľkonočný pondelok šibať ženy a dievčatá. Korbáčiky sú spletené z 

prútikov, približne od pol do dvoch metrov dlhé, ozdobené vypletenou rúčkou a 

farebnými stuhami. 

Veľká Británia 

V britských rodinách sa deti radi hrajú s veľkonočnými vajíčkami. Po celom byte 

hľadajú skryté čokoládové vajce a kto ho nájde, ten ho hneď zje. Každoročne sa obchodné domy 

predháňajú, kto bude mať v ponuke najťažšie, najväčšie a aj najoriginálnejšie vajíčko.  

Moskva 

Veľká noc v Rusku sa slávi inokedy ako vo zvyšku Európy. Ruskí pravoslávni sa totiž 

naďalej držia starého juliánskeho kalendára. Veľkej noci predchádza štvordenný prísny 

pôst. Medzi ruské tradície patrí predovšetkým farbenie a zdobenie vajíčok, chýba však 

klasická šibačka.  

Taliansko 

Počas svätého týždňa sa veriaci Taliani modlia a pripomínajú si bolestivé chvíle utrpenia Krista. Za najväčšiu 

veľkonočnú lahôdku sa v Taliansku považuje pečená jahňacina. Obľúbené sú aj praclíky a ich skrútený tvar 

má predstavovať založenie rúk pri modlitbách. Veľkonočný 

pondelok je pre väčšinu talianskych rodín výzvou k prechádzkam a 

piknikom.    

Slovinsko 

Vajíčko ako symbol lásky a zaľúbenia dávajú slovinské dievčatá 

chlapcom. Vajíčka najčastejšie farbia voskom. Medzi typické 

veľkonočné jedlá v Slovinsku patrí šunka, chren, chlieb a orechový 

závin s názvom potica. 

Maďarsko 

 V Maďarsku sa na veľkonočné sviatky hádzali v minulosti mladé dievčatá do rybníkov. Dnes sa v Maďarsku 

ženy polievajú prevažne voňavkami a dievčatá sa mládencom podobne ako na Slovensku odmenia buď 

peniazmi alebo veľkonočnými vajíčkami.  

Nemecko 

Deti v Nemecku sa počas veľkonočných sviatkov veľmi radi hrajú na čokoládový bozk. Ako taký bozk 

prebieha? Podstatné je prehltnúť čo najviac čokoládových cukríkov zo želatíny a cukru bez toho, aby ti 

ostatní kamaráti stihli rozmazať čokoládu po tvári. Vyhráva ten, kto zje najviac cukríkov a má najčistejšiu 

tvár.    Pripravila Viera    



 

  TO   VAJÍČKO   MAĽOVANÉ ... 

Streda ako každá iná. A predsa iná, výnimočná... Maľovali sme vajíčka, kraslice. Príprava na veľkonočné sviatky 

sa už začala. Žiaci našej školy si mohli vyskúšať rôzne techniky farbenia vajíčok. Veľká vďaka patrí ženám 

z Jednoty dôchodcov Slovenska v našej obci, ktoré venovali svoj čas a obetavosť pre nás, detí. 

       Mirka a Kamilka, 3. A 

 

 

 



   

    

                       

 

  Milá Timejka, 

chcem ti napísať o našom školskom 

karnevale. Veľmi som sa tešila, kto by sa 

netešil. Premeniť sa na svojho  

obľúbeného hrdinu ,stať sa na chvíľu 

rozprávkovou postavou. Po našej škole sa  

1.februára pohybovali, tancovali a zabávali 

princezné, rytieri, vojaci, čarodejnice, 

cigánky, šašovia, tanečnice,  kozmonauti 

aj vianočný stromček či kolotoč. 

Najkrajšie masky  si odnášali aj odmenu. 

Aj ja som patrila k ním. Bola som striga 

a mala som aj čarovnú metlu. Vybrala 

som si  spoločenskú hru a maľovanku. 

Verím, že si  ju spolu  zahráme.  Pri 

veselej zábave  sme sa lúčili 

s fašiangovým obdobím. 

