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Otvorenie školského roka 2017/2018 

 Ako to už býva zvykom, skončili sa prázdniny a školské triedy opäť ožili 

svojím životom. Dňa 4. septembra 2017 naša pani riaditeľka Mgr. Terézia Besterciová 

otvorila brány školy a na slávnostnom otvorení školského roka srdečne privítala všetky 

deti, no najmä prváčikov, ktorí boli plní očakávania z novej školy a pani učiteliek. 

Zaželala im veľa úspechov, šťastia a chuti pracovať v ich prvom školskom roku.  

Nezabudla pozdraviť ani ďalšie nové tváre, deti z Perína, pre ktoré sa rovnako začína 

nová etapa ich školského života. Po príhovoroch ostatných hostí a krátkom kultúrnom 

programe sa žiaci presunuli do svojich tried, kde ich už netrpezlivo čakali ich triedni 

učitelia.  

 

 

 

 

S E P T E M B E R 

 

 Prázdniny ubehli naozaj rýchlo... V hlavách detí ešte víria spomienky na ne a tie 

veru  nevymiznú ešte dlho. Začítajme sa, čo zaujímavé zažili naše deti, či už doma, na 

dovolenkách alebo s im blízkymi osobami. 

 

Spomienky na prázdniny 

Cez prázdniny sme išli s rodičmi do 

Chorvátska. Keď sme tam prišli, museli sme 

hľadať apartmán. Nevedeli sme nič nájsť, už 

sme si mysleli, že budeme musieť stanovať. 

Ale nakoniec sme  náhodne našli ubytovanie, 

ktoré bolo celkom dobré. Síce bolo malé, ale 

mali sme v ňom všetko, čo sme potrebovali. 

Takže nakoniec sme nemuseli stanovať. Náš 

apartmán bol blízko pláže, takže sme si mohli pokojne užívať dovolenku, vodu a pláž. 

Samuel Grác, VII.B 
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 Cez prázdniny som bol v Čiernej Hore, 

ktorá leží pri Jadranskom mori. Cesta tam 

trvala dlho, lebo v Srbsku pri hranici bola 

veľká kolóna. Keď sme tam prišli, hneď sme 

sa ubytovali. Potom sme sa išli kúpať do 

mora. Na tretí deň sme išli do mesta na 

kolotoče. Jeden z nich sa krútil tak rýchlo, že 

takmer mi prišlo nevoľno. Pokračovali sme 

ďalej, hlbšie do mesta, až sme došli 

k prístavu, kde boli zaparkované lode a ja som skoro spadol do vody. Po návrate na 

náš apartmán sme išli spať. Koncom týždňa sme sa vrátili domov, našťastie cesta späť 

už trvala omnoho kratšie. 

Maxim Pollák, VII.B 

V jeden letný sobotňajší deň som sa zobudil na 

veľký rozruch. Vedel som, čo sa deje, a preto som vyskočil 

z postele a išiel sa rýchlo obliecť. Bol deň našej obce. 

Rodičia sa už pripravovali, tak som sa opýtal, či 

nepotrebujú s niečím pomôcť. Celý deň sme strávili na 

futbalovom ihrisku, kde sme sledovali a hrali futbal. No 

bolo veľmi teplo, preto sme sa pred slnkom museli skrývať 

pod stany. Neskoro večer sme už nevideli loptu, tak sme už 

futbal nechali tak a išli sme sa zabávať. Veľmi som si ten 

deň užil, len škoda, že som sa na ďalší deň poriadne 

nevyspal.              

Samuel Štefán, VII.B 

 V lete sme boli pri Balatone. Bol to výlet zo školy, na ktorom sa zúčastnili žiaci 

VI., VII. a VIII. ročníka. Boli sme tam celý týždeň a bolo super. Trošku nemilo nás 

prekvapila špinavá voda v jazere a množstvo rýb v ňom, ale výlet sme si naozaj užili. 

Zažili sme veľa dobrodružstiev - stratili sme sa v obchodnom centre, zastavili nám 

eskalátory, keď sme na nich stáli, behali sme cez fontánu, stále sme sa niekam náhlili, 

jedli langoše... Nezabudnuteľné bolo aj naše bývanie. Ubytovali nás v škole, konkrétne 

v školských triedach, kde sme mali postele. My, dievčatá, sme spali na izbe až trinásť. 

