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Aj takýto bol záver školského roka 2011/2012 
Štvrtok. Všetci sme unesení tým, že ešte jeden deň a sú tu vytúžené prázdniny. No po dvoch 
hodinách v triede sa zo školy uberáme do rímsko-katolíckeho kostola. Tam na nás čaká p. farár 
Rebreš, ktorý po devätnástich rokoch z našej farnosti odchádza. Sme radi, že sme mohli byť pri 
ňom, s ním, že bol tu pre nás. Lúčenie býva smutné.  

A nastal piatok. Deviataci sa lúčia so svojou školou, triedou, učiteľmi, spolužiakmi. 

A takýto bol ich outfit. 

  

 

Posledná triednická hodina, vysvedčenie v rukách a hurá! Začínajú sa pre nás vytúžené prázdniny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubehli veľmi, veľmi rýchlo. 

 

 

 

Kristína Lukácsová IX.A 
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3. september 2012 
 

Začína sa nový školský rok 2012/2013. Žiaci vchádzajú do svojich tried. V átriu ostali len 
budúci prváci, ich rodičia, vedenie školy a hostia. V úzadí postávajú deviataci, ktorí odprevadia 
prváčikov do ich triedy. 

Nasleduje príhovor riaditeľky školy p. Besterciovej a príhovory hostí. Žiaci ich počúvajú 
v školskom rozhlase. O chvíľu sedíme už všetci vo svojich triedach. Nasleduje triednická hodina 
a ide sa domov. Od zajtra zarezávame. Aký bude nový školský rok? Čo nám prinesie?  
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Pranostiky – Jeseň 
September 
• Lastovičky na odletu, koniec babiemu letu. 

• Na svätého Cypriána chladno býva často zrána. 

• Na sv. Václava býva blata záplava. 

• Ak noc chladná je pred Michalom, tuhá zima príde cvalom. 

• Na sv. Hieronýma sťahuje sa už k nám zima. 

Október 

• Po sv. Terezke mráz po strechách lezie.  

• Leto je za rohom, jeseň sa rehoce, v hypermarketoch sú už Vianoce. 

November 

• Ak príde Martin na bielom koni, metelica metelicu honí. 

• Ak hus o Martine už po ľade chodí, zas okolo Vianoc v kaluži sa brodí. 

• Katarína na blate, Vianoce na ľade. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kristína Lukácsová IX.A 
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Jeseň 
Konečne sa skončilo leto s veľkými horúčavami a začala sa kúzelná jeseň. 

V jeseni je príjemné počasie. Nie je horúco, ale ani zima. Keď sa počas tohto obdobia 
prechádzaš v parku, zistíš, ako sa nádherne sfarbilo lístie do rôznych farieb. Medzi tieto farby patrí 
červená, oranžová, žltá a niekedy aj odtieň fialovej. Jeseň je najkrajšie ročné obdobie zo všetkých. 
Pripomína mi zážitky, keď som sa ohadzovala s kamarátkami lístím. Pre mňa je jeseň nádherné 
obdobie pestrých farieb a stretnutia so spolužiakmi po prázdninách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petra Turňanská IX.A 

Jeseň 
 

Slnko sa už za oblakmi skrýva 

a silný vietor fúka. 

Teplota nám rýchlo klesá, 

a v Tatrách sa krásne lesknú plesá. 

Alexandra Stefánová VIII.A 

Jeseň 
Veselú mám kamarátku, sukničku vždy nosí krátku. 

Azda zbiera stromom listy, konáre im smelo čistí. 

Opreteky s vetrom lieta, šiel by s ňou aj na kraj sveta. 

Zaspievam jej večer pieseň, prezradím vám, je to jeseň. 

 

Krásny les je v jeseni, i keď nie je zelený. 

Zlatom svietia javory, buk červeňou zahorí. 

Breza striasla dukáty, les je veľmi bohatý 

a v tom stofarebnom zlaté borovice rozpoznáte 

i zelené jedličky, trčia ako rozmaríny 

z velikánskej kytičky. 

Mária Kövešdiová a Alexandra Stefánová VIII. A 
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Pod horami na lúčine pri mesačnom bledom svite 

 

piadimuži presúšajú zlaté lístie na koryte. 

 

Okolo nich krásne víly, vo dne ľudským očiam skryté, 

 

na maličkých kolovrátkoch strieborné vám pradú nite. 

 

Neďaleko na potôčku vodník im zas priadzu zláti, 

 

budú z nej tkať po Vianociach pre kvetinky nové šaty. 

 

O polnoci na lúčine do tanca sa pustia víly, 

 

natešení piadimuži spievajú im z celej sily. 

 

Znenazdania vietor príde, mäkkú priadzu z lúky schytí, 

 

z koryta zas zlaté lístie, vo svet nesie klbká nití. 