Pozdravuje  Ťa kamarátka    

        Michalka Hnátová, 2.A 

   

    

 

    

  

 

 

 

  

 

 

 



Ako vznikol náš ples ? Nebolo to síce jednoduché,  ale spoločne sme to zvládli, myslíme si že na 

99,9%. Na náš ples sme sa dlho chystali a tešili. Bol to pre nás najkrajší deň na tejto škole. 

Najviac nás potešili pochvaly od učiteľov, ktorí z nás boli veľmi prekvapení. 

 A keďže nás je v triede až 17 chlapcov a len 4 dievčatá, bolo to omnoho ťažšie. A hádky nás 

neminuli a neuľahčili nám to. Tiež nám dali zabrať aj scénky, na ktorých sme asi najviac pracovali 

a sami ich vymýšľali. Veľa z nás si myslelo, že to nedopadne dobre a nedokážeme to, ale my sme 

si aj napriek tomu verili a všetko nám vyšlo podľa plánu. (Naši učitelia nás naučili veľa, a preto 

sme ich tak dokonale zahrali a  boli sme najlepší učitelia aspoň v ten moment.) Ľudia sa bavili, DJ 

nás zabával a my sme si to veľmi užili. Chlapci nás potešili ružou ako poďakovanie (ďakujeme 

nášmu super triednemu). 

 Namáhavo,  ale s istotou sme to zvládli. Veľmi ďakujeme všetkým sponzorom, učiteľom (najmä: 

tr.uč. Soleckému, p. asistentke Rybovičovej, p. vychovávateľke Štupákovej a p. kuričovi Vargovi) 

a ďakujeme aj tým, čo prišli.  

PS1: Ôsmaci šetrite už teraz... 

PS2: Tešte sa, čo vymyslíme na konci roka...                                Júlia a Antónia, 9. ročník 

       

Deviatakom ĎAKUJEME za suuuuper ples. 

 

 



  

 

Deň sv. Valentína pozná určite každý. Ťažko nájdete na svete človeka, pre ktorého 

je tento deň obyčajný. A obyčajný nie je ani v našej škole. Okrem tradičnej výzdoby 

sa opäť rozdávala Valentínska pošta. Odkazy boli rôzne. Zaľúbené valentínky 

tajným láskam, odkazy spolužiakom a spolužiačkam a samozrejme aj odkazy 

učiteľom a učiteľkám. Vy, ktorí ste dostali nejakú valentínku, ste sa určite potešili. No a vy, ktorí na ten 

svoj odkaz ešte čakáte, nezúfajte. Veď Valentín je každý rok. A možno už budúci rok si aj vás nájde 

nejaká tajná láska. 

 

           

  

12. júla 2012 prijalo Valné zhromaždenie OSN rozhodnutie vyhlásiť 20. marec ako Medzinárodný deň 

šťastia. Dané rozhodnutie bolo jednotne prijaté predstaviteľmi 193 krajín- členov OSN. V tomto 

rozhodnutí sa zdôrazňuje, že krajiny majú osláviť tento deň „ vhodným spôsobom, okrem 

iného aj prostredníctvom vzdelávacích a osvetových programov.  

       

     ŠŤASTIE 

 Pre mnohých ľudí je to samozrejmá vec, pre iných luxus. Šťastie nie je založené 

na peniazoch, hoci je s nimi život jednoduchší. V encyklopédii sa dočítame: Šťastie je 

stav spokojnosti so životom, blaho, ktoré pociťujeme ako radosť, spokojnosť, 

povznesenie, taký stav človeka, ktorý zodpovedá najväčšej vnútornej spokojnosti 

s podmienkami vlastného bytia. Každý považuje za šťastie niečo iné. Pre niekoho je to rodina,  

zdravie, práca, láska, pre iného šťastne prežitý deň,  materiálne veci... Prejavom šťastia je ... 

predsa úsmev, smiech, a niekedy dokonca aj slzy. Kto by nechcel mať šťastie. Každý... ale vieme 

aj to, že každý z nás ho má vo svojich rukách.  