A chlapci boli rozdelení do dvoch tried. Vďaka všetkému, čo sme na výlete zažili,  

môžeme povedať, že bol nezabudnuteľný a doteraz na neho rady spomíname. 

Lea Cibereová a Brigita Harbuľáková, VII.A 
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Prázdniny so starými rodičmi 
Moje letné prázdniny prebiehali veľmi rýchlo. Boli sme 

na dovolenke a bola som aj u starých rodičov. Mám na to 

veľmi pekné spomienky. Keďže bývajú na dedine, chovajú 

domáce zvieratá. Majú zajace a kačky. Tak som mala o zábavu 

postarané. Mojím obľúbeným zvieraťom je kôň a oni ho 

nemajú, tak ma často vozili do Šace. Dedko sa nevedel 

vynadívať, ako perfektne jazdím na koni. Každému sa chválil, akú má šikovnú 

vnučku. No nebola som len dedova spoločníčka. Babke som pomáhala v kuchyni. 

Varili sme obed a piekli sme koláče. Veď najlepšie koláče sú od babky. Moje 

prázdniny u starých rodičov sa skončili a neviem sa dočkať budúceho leta, pretože je 

s nimi zábava a mám ich rada. 

Rebeka Urbanová, V. A 

Čo som zažil s babkou cez prázdniny?  
S mojimi starými rodičmi sme boli cez prázdniny na dovolenke v Podhájskej. 

Cesta bola dlhá, ale rýchlo nám ubehla, pretože sme sa všetci tešili. Keď sme dorazili, 

vybavili sme si ubytovanie, oddýchli sme si, zobrali sme deky, osušky a plavky a šli 

sme na kúpalisko. Na kúpalisku som sa vybláznil s dedkom, potápali sme sa a šmýkali 

na toboganoch. Na druhý deň sme išli do ZOO, kde som videl slony a zvieratá, ktoré v 

košickej ZOO nie sú. Na tretí deň ma babka s dedkom zobrali na vyhliadkovú vežu, 

odkiaľ som videl celú dedinu. Po večeroch sme chodili na pizzu a večerné prechádzky. 

Z dovolenky som si priniesol pekné zážitky. Počas prázdnin sme navštívili kiná 

a cukrárne. No zašli sme aj na prechádzky mestom. Keď nám prialo počasie, tak sme 

varili guľáš, opekali a grilovali doma na dvore. Ostatné dni sme sa venovali 

spoločenským hrám. Prázdniny som si užil a poriadne som si oddýchol.  

Lukáš Iglai, V.A 

Leto so starkou 
S mojou babkou som počas prázdnin strávila niekoľko pekných spoločných dní. 

Bývame na jednom dvore, tak ju vídam každý deň. Raz sme sa vybrali do parku 

a spravili sme si piknik. Zobrali sme si deku, nejaké jedlo a pitie. Len tak sme sedeli 

a pozorovali okolie. V ten deň mi rodičia dovolili spať u babky. Veľmi som sa tešila, 

lebo babka mi dovolila byť dlho hore. Na druhý deň vymyslela, že budeme opekať. 

Tak sme šli do obchodu nakúpiť potraviny na našu opekačku. Podvečer sme spravili 

oheň a opekali sme. Babka mi rozprávala svoje zážitky z detstva, ktoré sú veľmi 

smiešne. Rada ich počúvam. No neskôr sa začalo blýskať, tak sme šli do domu. Príbeh 

mi však nezabudla dopovedať na druhý deň, pretože ja som bola taká unavená, že som 

zaspala. Teším sa na ďalšie zaujímavé rozprávanie príhod mojej babky.  

 

Nikola Lukáčová, V. A 
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Moje leto so starými rodičmi 

 

  Moje leto začalo tak, že som bola na výlete so starými rodičmi v Maďarsku. 