 

Márne ráno víly plačú, pomoci už viacej nieto: 
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Jeseň v živote ľudí 
Nemyslím tým jeseň ako ročné obdobie. Jednoducho je to tak, je to kolobeh, ona príde, lebo 

po horúčavách a ostrom slnku prinesie vietor, dážď, chlad, padajúce listy.  

Chcem písať o jeseni v živote ľudí. O plynúcich rokoch, trasúcich rukách, o sivých vlasoch, 
o zvráskavených čelách, ale i o hrejúcom úsmeve, láskavých slovách.  

Prajeme si, aby tých rokov bolo ešte veľa, aby sme sa učili z vašich rád i z vašej múdrosti 
prežitých rokov. Na chodbe bola nástenka Babka, dedko, ľúbime vás. My všetci vás ľúbime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október mesiac úcty k starším  
Natrhám si kvety pod lesom na stráni, 

  vám starí rodičia, kytku dám do dlaní. 
  Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí, 
  prijmite od detí najkrajšie pozdravy.  
  Prijmite kyti čku, čo slzou prevlhla  
  aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla. 

  Nech sa vám predĺži životná vaša púť, 
  želáme zo srdca, vaša vnučka i vnuk. 
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Ja a moji starí rodičia 
Každé dieťa má rado svojich starých rodičov. Aj ja patrím k nim. S mojou babkou sa už síce 

často nestretávam, ale mám s ňou veľa zážitkov. Ešte keď som bola malá, často ma brala so sebou 
do lesa. Spoznávala som rôzne druhy húb, stromov, zvierat a aj rôznych rastlín. S ňou sa bola 
zábava niečo učiť. Keď som k nej prišla na víkend, čakal ma čerstvý jablkový koláč. Len čo som sa 
prezliekla, hneď vymyslela, kam by sme mohli ísť. Jej zábavou bola celodenná túra. Jasné, že som 
súhlasila. O druhej sme vyrazili cez lúku na jazero. Po hodine dlhej chôdze bol v strede dvoch lúk 
malý lesík. Keď sme boli pri ňom, počuli sme šuchot. Moja babka nabrala všetku odvahu a vydala 
sa do lesíka. Ja som išla s ňou preto, že som sa tam bála ostať sama. Šuchot bol čoraz silnejší, 
keďže sme boli vždy bližšie a bližšie. Zrazu pred nami bola veľká jama. Len čo sme sa priblížili, 
z jamy vyliezol malý ježko. Bol poranený. Babka ho rýchle vzala do rúk a pretože už bolo veľa 
hodín, museli sme sa vrátiť domov. Keď sme sa už konečne vrátili, babka hneď začala ježka 
ošetrovať. Večer sme ježkovi dali mlieko a granule. Ráno bolo už ježkovi lepšie, preto sme ho 
vrátili do lesíka. Určite sa potom mal už lepšie. Neviem si predstaviť, čo by bolo tomu ježkovi, 
keby nebolo mojej babky. 

 
 

Bernadett Thóthová VII.A 

Moji starí rodičia 
Moja stará mama sa volá Helena. Má 70 rokov. Vyrastala v malom domčeku. Mala troch 

súrodencov. Môj starý otec sa volá Ján a má dvoch súrodencov. Má 73 rokov a vyrastal takisto vo 
Veľkej Ide. Dnes sú dôchodcovia, ktorí majú ruky zvráskavené a mozoľnaté. Celý život ťažko 
pracovali. Babka rozpráva veľmi hlasno, akoby stále kričala , no v hlase cítiť lásku. Deduško je 
ticho a musí ju počúvať. Už od skorého rána sa babka zvŕta v kuchyni. V kuchyni sa babka nedá 
zahanbiť a ja zbožňujem jej skvelé palacinky. Dedo už ráno zabezpečí pre celú rodinu čerstvé 
pečivo. Moji starí rodičia sa v lete starajú o záhradku a v zime oddychujú pri svojich obľúbených 
seriáloch. Mám ich veľmi rada. Dedo nie je kuchár, no je dobrý zverolekár. Spolu sa staráme 
o zdravie našich psíkov. Sú to moji starí rodičia, ktorých by som nedala za nič na svete. 

 

Frederika Györgyová  5.A 
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Čo sa dá pestovať v mojej záhrade? 
V mojej záhradke pestujem mnoho druhov zeleniny. Je pravda, že človek 
čím je starší, tým viac sa stará o záhradu. Ale ja a moja mamka máme radi 
záhradu a pestujeme v nej všetko, čo sa len dá. Ja a moja mamka 
pestujeme v záhrade tieto druhy zelenín: mrkvu, petržlen, zemiaky, 
rajčiny, papriku, uhorky, cviklu, fazuľu, hrach, tekvicu, cuketu a mnoho 
iných druhov zelenín. Mrkva je zdravá a karotén, ktorý obsahuje, pomáha očiam. Cvikla zmierňuje 
infekcie dýchacích ciest, reguluje krvný obeh, lieči ekzémy a posilňuje vlasy. Je vhodná aj pri 
diétach a rakovine pečene. Cvikla obsahuje veľa pektínu, ktorý podporuje vylučovanie cholesterolu, 
olova a rádioaktívnych látok z organizmu. Ak náhodou niektoré nepoznáte, tu sú: 

 

 

 

 
 

 
 
 

Diana Molitorisová VI.A 
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V skratke o pekných podujatiach v našej škole 
 

Tešila som sa na 20. september. V učebni sa konalo zábavno-poučné odpoludnie. Z každej 
triedy sa  ho zúčastnili traja žiaci.  