Dostali ste štvorlístok, sloníka  či podkovu... Symbolov šťastia je mnoho. Prasiatka, rybacie 

šupinky, srdiečko... Avšak naozaj k pocitu, že k nám šťastie príde, nijaký symbol nepotrebujeme. 

Snažme sa vo všetkom nájsť to pekné a tešiť sa z maličkostí. 

Niekedy nás urobí šťastnými aj to, že urobíme šťastnými tých 

druhých... a možno stačí len úsmev. 

 . 

 

 



Deň učiteľov je dňom, kedy si spomíname na svojich prvých či najobľúbenejších aj triednych učiteľov. Sme radi, 

že vy naši učitelia nás učíte písať, čítať, spievať, kresliť, ale aj logicky uvažovať, učíte nás aj základom etiky, 

estetiky, skrátka vediete nás od prvých krokov v školskej budove a tvoríte z nás nových ľudí. Vieme, že to nie je 

ľahké. Preto prichádzame s malou kytičkou zaželať vám veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, ale najmä lásky 

a dobroty. Ďakujeme vám, že do nás vštepujete to najkrajšie, čo na svete je, a vďaka vám sa z nás stanú 

statoční, láskaví a dobrí ľudia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

                  Vaši žiaci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pýta sa učiteľ: 

-Čím je tvoj otec, že nemá 

čas prísť do školy? 

-Učiteľom. 

 

Učiteľ sa čuduje: 

„Ako môže jeden človek 

narobiť toľko chýb?“ 

Žiak odpovedá: 

„Vôbec nie jeden, pomáhali 

mi mama a otec.“ 

 

Klopanie na nebeskú bránu. 

Svätý Peter zakričí: 

-Čo je ? 

-Nehovorí sa čo je, ale kto je! 

-Bože, zase učiteľka! 

 

 

Čo je na svete najspravodlivejšie 

rozdané? 

-Rozum. 

Každý si myslí, že ho má dosť. 



 

  

-  Otvor papier a píš! 
- Ja viem, že vám šibe, ale pokračujte...    

- To čo neurobíte doma, bude domáca úloha. 

- Je to 15. Pretože 18 mínus 3 je 12. 
- Je to typická ženská predstaviteľka. Má oči, uši, zuby... 

 

     

  Na ktorú pani učiteľku/ pána učiteľa sme mysleli? 

1.- Vo svete sa dobre vyzná, podľa úsmevu ho každý pozná. 

2.- Či slnko svieti, v zime sneží, počítač mu stále beží. 

3.- Vždy nám poradí, aj našu mamku nahradí. 

4.- Je džentlmen prvotriedny, vždy má úsmev pre nás všetkých. 

5.- Na hodinách nás riadne poučí, od lenivosti odnaučí. 

Uhádli ste? Správne odpovede nájdete na poslednej strane časopisu.                                     Pripravili pre vás Mária a Natália 

     

Zrnko múdrosti 

Jedna legenda hovorí toto: 

Zomrel istý muž a prišiel na druhý svet. Svätý Peter mu 

povedal: „Môžeš si vybrať, kam pôjdeš. Do neba, či do 

pekla.“ Muž chcel najprv vidieť, ako to na oboch 

miestach vyzerá. V nebi bolo pokojne, slávnostne. Anjeli 

spievali, tancovali...V pekle videl plné stoly jedál, 

veselých hostí, divoký tanec. Hrali sa rozličné hry. 

„Nuž, čo si vyberieš, synak?“ opýtal sa svätý Peter. „V 

nebi je to veľmi nudné. Peklo je veselé, plné 

nálady...Vyberiem si radšej peklo,“ znela odpoveď. 

V tej chvíli ho schytili nejaké ruky a vliekli do tmy, kde 

bol plač a škrípanie zubami...“Je to tu úplne iné, ako som 

videl!“ kričal muž. „Áno,“ škerili sa zlí duchovia, „to bola reklama. Skutočnosť je iná, cha, cha, 

chááá...“ 

Aké ponaučenie máme z legendy? Dobro nepotrebuje nijakú reklamu. Je vždy tým, čím je, kým 

zlo sa neraz skrýva za pozlátku krásnych rečí a obrazov. 