Boli sme na hrade Sirok. Videli sme staré zbrane a izby zariadené historickým 

nábytkom. Z hradu bol krásny výhľad. Po prehliadke hradu sme sa išli ubytovať do 

hotela. Po vybalení batožiny sme si oddýchli v hotelovom wellnese. Kým babka bola 

v saune, ja s dedom som oddychovala vo vírivke. Deň nám rýchlo zbehol a my sme išli 

na večeru, ktorá mi veľmi chutila.  

Ráno, keď sme sa zobudili, pobalili sme si veci, pretože sme šli do ZOO. Kŕmili 

sme kone, medvede a iné zvieratá. Na obed ma čakalo prekvapenie, nasadli sme do 

autobusu a vystúpili sme pred kúpaliskom. Bola som veľmi šťastná, pretože mám rada 

vodu a tobogány. Šmýkala som sa tam aspoň dvadsaťkrát. Starí rodičia mi kúpili 

zmrzlinu i oblečenie. Stretla som tam aj novú kamarátku, s ktorou som sa zoznámila 

minulý rok. Bolo to skvelé. 

Na druhý deň ráno sme sa pobalili a opustili hotel a šli domov. Keď sme 

dorazili, všetkým som vyrozprávala svoje zážitky. Zvyšok prázdnin som bola doma. 

Teším sa, ako si opäť o rok so starými rodičmi niekam vyrazíme.  

Cynthia Bobalová, V. A 

List starým rodičom 

Milí starí rodičia, 

píšem Vám tento list, pretože by som sa Vám chcel poďakovať za nádherné letné 

prázdniny, ktoré som u Vás strávil. Spomínam na tie krásne letné rána, keď sme 

jedávali raňajky v záhrade a tie chutné obedy, ktoré mi babka s láskou pripravovala. 

Teším sa na to, keď ma opäť starký bude učiť kosiť trávu v záhrade, rúbať drevo na 

zimu. A keď sa zase vyberieme do lesa zbierať huby. Mal som sa u Vás veľmi dobre! 

Ďakujem Vám! 

S pozdravom, Váš vnuk Viktor 

Viktor Vidlička, V. A 

 

Želanie – Milan Rúfus 

Aj napriek svojim šedinám, vždy budeš pre nás jediná.  

Aj napriek tvojim vráskam, hreje ťa naša láska.  

Prajeme Ti milý starký, starká,  

Nech ťa sila neopúšťa, nech Ti stále slúži zdravie,  

Či je deň, a či noc hustá. 
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Európsky deň jazykov 

 Posledný septembrový týždeň patril 

pripomienke na Európsky deň jazykov. V školskej 

knižnici sa stretli učitelia i žiaci, ktorí svojou 

štipkou prispeli k spríjemneniu tohto náučného 

popoludnia. Po slávnostnom otvorení a vypočutí 

európskej hymny, sme sa začítali do prezentácií, 

ktoré si pre nás pripravili p. uč. Rajňák a p. uč. Besterciová. Na okamih sme sa 

preniesli do Vietnamu, odkiaľ nás pozdravili Slováci, vypočuli sme si španielsku 

hymnu, započúvali sme sa do ruských piesní, ktoré nám pod vedením p. uč. Gálovej 

predviedli žiačky druhého stupňa. Vďaka pani učiteľke Timárovej sme si potrénovali 

hlavičky a popasovali sme sa s kultúrnymi pamiatkami rôznych európskych 

miest, riešili sme zaujímavý kvíz venovaný slovenským nárečovým slovám. Spleť 

informácií o jazykoch doplnili p. uč. Szabó a p. uč. Tužinský. Celé toto popoludnie sa 

nieslo v znamení dobrej nálady, preto veríme, že sa o rok opäť stretneme. 