V kruhu sedeli naši učitelia, ktorých dôverne poznám, a predsa sa mi zdali trochu iní. Žiaci 
vytvárali neskutočne príjemnú atmosféru, nikto nevyrušoval, každý vstrebával všetko, čo sa práve 
dozvedeli. Napríklad, že na svete existuje viac ako 2700 jazykov uznávaných jazykovedcami. 
A poznám aj jazyk s najmenším počtom písmen. 

Smiech zavládol pri hovorení jazykolamov. Jednoducho. Ďakujem za dve odpoludnia, 
z ktorých nebolo víťaza. Víťazmi sme boli všetci.  

A kto sa rozhodol byť s nami: p. uč. Tužinský, p. uč Szabó, p. uč Hribová, p. uč. Timárová, 
p. uč. Stahovcová, p. uč. Černá a pani zástupkyňa Diškantová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristína Lukácsová IX.A 
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Deň otvorených dverí 
 

Peknou akciou bol DOD. Do tried vchádzali nielen rodičia, ale aj starí rodičia. Tí svojimi nápadmi 
prispeli napríklad pri vyrezávaní tekvíc.  

 

 
 
 

Trojhodinové stretnutie zástupcov všetkých tried sa uskutočnilo v školskej knižnici. 
Podujatie pre nás pripravili p. uč Hribová, p. uč Timárová a pani zástupkyňa Diškantová. Okrem 
toho, že sme sa bavili o ľudských právach, o právach dieťaťa, o tolerancii i intolerancii, vyskúšali 
sme si svoje vedomosti v kvíze, pri vypracovaní pracovných listov a kreslení veľkého posteru. Opäť 
sme boli víťazmi všetci. 
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Exkurzia v Medzeve 
Dňa 21. 11. 2012 sa 46 žiakov z tried V. A, VI. A a VII. A spolu s p. uč. Stahovcovou 

a p. uč. Kissovou  zúčastnilo exkurzie v kinematografickom múzeu rodiny Schusterovej a tiež vo 
hvezdárni v Medzeve. 

Návšteva múzea sa žiakom veľmi páčila, po prehliadke múzea sa žiaci išli pozrieť na 
starodávny hámor, ktorý funguje dodnes. 

Počasie bolo krásne, slnečné, takže sme mohli z kupoly hvezdárne cez ďalekohľad 
pozorovať Slnko. Práve počas našej návštevy prebiehala výstava Apollo, ktorú sme si tiež pozreli. 

Vo hvezdárni si potom žiaci zakúpili záložky, pexeso a zaujímavé knižky. 

Domov sme sa vrátili plní zážitkov a spokojnosti. 
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Divadelné predstavenie 
30 žiakov spolu s p. uč. Tužinským a p. uč. Hribovou sa 3. decembra zúčastnilo divadelného 
predstavenia v Štátnom divadle v Košiciach. 

 Predstavenie s názvom Dobrodružstvo pri obžinkoch bolo pre nás pekným kultúrnym zážitkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristína Lukácsová IX. A 

Divadelná hra Dobrodružstvo pri obžinkoch 
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Táto práca získala 2. miesto v okresnej súťaži s názvom „Oživené príbehy 2012“, ktorú vyhlásila 

Verejná knižnica Jána Bocatia. 

 