        Z internetu pripravila Viera 



 

5 dôvodov prečo si máš knihu prečítať: 

- čítaním si precvičuješ mozog, 

- čítanie ťa učí o svete okolo nás, 

-  čítanie zlepšuje sústredenie,  

-  čítaním si obohacuješ slovnú zásobu, 

-  čítanie rozvíja tvoju predstavivosť 

Vedeli ste, že... 

Marec, mesiac kníh,  je už od roku 1955, kedy ho  v bývalom Československu vyhlásili na počesť                    

Mateja Hrebendu. 

Martin Hrebenda Hačovský /10.3.1796  ̶  16.3.1880/ bol šíriteľom slovenskej a českej knihy. Hoci bol slepý, nič 

mu nebránilo v tom, aby sa venoval zbieraniu kníh a ich zachraňovaniu. Medzi vlastencov a vzdelancov 

roznášal nové slovenské knižky. Rozširovaním obľúbených kalendárov a populárnej spisby  medzi pospolitým 

slovenským ľudom sa zaslúžil, že chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad 

o verejnom dianí. Svoju súkromnú zbierku kníh venoval Matici slovenskej  a prvému slovenskému Gymnáziu 

v Revúcej. 

V marci si pripomíname aj Týždeň slovenských knižníc, ktorý vyhlásila Slovenská asociácia knižníc v roku 1999 

a pravidelne sa organizuje posledný marcový týždeň. 

Opýtali sme sa Vás, čo radi č ítate, ktorú knihu máte práve  rozč ítanú... 

Natália Bobuľská - ARTIČOKOVÉ SRDCIA – dvanásťročná Mira sa vyrovnáva 

s chorobou starej mamy, ktorá prinesie do jej života niečo nové 

Monika Vančová - MILLA – dievča sa stará o malého brata, pretože jej mamka má 

depresiu a otec pije. Je ťažké takto žiť, ale Millu poháňa vášeň - kone. 

Samuel Lapšanský - SPRIEVODCA SLUŠNÉHO ZLODEJA - myslíte si, že knihy sú len pre 

anjelikov, šprtov a nudných? Tak to ste ešte nečítali túto knihu. 

Karol Chmeliar - ZACHRÁŇTE ZEBRÍČA – Zoe sa prisťahuje do ZOO, kde sa stretne zo zlým Oliverom, chalanom, 

ktorý ich večne otravuje. Zoe ale vypustí malé zebríča Bleska a začne 

sa pátranie. 

Viktória Bobuľská - ŠKOLA DOBRA A ZLA - Čo by ste robili, keby ste sa 

s kamarátkou ocitli v škole Dobra a Zla? A ako by sa vaše osudy 

pomotali ešte viac, ak by ste sa dostali do nesprávnej triedy? Ako sa 

bude dariť dobrému dievčatku v triede Zla a malej rebelke v triede 

Dobra ? Dozviete sa , ak si prečítate túto knihu. 

A ja odporúčam všetkým , násťročným prečítať si knihu SLADKÝCH 14 

S HORKOU PRÍCHUŤOU- kniha hovorí o problémoch puberty 

a porovnáva ju s pubertou v minulosti.   Vaša Katka CHmeliarová 

 

Jar 
odpadáva krištáľové 

srdce 
zabalené v snehu 
strieda ho príjemný 

vánok 
čo prináša slnkovšetko 

naberá na farbách 
ako zvuk znejúceho 

piána 
noty letia deťom do úst 
radujú sa 
(Simona Hetešová, 8.A) 
 

 



   

-  je dovolené robiť žartíky 

- je to deň bláznivých nápadov a žartíkov na celom 
svete 

- v Anglicku žartujú iba ráno 
- v Škótsku sa sviatok slávi dva dni 
- v Portugalsku sa posypujú priatelia múkou 
- v Amerike robia ľudia veselé žartíky 
- Taliani volajú 1. apríl Rímske dni smiechu. Ľudia 

sa obliekajú do smiešnych šiat a vystrájajú žartíky. 
- Vo Francúzsku dostal 1. apríl názov Aprílová ryba, pretože v tom čase sa slnko 

nachádza v znamení rýb. 
- V Indii sa sviatok volá Huli a ľudia sa bavia, oslavy sprevádzajú karnevaly.  