 

 

Zistili sme 

Viete, aké jazyky patria medzi 10 najpoužívanejších vo svete? Na 10. mieste je 

nemecký jazyk, hovorí ním viac ako 90 miliónov obyvateľov. Nemecký jazyk nie je 

úradným jazykom iba Nemecka, ale i Rakúska, Lichtenštajnska a Luxemburska 

a jedným z troch úradných jazykov Belgicka. Je jedným zo štyroch oficiálnych 

jazykov Švajčiarska. Úctyhodné 9. miesto obsadil japonský jazyk, ktorým hovorí 

viac ako 132 miliónov obyvateľov. Ruský jazyk používa vyše 144 miliónov 

obyvateľov a obsadil 8. miesto. Ruský jazyk je národným jazykom i v Bielorusku, 

Ukrajine či Kazachstane. 178 miliónov ľudí hovorí portugalským jazykom, ktorý sa 

umiestnil na 7. mieste, a ktorý je oficiálnym jazykom Portugalska, Brazílie, Angoly, 

Kapverdov, Mozambiku a v iných krajinách. 6. priečku obsadil bengálsky jazyk, 
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ktorý je úradným jazykom štátu 

Bangladéš a používa ho cez 181 

miliónov ľudí. Arabskému jazyku patrí 

4. miesto v počte hovoriacich, ktorých 

je cez 221 miliónov. Hindčine patrí 

pomyselná zemiaková medaila za 4. 

miesto v počte hovoriacich, ktorých je 

cez 242 miliónov. Tento jazyk je 

oficiálnym jazykom Indie. Bronzová 

medaila patrí anglickému jazyku, ktorý používa viac ako 328 miliónov hovoriacich. 

Je oficiálnym jazykom 53 krajín, vrátane Írska, Kanady, Južnej Afriky, Jamajky 

a Nového Zélandu a samozrejme v USA, Veľkej Británii a Austrálii. Je tiež úradným 

jazykom niekoľkých organizácií, vrátane OSN, NATO a EÚ. Španielskemu jazyku 

patrí strieborná medaila a 2. miesto v počte hovoriacich, ktorých je viac ako 329 

miliónov. Ten je oficiálnym jazykom vo viac ako 20 krajinách a v takmer celej 

latinskej Amerike. 1. miesto obsadila mandarínska čínština, teda jazyk, ktorý 

používa neuveriteľných 845 miliónov hovoriacich v Číne, Čínskej ľudovej republike, 

Taiwane, či Singapure. 

 Mgr. Monika Revťáková 

Biela pastelka 

Dňa 22. 9. 2017 sa naša škola opäť zapojila 

do verejnej zbierky pod názvom Biela pastelka. 

Tento projekt je založený na dobrovoľnej pomoci 

slepým a slabozrakým ľuďom. Takýchto ľudí so 

zrakovým postihnutím stále pribúda, slepota alebo 

slabozrakosť môže byť u človeka vrodený hendikep 

alebo sa to prejaví až časom. Oči si môžeme 

poškodiť aj sami. V dnešnej dobe je celosvetovo veľmi rozšírená počítačová technika, 

ktorá vo veľkom množstve tiež môže spôsobiť zrakový postih alebo slabé videnie.  

Buďme ľudia a zamyslime sa nad životom ľudí s týmto postihnutím. Niektorí 

v živote nikdy nevideli ani svoju mamku, ocka, ani modré nebo, či zelenú lúku. Od 

narodenia žijú v tme, a preto by sme im mali pomáhať či už finančnou čiastkou alebo 

nejakými dobrovoľnými prácami v centrách, alebo školách pre nevidiacich. 

Z dobrovoľného príspevku do tejto zbierky sa týmto ľuďom kupujú a zabezpečujú 

pomôcky, ktoré by im mali uľahčiť život – okuliare, tabuľky s Braillovým písmom... 

Tiež sa z toho financujú rôzne očné vyšetrenia, operácie. Na našej škole sa zapojilo do 

zbierky veľa žiakov, učiteľov, zamestnancov a aj vedenie školy, za čo im ďakujeme. 