Svokrin jablčník 
Vždy mám radosť, keď si môžem vypočuť rozprávanie starších ľudí a hlavne pútavé príbehy o ich 
zážitkoch, skúsenostiach, rodine a o tom, čo sa im v živote prihodilo. Príbeh, ktorý vám teraz 
opíšem, mi vyrozprávala susedka mojej starej mamy Mária. Bolo to už veľmi dávno, keď jej 
zomrela svokra. Bola z jej náhleho odchodu veľmi nešťastná. Svokra bola veľmi milá stará pani, 
ktorá pripomínala babičku z poviedky Boženy Němcovej. Počas ich spoločného žitia v jednej 
domácnosti ju priučila mnohým veciam. No to, čo ju bavilo najviac a baví dodnes, bolo pečenie 
koláčov. Každý týždeň spolu piekli nejaké dobroty, experimentovali a stále niečo nové vymýšľali. 
Svokra ju naučila veľa receptov, ktoré v kuchárskych knihách nenájdete. Dodnes ich má vpísané 
hlboko v srdci. Pri každom koláči, ktorý spoločne piekli, svokra nezabudla pripomenúť, že sa musí 
piecť s láskou a nehou, ktorú cítime k tým, pre ktorých ho pripravujeme. Mária sa vždy iba 
pousmiala, pretože vtedy veľký význam jej slovám nepripisovala. Ich význam pochopila až po jej 
smrti. Mala so svokrou pekný vzťah, no v každodennom kolotoči sa stane, že človek má občas aj 
zlý deň a práve taký bol aj deň pred odchodom svokry do neba. Mária bola od rána nejaká mrzutá 
a do ničoho sa jej nechcelo. Bola sobota, a keďže stále v tento deň piekli koláč, ktorý jedli po 
sviatočnom nedeľňajšom obede, i dnes to malo byť presne takto. Svokrine slová boli: „Dcérka, čo 
keby sme dnes upiekli môj obľúbený jablčník. Mám naňho strašnú chuť, keď ho jem, mám pocit, 
akoby som sa vracala do detských čias“. Už vtedy musela tušiť, že dnes bude blúdiť v spomienkach 
naposledy. Keďže Mária mala mrzutú náladu, odvrkla jej, že nemusia mať každý víkend koláč, jej 
sa piecť nechce a od sladkého sa len priberá. Svokra sa na ňu smutno pousmiala, pohladkala ju po 
líci a odkráčala do svojej izbičky, kde na svojom starom hojdacom kresle presedela zvyšok dňa, 
ponorená hlboko v čase svojich dávnych spomienok. Na druhé ráno Mária vstala a išla k svokre do 
izby, že jej povie, nech sa na ňu nehnevá a že dnes jej ten koláč upečie. No už bolo neskoro. Svokra 
odišla nenápadne a potichučky z tohto sveta. Ak by mala tú moc a mávnutím čarovného prútika 
mohla prinavrátiť čas späť, hneď by to urobila. Máriina unáhlená reakcia na svokrinu žiadosť, aby 
upiekli koláč, ju stála veľa výčitiek a bezsenných nocí. O pár rokov, presne v deň výročia úmrtia, 
piekla svokrin obľúbený koláč. Pri pečení si rada pospevovala, no zrazu prestala. Pocítila zvláštny 
záchvev v žalúdku. V tej chvíli akoby duch jej mŕtvej svokry k nej prehovoril a povedal jej, aby 
koláč dopiekla a potom jej kúsok doniesla na cintorín. Ani nevie, ako ten koláč dopiekla. Narezala 
ho a naložila na tácku. Obliekla sa a šla na cintorín. Cestou nič nevnímala. Keď bola pri hrobe 
svojej svokry, koláč zahrabala pod hlinu a skôr než odišla, povedala svokre: ,,Doniesla som vám 
váš obľúbený koláč“. Na druhý deň šla znovu na cintorín a keď odhrabala hlinu, našla len prázdnu 
tácku. Dodnes si nevie vysvetliť, čo to malo znamenať, ale vie, že svokra ju mala rada a  nehnevá sa 
na ňu. A aj keď odišla, vo svojom srdci cíti, že je tu a dáva na ňu pozor. Takú svokru by priala 
každej neveste. 

 

Diana Molitorisová VI. A 
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Informatická súťaž 2012/13        iBobor 
 

V dňoch od 14. novembra do 16. novembra 2012 sa uskutočnila informatická súťaž iBobor, ktorej 
sa zúčastnilo 40 žiakov našej školy.  

 

V kategórii Bobrík najlepšie umiestnenie a diplom získal: 

 

Daniel Hajduček 3. A 64 bodov   

 

V kategórii Benjamín najlepšie umiestnenie a diplom získali: 

 

Klaudia Šušňáková 7. A 76 bobov 

Nicolas Trembecki 7. A 70, 67 bodov 

Diana Molitorisová 6. A 64, 01 bodov 

Bernadett Tóthová 7. A 50, 69 bodov 

 

V kategórii Kadeti najlepšie umiestnenie a diplom získali: 

 

Alexandra Stefánová 8. A 59, 01 bodov 

Kristína Lukácsová 9. A 53, 35 bodov 

Erik Susnyák 9. A 50, 69 bodov 

 

 

V súťaži Vypni zapni počítač v kategórii 5. – 9. ročník  na tému  

„Môj najkrajší zážitok z prázdnin“ získal krásne um iestnenie 

 Benjamín Lučai –    3. miesto. 

 
Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme. 
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Olympiáda zo slovenského jazyka- školské kolo 
Začiatkom októbra sedem žiakov z VIII.A a IX.A súťažilo v školskom kole olympiády zo 

slovenského jazyka. Víťazkou školského kola sa stala Kristína Lukácsová z IX.A triedy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity žiakov 1. stupňa 
Čo napísali tretiaci o našej škole v liste na hodine slohu: 
Milý Gabo! 