 

Pranostiky na apríl: 

- Apríl v daždi, máj v kvete.  - Jar má sedem alebo deväť druhov   

                počasia, aprílu ani jedno z nich nechýba 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Otecko, istá dáma ti navrhuje 

schôdzku. 

- Kde a kedy? 

- V škole po vyučovaní. 

-Koľko stojí ten pes? 

-Dve tisíc! 

-Ale veď má blchy... 

-Prepáčte, na ne som zabudol. Tri tisíc... 

 

 

tisíc... 

 

 

Hovorí mama sliepka neposlušným 

kurčatám: 

-Keby toto videl váš otec, tak by sa 

na grile obrátil. 

Ide princ a žaba po ňom kričí: 

„Princ, pobozkaj ma.“ 

„ Fuj, žabu nikdy!“- odvetil princ. 

„ Len to urob a dostaneš niečo.“ hovorí žaba. 

Princ ju pobozkal a pýta sa: „Čo dostanem?“ 

„ Herpééés“... 

 

 

 



 

VŠETKOVEDKO 

V súboji o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími v celoslovenskej súťaži Všetkovedko bojovali                                

a Všetkovedkami sa stali:                                                  

2.A Patrícia Hnatová,  

Nela Chovancová     

2.B Katarína Rindošová,  

Karol Chmeliar,  

Zuzana Ridillová  

Všetkovedkovými učňami sú: 2.A: Dorota Mlaková, 

Tomáš Šofranko, Filip Jozefík, Anna Janošková, Natália 

Geciová 

3.A: Tobias Barkoci, Tomáš Fenďa, Ľuboš Furtkevič, 

Timotej Székely 

4.A: Ivana Raslavská, Natália a Petra Urbanové.  

Všetkovedkom školy s najvyšším počtom bodov sa stala Nela Chovancová z 2.A triedy. 

 

Naši malí výtvarní umelci bodovali ...

 

13. marca 2018 na okresnej súťaži Vesmír očami detí získali hlavnú cenu s postupom do celoslovenského kola 

žiaci: Pavol Fedorko (1. A), Klára Mojcherová (4. A), Petra Urbanová (4. A), Viktória Vančová (4.A). Čestné 

uznanie získali: Sebastián Bujňák (1. A) a Ján Jurašovský (4. A). Veľkým ocenením pre nás je aj to, že na 

diplomoch čestného uznania bola zobrazená práve výtvarná práca Viktórie Vančovej (4. A).  

PYTAGORIÁDA 

Blahoželáme úspešným riešiteľom okresnej matematickej súťaže  - Lenke Kyšeľovej, Miškovi Sklenárikovi a 

Ivanke Boreckej z 5.B . 

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo:  Šimon , 7.B - 2. miesto. Krajské kolo:  úspešný riešiteľ 

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA- okresné  kolo:  Juraj Sklenárik, 6.A – 2. miesto 

Úspešní riešitelia:  Daniela Adamovičová,  5.B, Radka Rybovičová,  5.A 

https://www.facebook.com/julia.chovancova.5?fref=gs&dti=415822991787908&hc_location=group
https://www.facebook.com/jakub.chmeliar.9?fref=gs&dti=415822991787908&hc_location=group


 

Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Potešil nás záujem našich žiakov o umelecký prednes, tak 

na 1., ako aj na 2. stupni. Recitátori si vybrali zaujímavé texty, ktorými potešili divákov i porotkyne. 