Carmen Németová, IX.A 
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O K T Ó B E R 

Október – mesiac úcty k starším 

V decembri, v roku 1990, bol mesiac október vyhlásený Valným 

zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším a 1. 

október za Medzinárodný deň starších. Podľa aktuálnych štatistík žije dnes na 

celom svete viac ako 600 miliónov seniorov, preto jesenný mesiac október patril 

pripomienke na všetkých starších ľudí v našom okolí. Žiaci spoznávali, prečo by mala 

byť úcta k starším ľuďom prirodzenou súčasťou ich života, prečo by mala byť 

sústavná, bez toho, aby sme ju niekomu vnucovali a prikazovali. Je potrebné uvedomiť 

si, že starnutie sa týka všetkých ľudí, je to nezastaviteľný proces. Ľudia, ktorých hlavy 

zdobia šediny, nie sú menejcenní, práve naopak, sú pre náš všetkých inšpiráciou 

hlavne pre ich rôzne životné skúsenosti, ktoré nám odovzdávajú. Vedzme, že ak sa 

zaujímame o starých ľudí, ak sa o nich staráme a pomáhame im, je to znakom dobrej 

výchovy. Žiaci II. stupňa napísali krásne literárne práce, v ktorých prejavili svoju úctu 

a lásku svojim starým rodičom, ktorí síce majú toho málo, ale vždy nám majú čo dať. 

 

Moja babka 

Moja babka je veľmi múdra, 

ako vzácnej vody plná studňa. 

Vždy s dobrou náladou obdarí 

a vyčarí mi úsmev na tvári. 

 

Je to žena zo zlata, 

jej dobrý nápad sa vždy ráta. 

Môj príchod ju vždy poteší, 

a jej deň je hneď krásnejší. 

 

Ona je plná lásky 

aj keď má už na tvári vrásky. 

Pri srdci ma vždy zohreje, 

Rozbité kolená už nevadia. 

 

Ona mi vždy pomôže, 

stará sa o mňa, kde môže. 

Je to dar z neba, 

dáva mi viac ako treba. 

                                       Andrea Kundráková, VI. A 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=yz5Bx41p&id=C9559D0F763D2C5878310A46B9BE6CDDE9F943EA&thid=OIP.yz5Bx41pO7k_7RI2c0v8xAEsDN&q=babi%c4%8dka&simid=608006799379202565&selectedIndex=1
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Babička 

 

Babička moja milovaná, 

čo ty pre mňa robíš? 

Vždy keď sa porežem, 

ranu mi zahojíš. 

 

Vždy keď prídem domov so zlou známkou,  

stále mi povieš: „Neboj, to sa napraví!“ 

A ja sa poteším a utekám k stolu,  

vyberám knižky a učím sa zas a znovu. 

 

Prišla som s jednotkou domov, 

utekám k babičke. 

„Ďakujem ti babka za všetko!“ 

 

Sofia Skapinyeczová, VI.A 

 

Báseň o babičke 

Moja babka, tá je skvelá, 

deň a noc sa o mňa stará. 

Varí, perie, všetko robí, 

aby som bol stále zdravý. 

 

Chodí so mnou na prechádzky 

do prírody, na preliezky. 

Hrá sa, šantí, smeje sa, 

to je moja babička. 

 

Keď som chorý, lieči ma: 

čajík, medík, cibuľa. 

Svojou láskou zahŕňa ma,  

lebo má ma veľmi rada. 

 

Milá moja babička, 

si kus môjho srdiečka. 

                  Richard Madak, V. A 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=D1f+EykL&id=1E3FA6EAC3BD8B478250FD7C8DC7DAA28DB809DF&thid=OIP.D1f-EykL9nmGRrYOae961wEgDY&q=staroba&simid=608029863364134137&selectedIndex=29


10 
 

Interview so starou mamou 

 

Ako tráviš čas v lete? 

V lete pestujem v záhradke zeleninu, zbieram ovocie, ktoré potom zaváram. Pestujem 

mnoho kvetov, o ktoré sa s láskou starám. 

Máš aj nejaké obľúbené ovocie? 

Áno, mám. Sú to broskyne.  

Chováš aj domáce zvieratá? 

Mám psíka a sliepočky, ktoré nám znášajú vajíčka.  

Chodíš v lete rada na prechádzky?  

Chodíme s kamarátkami do lesa na prechádzky. Tam čerpáme energiu, dýchame vôňu 

lesa a niekedy si urobíme aj malý piknik.  

Aký je tvoj obľúbený nápoj v lete? 

Mojím obľúbeným nápojom je čistá voda a minerálka.  

Ako oddychuješ v lete? 