Ako sa máš? A ako sa má Karin?. My od včera chodíme na plaváreň. V škole máme všetko, čo by 
si chcel. Máme tu aj školskú knižnicu. Je tu veľa dobrých vecí. Dokonca aj počítačová učebňa.  

Tvoja neter Jázmin Bocskorás 

Milý Patrik! 

Máme novú  pani učiteľku. V triede nám pribudli štyria noví  žiaci. Na veľkom dvore nám stavajú 
multifunkčné ihrisko. Chodíme na plavecký výcvik. Prerábajú  nám aj družinu.  

Tvoj bratranec Daniel Hajduček 

Milý Laco! 

Máme veľkú dvojposchodovú školu. Včera sa nám začal plavecký výcvik. Chodí tam veľa detí 
a cítia sa tam veľmi dobre. V škole máme aj jazierko, v ktorom je veľa rýb. Prerábajú  nám aj 
družinu.  

Tvoj kamarát Kristián Szabó 

Šarkaniáda 

Dňa 30.11.2012 sa pre žiakov 1.A, 2.A ,3.A triedy uskutočnila šarkaniáda na školskom dvore. Deti 
si doniesli šarkany z domu.  
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Základný plavecký výcvik 

Plavecký výcvik sa uskutočnil v dňoch 17. – 28.9. 2012 v bazéne Fyziatricko- rehabilitačného 
oddelenia nemocnice v Šaci. Zúčastnilo sa ho 28 žiakov z 1.A, 2.A ,3.A triedy.  Žiaci boli rozdelení 
na tri skupiny. Dve skupiny boli plavecké  a jedna skupina bola zameraná  na predplaveckú 
prípravu. Najlepšími plavcami boli Kristián Szabó, ktorý preplával štýlom kraul 96 m a Liana 
Ignáthová, ktorá preplávala štýlom znak 48m. Pochvalu si zaslúžia všetci účastníci kurzu, nakoľko 
aj tí najmenší prekonali strach z vody. 

 

Týždeň zdravej výživy 

V rámci Týždňa zdravej výživy sme si so žiakmi 1.A, 2.A ,3.A triedy pripravovali v triedach zdravú 
desiatu. Žiaci si samostatne natreli na žemličku alebo rožtek maslo, dali si plátok šunky, ľadový 
šalát, papriku či paradajku. Tieto pochúťky im veľmi chutili. 

 

Divadlo 

Dňa 5.11.2012 sa žiaci 1.A, 2.A ,3.A triedy zúčastnili divadelného predstavenia: „Štyria škriatkovia 
a víla“ v Štátnom divadle v Košiciach. Zábavnou formou sa deťom predstavili všetky štyri ročné 
obdobia. Bola to hudobná rozprávka doplnená svetelnými efektmi. Žiakom sa to veľmi páčilo. Po  
ukončení predstavenia boli žiaci v cukrárni na koláčik. 

 

 

 

 

 

 

 

Zábavné dopoludnie so starými rodičmi 

Dňa 22.10 sa v triedach 1.A, 2.A ,3.A uskutočnilo „Zábavné dopoludnie so starými rodičmi“. Žiaci 
so svojimi starými rodičmi vyrezávali tekvice, ozdobovali rôzne jesenné plody – gaštany, zemiaky. 
Počas tohto dňa sme vyrábali aj strašiakov z prírodného materiálu. Všetkým sa to veľmi páčilo. 
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Čo napísali tretiaci k téme Môj najkrajší zážitok so starými rodičmi: 
Jázmin Bocskorás, 3.A 

 Začali sa veľké prázdniny. Išla som k mojim starým rodičom do Moldavy. Tam  som sa 
stretla s mojimi  bratrancami. Štyria sú v Maďarsku . Môj najkrajší zážitok je, keď sa stretneme  
u babky a dedka. Hráme sa rôzne hry. Babka s dedkom kúpili veľký bazén, všetci sme sa tam 
zmestili. Bolo to veľmi fantastické. 

 

Daniel Hajduček, 3.A 

Môj najkrajší zážitok so starými rodičmi bol, keď sme boli v Maďarsku. Boli sme sa kúpať. Babka 
sa tešila, že viem plávať. Dedko sa pozeral, ako sa púšťam z tobogánu. Varili tam dobrý guľáš. 
Babka mi kúpila vodnú pištoľ. Bola tam veľká sranda. 

Lilka Horváthová, 3.A 

U babky na dvore sme hrali futbal. Babka sa prišla pozrieť na nás. Pridala sa aj ona. Vykopla loptu 
do výšky a papuča jej preletela cez plot. Veľmi sme sa smiali. Bolo to veľmi zábavné. Môj brat  
preliezol cez plot a babkinu papuču zachránil. 

Kristián Szabó, 3.A 

Najkrajší zážitok bol, keď sme sa kúpali v Moldave a išli sme aj do Maďarska. S dedkom a babkou 
som sa bicykloval. Aj to bolo dobré,  keď sme išli na zmrzlinu. Dedko nám vonku varil guľáš. On 
to volá „kinder guľáš“. Babka nám upiekla dobrý koláč. Na koláč dala čokoládu a jablká. Dedko 
s babkou  mi kúpili lietadlo na ovládanie a helikoptéru. 