Výsledková listina zo súťaže: 

1. kategória 

Poézia: 
1. miesto: Miriamka Pčolková (3.A) 

2. miesto: Vaneska Karaffová (3.A), Nikolettka Ševčíková (4.A) 

3.miesto: Oliver Solecký (2.B), Filip Jozefík (2.A)                                                                                                    

Próza: 
1.miesto. Karolko Chmeliar (2.B) 

2.miesto: neudelené 

3.miesto: Nelka Chovancová (2.A), Dominika Valeková (4.A) 

2.kategória 

Poézia: 
1.miesto: Matej Kontra (6.A) 

2.miesto: neudelené      

3.miesto: Alica Jozefíková (6.A)                                                                                        

Próza: 
1.miesto: Timko Vyparina (5.A) 

2.miesto: Katka Kyšeľová (5.A) 

3.kategória 

Poézia:          
1.miesto: Soňa Bebková (8.A) 

2.miesto: Klaudia Kormošová (7.A) 

3.miesto: Zuzka Mačugová (7.B)                                                                                                                                

Próza: 
1. miesto: Katka Chmeliarová (7.A), Paľko Székely (7.B) 

2.miesto: neudelené 

3.miesto: Ester Karaffová (8.A)  

OKRESNÉ KOLO 

Katarína Chmeliarová - 1. miesto              Timotej Vyparina -  Diplom za výborný prednes 

Karol Chmeliar-  2. miesto                Pavol J.  Székely-  Diplom za výborný prednes  

           Výsledkovú listinu pripravila pani uč. Imrichová 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     

Patrícia Hnatová,2.A 

 

  

     

  

 

 

Naši šikovní žiaci 2.A triedy a ich projekty o zvieratkách.                                                                                 

                  Stránku pripravila Vanda Imrichová, 2. A  



 
 

Dnes sa do neho posadil a my sme vyspovedali     

pána učiteľa Soleckého 

 Ako sa cítite na našej škole? 

Najlepšie. Príjemné prostredie , parádny učiteľský kolektív a hlavne najlepší žiaci.  Som rád, 

že môžem učiť na tejto škole. 

 Ako si spomínate na školské roky na tejto škole? 

Keďže som na našej škole študoval len 1. - 4. ročník, aj to bolo v budove MŠ, tak mám málo 

spomienok. Veľa vecí sa zmenilo. 

 Aké je vaše obľúbené jedlo? 

Nemám konkrétne obľúbené jedlo. Rád spoznávam nové jedlá a chute z celého sveta. Ale taký 

bôčik s kapustou tiež dobre padne. 

 Aký je váš cestovateľský sen? 

Milujem cestovanie a spoznávanie krajín, ľudí a kultúr. Najviac sa teším na Madagaskar. 

 Viete hrať na nejaký hudobný nástroj? Aký? 

Áno, 4 roky som sa učil na ZUŠ hru na flautu. 

 Váš obľúbený šport? 

Šport mám rád akýkoľvek, ale najviac volejbal a tiež bežky. Všetko, kde sa dá 

hýbať, hlavne vonku. 

 Ktorá je vaša obľúbená trieda? 

Nechápem otázke.  Samozrejme, že 9.A. 

 Vaša trieda pripravovala 6. školský ples. Aký máte z toho pocit, zážitok, 

ste na nich hrdý? 

Myslím, že to zvládli výborne. Deviataci nám ukázali, že ak chcú, tak dosiahnu toho veľa. Majú 

potenciál. Všetci sme boli spokojní. 

 Bude vám smutno za deviatakmi? 

Ešte neviem . Porozmýšľam...... Asi áno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Divadelné predstavenie v ŠKD  „O vodníkovi“ 

 Za rozhovor ďakujeme a prajeme pánovi učiteľovi ešte        

 veľa pekných dní a rokov v našej škole. 
        Júlia a Dominika, 9. A 

 

 



 

 
Na hodinách hudobnej výchovy býva vždy veselo, veď so spevom je svet krajší. Ale poznať aj dejiny hudby patrí 

k inteligencií človeka. Vybrali sme pre Vás niekoľko prác  ̶  projektov o hudbe od našich žiakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Turistický krúžok sa rozhodol navštíviť Ľadový Dom na Hrebienku. 