Najradšej mám oddych v mojej hojdačke, kde aj občas zaspím.  

Babka, ďakujem za náš krátky rozhovor.  

Nemáš začo, vnúčik.  

 

Sebastián Flóra, VI. A 

 

Môj dedko 

 

Môj dedko sa volá Július Nehman. Má 65 

rokov, už je na dôchodku. Niekedy ma volá 

tekvicové semienko. Je veľmi zábavný a často 

hovorí vtipy. Každý deň si nájde nejakú prácu 

okolo domu. V lete nás vždy berie na kúpalisko. 

Skáčeme s ním do bazéna a spoločne plávame. 

Niekedy pre nás príde aj do školy a vezme nás 

k nim domov. Kedysi bol dedko vojakom. Chcel 

byť vojenským pilotom, ale to sa mu nepodarilo. 

Pracoval v kancelárii. Doteraz má doma vystavené 

veci, ktoré používal, keď bol vojak. Stále, keď sme 

s bratom u našich starých rodičoch,  dedko nám 

rozpráva staré príbehy zo svojho života.  

 

Alexandra Szabó, VI. A 
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                                    Starí rodičia 

 

Starká, tá ťa pohladí, 

život ti vždy osladí.  

 

Pri nej hladom neumrieš, 

jej dobrotu nezaprieš. 

 

Dedko, ten ťa všetko naučí, 

dobrú náladu ti zaručí. 

 

Pred všetkým ťa ochráni, 

huncútstvam sa nebráni. 

 

Oni sú mojím pokladom, 

vždy mi pôjdu príkladom. 

Ustrážim ich v srdiečku, 

ako krásnu perličku. 

Šimon Stefán, VII.B 

 

 

Babička        Starým rodičom 

 

Milá moja babička       Moja babka dáma je, 

si kus môjho srdiečka,     veľmi rada tancuje. 

znamenáš pre mňa veľmi veľa,     Veľmi dobre varí, 

nikdy si nám zlého nechcela.     všetko jedlo pripraví. 

 

Dobré rady nám rozdávaš,     Dedko zase kutil je, 

pri učení nám pomáhaš.      keď treba všetko zmajstruje. 

Aj keď nás občas pokarháš     Na traktore jazdíme, 

viem, že nás veľmi rada máš.     spolu nikdy neleňošíme. 

 

Ďakujem, že si tu s nami          Moji starkí, rád vás mám, 

s radosťou aj s bolesťami.      Veľmi rád vás objímam.  

Dlhý život prajem ti 

v zdraví, šťastí a v radosti.      Tomáš Bakši, VII.B 

 

Liana Kováčová, VII.A 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=kgqcXO8D&id=AA483CB7E5A0927F7FCA352F10B3800D76BE23BD&thid=OIP.kgqcXO8D9e_hL0iTAhplhQE1DH&q=babi%c4%8dka+a+vnuk&simid=608025246236870390&selectedIndex=63
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Pre babku 

Babka drahá, najdrahšia 

Tvoje piesne ma vždy utíšia. 

Tvoj úsmev mi rozžiari celý môj deň 

s tebou sa mi babka plní môj najkrajší sen. 

 

Si ako moja druhá mama 

a ja ti babka sľúbim, že nikdy nebudeš sama. 

Pri tebe babka dobre sa cítime, 

vždy keď sa silno za ruky chytíme. 

 

Každá tvoja vráska niečo znamená,  

hlavne to, že nemáš srdce z kameňa. 

Šedivé vlasy rokmi ti pribúdajú, 

ale naše spomienky navždy zostávajú. 

 

Oči jasné ako výjav z neba, 

čo by som ja babka robila bez teba? 

Bez teba babka ako oceán bez vody, 

no s tebou šťastná ako na zlatej lodi. 

 

Z chladu vonkajšieho vždy ma zohreješ, 

do srdca môjho lásku mi naleješ. 

Vždy si nás pritúliš, voláš nás k sebe, 

my ti za to babka najviac ďakujeme!  