 

Ema Sokáčová, 3.A 

S mojou babkou sme boli v Českej republike. Chodili sme na huby a pozerali sme sa , či nezahlia– 
dneme jeleňa. Bývali sme s jej kamarátkou v Strojeticiach. Strojetice sú neďaleko Prahy. Išlo sa tam 
asi pätnásť minút. Mali tam dvoch psov. Babkina kamarátka urobila najlepší šalát. 
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Vianoce 
Vianoce alebo vianočné sviatky sú najmä kresťanské sviatky narodenia Ježiša Krista, dnes aj 
všeobecne v rovnakom období slávené sviatky pokoja a mieru.  

 

Kedy boli zavedené prvé Vianoce? 
Vianoce boli zavedené v 4. stor. po Kr. namiesto pohanskej slávnosti zimného slnovratu (okolo 22. 
decembra). 

Tradície na Slovensku 
Kresťania aj nekresťania na Slovensku i v mnohých iných krajinách slávia Vianoce vzájomným 
obdarovávaním sa. Tento zvyk je v protestantskom prostredí doložený od 16. storočia. V 
katolíckych rodinách sa darčeky naopak rozdávali na sviatok sv. Mikuláša. Medzi ďalšie vianočné 
zvyky a symboly patrí ľudová dramatizácia vianočného príbehu (od 11. storočia), stavanie jasličiek 
(od 13. storočia, sv. František z Assisi), adventný veniec (1839), vyzdobený vianočný stromček (od 
19. storočia). Mnohé krajiny majú ďalšie špecifické vianočné zvyky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Martina Fujdiarová a Kristína Lukácsová IX. A 
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Vianočné koledy 
Roľničky, roľničky 

Hurá, už je sneh, rozlieha sa smiech. 
Deti kričia, zvonček znie, biele mámenie. 
Sneh je vôkol nás, svetu dáva jas. 
Rozlieha sa zvonenie, zima je tu zas.  
Roľničky, roľničky, kto vám dal ten hlas? 
Ježiško maličký a či Mikuláš? 
Roľničky, roľničky prinášajú sneh,  
piesne našej mamičky, Vianoce a smiech. 

White Christmas 

I'm dreaming of a white Christmas  
Just like the ones I used to know  
Where the treetops glisten  
and children listen  
To hear sleigh bells in the snow 
 
I'm dreaming of a white Christmas  
With every Christmas card I write  
May your days be merry and bright  
And may all your Christmases be white 
 
I'm dreaming of a white Christmas  
With every Christmas card I write  
May your days be merry and bright  
And may all your Christmases be white. 

 

O Tannenbaum, o Tannenbaum 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
Wie treu sind deine Blätter! 
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, 
Nein auch im Winter, wenn es schneit. 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
Wie treu sind deine Blätter! 
 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
Du kannst mir sehr gefallen! 
Wie oft hat schon zur Winterszeit 
Ein Baum von dir mich hoch erfreut! 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
Du kannst mir sehr gefallen! 

 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
Dein Kleid will mich was lehren: 
Die Hoffnung und Beständigkeit 
Gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit! 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
Dein Kleid will mich was lehren! 
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Zabavme sa, poučme sa 
 

                Otestuj sa z jazyka 
1. Čo znamená: FJERTUCHA 

 fujavica 
 zástera 
 fujara 
 

2. Čo znamená: DACH 
 podkrovná izba 
 tmavý oblak 
 strecha 
 

3. Čo znamená: BAJÚZ 
 fúzy 
 konský povoz 
 prosba 
 

4. Čo znamená: ŠPACÍR 
 zubné špáratko 
 prechádzka 
 marináda 
 

5. Čo znamená: PŇAK  
 koňak 
 ohorok cigarety 
 peň 
 

6. Čo znamená: VEDNO 
 spolu 
 vedro 
 diera 
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Osemsmerovka o zvieratkách 
 

b r o r d i l j h n e t a š 

ô č v k o z a z d j a h p g 

š e u r t c é e r e m e b c 

k u t a m p a b v ž s g j o 

r k t v z y k r o k o d í l 

e m í a č f š a d a b r c n 

č a ú r f e r t z u i o p a 

o č s d f g s l o n g h j ň 

k k p a p a g á j n b e ô a 

ž a b a ť l c v e ý ň k s o 

r v c i e n m a š k t á g u 

e d é j u n d e l f í n j m 

 

slon, mačka, myš, pes, delfín, kôň, koza, krava, žaba, krokodíl, 
zebra, papagáj, jež, škrečok,  
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♥  Omaľovánky pre dievčatá ♥ 
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Omaľovánky pre chlapcov 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kristína Lukácsová IX. A 
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Kapusta - základ zdravia a vitality 
Z histórie pestovania 
Na území Európy sa prvá zmienka o kapuste objavila približne pred 500 rokmi p. n .l. V období 
antiky boli niektoré druhy kapusty vnímané ako účinné liečivá. Rímsky vzdelanec Cato starší 
deklaroval , že každý si zriaďuje súkromnú lekáreň, ak si v záhrade pestuje kapustu. Rímsky 
spisovateľ Lucius Iunius Moderatus Columella opísal vo svojom diele o poľnohospodárstve vyše 
dvadsať rozličných druhov tejto plodiny. 