  
Rozhodli sme sa urobiť interview so Šimonom  Pjatakom: 

1. Páčil sa ti  turistický výlet? 

Áno , veľmi.  

2. Čo ťa najviac zaujalo ? 

Najviac ma tam zaujala Ľadová Katedrála. 

3. Zdala sa Ti táto cesta dlhá? 

Nie.  

4. Bolo to náročné? 

Nie, nezdalo sa mi to náročné. 

5. Aký máš pocit z tejto túry? 

Bol som tam viackrát, ale iba v lete, takže bol to pre mňa veľký zážitok. 

 

Ďakujeme Šimonovi za rozhovor  
 Rozhovor pripravili : Michaela Kyšelová a Alica Jozefíková 

 

 

 

 



  

Rozprávkový vlak 

V jednu letnú noc išiel vlak. No nebol to obyčajný vlak. Bol to rozprávkový vlak. V ňom sedeli 

rozprávkové bytosti od výmyslu sveta. Napríklad: Snehová kráľovná, Frodo a Sam, Hermiona,           

p. Krolejová, škaredé káčatko, Rapunzel, striga atď. V jednom vagóne sedeli tieto rozprávkové bytosti, 

ktoré som spomínala. Tak nahlas rozprávali, že rozprávkové bytosti z iných vagónov sa na nich chodili 

sťažovať alebo im búchali a trieskali na vagón. A tak si povedali, že skúsia byť aspoň päť minút ticho. 

A tak to aj urobili. No, snažili sa. Ale oni boli hluční vlastne preto, že každý sa stále na niekoho 

sťažoval, ako napríklad,  tamtej bolo zima. Vždy niečo čarovala, len tamtá mala dlhé vlasy a zavadzali 

im, lietala na metle - museli sa vždy zohýnať a tamtá stále hľadala svoje sklenené oko. Aj keď sa 

snažili byť ticho, stále im niečo vadilo a nevydržali to. Začali po sebe kričať, vrieskať, hádzať po sebe 

Rapunziline vlasy...-proste pohroma! Len Frodo a Sam sedeli v kúte a mali z nich zábavu. Hovorili si: 

„Už tu chýba len Gandalf!“ (So smiechom) Snehová kráľovná ich počula  a hovorila im: „Ten tu 

chýba!“ (S nechuťou) a škaredé káčatko hovorí:  „No áno, bola by tu zábava a nie samé hádky.“ 

„Áno, ten by vedel zapliesť vrkoč. Nie ako vy, len sa vás opýtam a už sa zlostíte. “ hovorí Rapunzel. 

-No, neviem, či ten vie pliesť vrkoč - smeje sa Hermiona. 

- Keď si taká múdra, prečo mi ho nezapletieš ty? Môžeš ho aj vyčarovať,  keď chceš. (Rapunzel) 

- Ja a prečo? (Hermiona) 

- No napríklad, aby vám  moje vlasy nezavadzali. (Rapunzel) 

- Tak dobre. (súhlasí Hermiona) 

A Frodo a Sam sa z nich smejú a smejú, až kým sa nedohodnú - potom by to už nebola sranda. 

Snehová kráľovná si  sadne na svoj snehový trón, ktorý sa jej samozrejme topí. Vraví: „ Čo sme si 

zaumienili, to sme... nesplnili.“ Po chvíli premýšľania povie: „ Rozhodla som, ak sa chcete rozprávať , 

nie sťažovať, budete šepkať.“ Všetci povedali , že súhlasia. A tak všetci šepkali, len p. Krolejová (stará 

pani)  nepočula, čo má robiť a stále sa nahlas pýtala, kde má svoje sklenené oko. Potom tam už nebol 

taký veľký hluk a susedné vagóny sa už nesťažovali. A nakoniec na jednej zástavke zastal Gandalf 

a nastúpil práve k Frodovi a Samovi.  

THE END  

 



  

AKO SME SA PRVÝKRÁT STRETLI 

S TVORBOU KOMIKSOV V ŠKD   

Čo je komiks a kam siahajú jeho korene? 