 Mimochodom, dnes existuje viac ako štyristo odrôd kapusty, ktoré sa od seba líšia tvarom listov, 
farbou hlávky a pod.  

V našej kultúre sa kapusta stala aj súčasťou rôznych pranostík a porekadiel. V každej domácnosti 
bolo jedlo z kapusty symbolom potešenia, o čom svedčí aj výrok: „Bez zelia niet veselia.“ Zvyklo 
sa tiež hovoriť: „Kapusta má veľké ústa.“ Toto porekadlo potvrdzovalo, že jedlo pripravené 
z kapusty má skvelú chuť.  
Pre naše zdravie 
Kapusta obsahuje celý rad prospešných látok pre náš organizmus. Obsahuje mnoho vitamínov ako 
provitamín A a céčko. Ďalej je to rastlinná  vláknina, no takisto sa tu nachádza aj veľké množstvo 
vápnika, ktorý je ľahko stráviteľný a telo ho dokáže rýchlo a efektívne absorbovať.  
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Prírodný všeliek 
Experti na zdravú výživu sa zhodujú v tvrdení, že konzumácia kapusty pomáha eliminovať mnohé  
zdravotné problémy.   

Kapusta pomáha pri: 

•    žalúdočných a črevných ťažkostiach 
•      kardiovaskulárnych ochoreniach 
•      osteoporóze a odvápnení 
•  skorbute (nedostatok vitamínu C) 

•  obezite, cukrovke a rakovine 

Zahraj sa!  
Nájdeš na obrázku tri chutné a zdravé kapusty? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristína Lukácsová IX. A 
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Kukurica -tajomný pokrm bohov 
Chutná, zdravá súčasť nášho jedálnička 

• Druhy kukurice: 

A. Obyčajná  B. Škrobnatá  

 -je pestovaná v horských podmienkach  -používa sa na výrobu múky, má mäkké jadro  
-je odolná voči chladu 

  

C. Pukancová  D. Cukrová 

-má malé zrnká a mäkké škrobité jadro -má sladšiu chuť 
 

 
 

 

 

 

Tajomná kukurica 

Na našu zem priniesla kukuricu dcéra Veľkého ducha Aatensic. K nám kukuricu priviezol 
v roku 1493 z Ameriky Kolumbus. Na našom území sa objavila v 17. storočí. Početné odrody sa 
dnes pestujú po celom svete. Kukurica  dokáže na dlhú dobu zasýtiť, no nepriberá sa z nej. 
Organizmu dodáva viaceré potrebné vitamíny skupiny B, C, E ako betakarotén. Vitamín B1-tiamín-
je dôležitý pre fungovanie nervovej sústavy. Kukurica je najlepšie prírodné sedatívum. V kukurici 
je obsiahnutý aj biotín , ktorý prispieva k zdravým silným vlasom a k pleti. Cukrová kukurica sa 
pridáva do ryže, zeleninových šalátov, polievok, príloh a  ako ozdoba na pizzu. Okrem čerstvej, 
mrazenej, či konzervovanej kukurice sa na prípravu rôznych jedál používa kukuričná múka, škrob 
a krupica. 

 
Martina Fujdiarová IX.A 
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Pre maškrtníkov 
Sladučké perníky  
 

 

Doba prípravy:100min. 

Spôsob prípravy :pečenie 

 

Ingrediencie :  

múka hladká 650 g 
maslo 250 g 
cukor kryštálový 250 g 
vajcia 3 ks 
med -3 pol. lyžica 
mletá škorica 1 káv. lyžička 
sóda jedlá 1 káv. lyžička 
perníkové korenie 1 káv. lyžička 
vajce na potretie 1 ks 

Postup prípravy : 

Vymiešame vajcia s cukrom a zmäknutým maslom, pridáme 
ostatné suroviny a vypracujeme cesto. Cesto je dobre následne 
zabaliť do fólie a nechať v chlade aspoň hodinu odpočívať, aby 
trochu stuhlo (alebo si môžeme cesto nachystať už deň vopred a 
nechať v chlade cez noc). Na pomúčenej doske postupne 
rozvaľkáme časti cesta a vykrajujeme medovníčky ľubovoľných 
tvarov. Ukladáme ich na plech (ktorý sme vystlali papierom na 
pečenie). Medovníčky ukladáme na plech s medzerami od seba, 
aby sa nám pri pečení nespojili. Vrch medovníkov potrieme pred 
pečením rozšľahaným vajcom a ozdobíme vlašským orechom. 
Pečieme vo vopred vyhriatej trúbe na 175 - 180 °C dozlatista asi 
10 – 15 minút (podľa veľkosti a hrúbky medovníkov). 