Komiks ̶ je považovaný za epický žáner, 

ktorý pozostáva so spojenia kresby 

a krátkeho textu. Taktiež je to označenie pre 

postupne usporiadané obrázky, ktoré 

sprostredkúvajú informácie, alebo 

rozprávajú príbeh, alebo opisujú nejaký dej. 

V komikse sú obrázky väčšinou kreslené 

a väčšinou sú doplnené textom. Texty sa 

umiestňujú v takzvaných bublinách, ktoré sa 

umiestňujú buď uprostred obrázka, alebo do 

okrajovej časti obrázka. Obrázky sa veľmi 

často dopĺňajú zvukomalebnými výrazmi. 

V dnešnej dobe veľa ľudí považuje komiks 

za umenie, ale je to aj naopak, veľa ľudí sa 

na neho pozerá z vrchu. Aj napriek rôznym 

pohľadom môžeme počiatky komiksu 

hľadať už v staroveku a stredoveku. Jeho 

pomenovanie vzniklo pôvodne z anglického 

„COMIC STRIP“ ( doslova: komický pás), 

ale komiksy už nezobrazujú len „komické“ 

obsahy. Prvý komiks vznikol v roku 1895 

v USA. 

Tvorbu komiksov si vyskúšali aj naši žiaci, 

v rámci ŠKD. Cieľom tejto aktivity bolo vzbudiť u žiakov nadšenie v niečo nové, niečo nepoznané, niečo čo 

ešte nemali možnosť si vyskúšať. Pri tejto aktivite mohli žiaci naplno využiť svoju fantáziu a kreativitu, keďže 

im neboli zadané žiadne podmienky a pravidlá. Ich práce boli rôznorodé, vtipné, krásne, a preto Vám prinášame 

aj krátky rozhovor s Patrikom Starinským (žiak 3.A) a Tadeášom Šefčíkom (žiak 3.A). 

Chlapci, počuli ste už niekedy niečo o komiksoch?  

Patrik: Áno, ja som už počul. 

Tadeáš: Ja som už tiež o tom počul.  

Vytvárali ste už niekedy komiks?  

Patrik: Ja ešte nie, prvý krát som sa s tým stretol, keď sme 

dostali úlohu v ŠKD.  

Tadeáš : Ja som komiksy prvý krát vytváral až tu v ŠKD.  

 

Páčilo sa Vám vytváranie komiksov? 

Patrik: Áno, veľmi sa mi to páčilo. 

Tadeáš : Mne sa to páčilo najviac zo všetkého.  

Čo sa Vám na tom páčilo najviac?  

Patrik: Najviac to, že sme nemali nič určené a mohol som 

kresliť to, čo som chcel ja sám, to ma veľmi bavilo. 

Tadeáš : Mňa zaujalo to, že som mohol kresliť všetko 

možné, to čo som chcel, postavy, zvieratká, domy.... Bolo to 

fajn.  

 

Bolo niečo, čo Vás prekvapilo pri tejto tvorbe komiksov?  

Patrik: Áno, pani učiteľka nám z našich komiksov spravila 

knihu, čo bolo veľmi pekné.  

Tadeáš: Jasné, na konci som dostal svoju knihu komiksov, 

urobil som ich 10 a mám teraz na to pamiatku.  

Chceli by ste ešte niekedy komiksy vytvárať?  

Patrik: Áno, bolo to veľmi zaujímavé a bavilo ma to.  

Tadeáš: Určite áno, bola to zatiaľ najlepšia vec, akú som 

robil a rád by som si to zopakoval. 

  

 Stránku pripravilo 2. oddelenie ŠKD 



                           
  

      Čo vidíš? Zajaca či kačku?  Labuť či veveričku?                           

                                                      Správne odpovede na naše otázky 

 Poznáte ich?                                 

   p.uč. Matulík 

      p.uč. Štupák 

   p.uč. Frohlich 

    p.uč. Solecký  

   p.uč. Olejár 

 

1.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pripravila Mirka, 3.A 
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