 

Poznámky: Uvedené množstvo surovín postačí cca na 4 
veľké plechy medovníkov. Medovníky môžeme ozdobiť 
podľa chuti: mandľou, lieskovým orieškom, či po dopečení 
čokoládou, bielkovou alebo citrónovou polevou. 

 

 

 

Martina Fujdiarová IX.A 
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Meteorologické pozorovanie 
 

Predpoveď počasia je pre nás dôležitou informáciou. Preto dievčatá A. Stefánová, 
M. Kövesdiová, V. Ďurčová a L. Harbulyáková sa rozhodli, že umiestnia meteorologickú stanicu 
v školskom átriu.  

Počas 5 dní pravidelne merali teplotu vzduchu, smer a rýchlosť vetra, vlhkosť vzduchu, 
oblačnosť a množstvo zrážok, ako ich vykonáva meteorológ. 

K tomu vytvorili pomôcky: zrážkomer, zachytávač prachových čiastočiek. 

 

 

                                                               veterná smerovka                  

anemometer                           meteorologická búdka   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozorované údaje zapísali do tabuľky. 
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SUDOKU 
Poznáte sudoku, ak áno, tu sa môžete potrápiť. 

  6  3  2   

 5 9    7 3  

2 4 3 7  8 5 9 1 

3   9 2 1   8 

         

6   4 7 5   3 

5 3 7 6  4 8 1 2 

 6 2    4 5  

  1  5  3   

Diana Molitorisová VI.A 

Mikuláš je opäť tu 
Aj tento školský rok nás navštívil Mikuláš spolu s čertom a anjelom, aby dobrým deťom rozdal 
sladkosti. Úlohu zabávačov na seba prevzali deviataci, ktorí žiakov vo všetkých triedach obdarili 
cukríkmi. Žiaci si domov odniesli ešte jeden balíček plný sladkostí, ktorý im pripravil výbor ZRŠ.  

 

 

 

 

 

 



31 

 

Vianočný basketbalový turnaj 
 

 

 

Na našej škole sa od 11. decembra začal hrať basketbalový turnaj. 

Žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií: starší a mladší žiaci. 

Zápasy sa odohrali takto: chlapci z V.A proti VI.A chlapci z V.B proti VI.B 

 dievčatá z V.A proti VI.A dievčatá z V.B proti VI.B 

 chlapci z VII.A proti VII.B chlapci z VIII.A proti IX.A 

 dievčatá z VII.A proti VII.B dievčatá z VIII.A proti IX.A 

Do záverečných kôl postúpili  

 z mladších žiakov chlapci z V.A proti VI.B  a dievčatá zo VI.A proti VI.B 

 zo starších žiakov: chlapci z IX.A proti VII.B a dievčatá zo VII.A proti VIII.A 

Vo vianočnom basketbalovom turnaji zvíťazili 

 mladší žiaci: chlapci zo VI.B a dievčatá zo VI.A 

 starší žiaci: chlapci zo VII.B a dievčatá z VIII.A 

Víťazi boli odmenení sladkosťou a písacími potrebami. 

Stefánová Alexandra VIII.A 

 

 
Anketa na otázku: „Čo by si deti priali nájsť pod 
vianočným stromčekom?“ 

 

Tu je 10 najlepších darčekov na trhu, ktoré by deti chceli vidieť pod vianočným stromčekom: 

1. Elektronika 

2. Oblečenie  

3. Knihy 

4. Spoločenské hry 

5. Kozmetika 

6. Hračky, bábiky a autá  

7. Hudobné nástroje 

8. Kreatívne hračky 

9. Športové potreby  

10. Peniaze 
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Vianočná akadémia 
Atmosféra vianočnej akadémie je zachytená na týchto záberoch. Vianočná nálada, pokoj a pohoda 
vyžaruje z týchto fotiek aj teraz. Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď   si 
viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Vianočná akadémia sa konala v piatok 
14.12.2012 v priestoroch školy. Veľmi nás tešilo, že účasť na akadémii bola veľká. Ďakujeme. 
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Fujavicu šťastia, 

víchricu pohody, 

závej radosti, 

len malú vločku všedných starostí 

a hlavne lavínu zdravia 

a lásky v novom roku.  

 

Všetko krásne v novom roku, 

dobrých ľudí hneď po boku. 

Veľa šťastia, veľa zdravia,  

nech sa všetky plány daria. 

 

 

V novom roku kvapku smoly,  

lyžičku hrdosti, hrnček radosti,  

kotlík úspechu, jazierko peňazí,  

more šťastia, oceán lásky  

a celý vesmír zdravia želá 

redakčná rada. 
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