 

Carmen Németová, IX.A 

Literárna súťaž - Nebuď otrok drog 

 V mesiaci október sa žiaci piateho a siedmeho ročníka zapojili do literárno-

výtvarnej súťaže s protidrogovou tematikou Nebuď otrok drog 4, ktorá bola určená pre 

základné a stredné školy. Úlohou žiakov bolo hľadať a nájsť odpoveď na otázku, ako 

by im drogy skomplikovali život s podtitulom, o čo všetko by používaním drog prišli, 

či už dobrovoľne, alebo nedobrovoľne.  

 Je veľmi dôležité dbať na primárnu prevenciu, hovoriť o drogovej závislosti 

skôr, ako vôbec vznikne. Nezabúdajme na správnu informovanosť detí, nezatvárajme 

oči pred ich každodennými problémami a pomáhajme im, aby nezačali svoje starosti 

zaháňať pitím alkoholu, fajčením, či dokonca užívaním drog.  

Začítajme sa do niekoľkých literárnych prác, ktorými naši žiaci zabojovali o 

výhru v súťaži. 
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Každý z nás to predsa vie!    Drogy nie sú dobrá vec 

 

Každý z nás to predsa vie,      Drogy nie sú dobrá vec, 

čo je dobré a čo nie!      vyskúšal ich už i moreplavec.  

Droga je veľmi zlá voľba,      Prístavy i oceány preplával, 

nič nie je v nich – žiaden kus dobra.    no drog sa zbaviť nevládal. 

 

Robia telu, mysli zle,     Túžil prestať drogy brať, 

kto ich berie na dno padne.     ale nevedel im už zbohom dať. 

Zober radšej svojho psa      Neskončí to veru dobre, 

na prechádzku do lesa.      problémov má celé more. 

  

Spoločná hra či kamarát,      Droga ničí život jeho,  

naučí ťa mať život rád.               vtom však zbadá vo sne jeho.  

Tak nefajči,        Zjavil sa mu vlastný brat, 

nepi a neber drogy,       aby prestal už drogovať.  

pretože to každému zle robí! 

Chvíľu mu to vydržalo, 

Viktor Vidlička, V.A      no veľa z neho neostalo.  

Premýšľal on veľmi tuho, 

až do paluby vyryl hrubo: 

  

Drogy nie sú dobrá vec!  

 

                                                                                     Viktória Vidličková, VI.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cynthia Bobalová, V.A        
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Pravda o drogách 

 

Drogy – to sú zákerné príšery, 

no každý im ľahko uverí. 

Cítiš sa ako v siedmom nebi, 

akoby si bol znovuzrodený. 

 

Fyzicky si úplne na dne, 

každý sem niekedy spadne. 

Ak sa z toho vylížem, tak som pán, 

sám sa o seba postarám. 

 

Drogy, alkohol, cigarety... 

To všetko sú zlé veci, 

nezačínaj si  s nimi, 

lebo skončíš  v horúcej peci. 

 

Drogy ničia človeka, 

                          to je pravda odveká. 

        To si zapamätaj 

        a nikdy sa toho nechytaj! 

 

Kamila Zemanová, VII.A 

Nebuď otrok drog! 

 Drogy nie sú dobrá vec,   Keď nebudeš brať drogy, 

zničia celý tvoj svet.   nebudeš z toho grogy. 

Choď sa radšej vonku hrať,  Nebudeš bledá ako stena, 

ako tajne drogy brať.  v drogách celá potopená.  

 

Sú to biele tabletky,    Andrea Kundráková, VI.A 

ktoré dávaš do kabelky. 

Škodia tvojmu zdraviu,  

budeš mať z toho traumu. 

 

Ten, kto berie drogy,  

často do roboty nechodí.  

Neoplatí sa ich mať, 

nikto ti nebude pomáhať. 
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Spoveď 

 

Volám sa Jana a pochádzam z okresného mesta. Ešte stále žijem so svojimi rodičmi 

v byte na šiestom poschodí. Mám mladšiu sestru, ktorá chodí do základnej školy. Všetci už 

hádam pozabudli na môj problém, ktorý sa začal pred dvomi rokmi.  

Dnes mám sedemnásť a študujem na strednej škole. Pred dvomi rokmi ma z nej skoro 

vyhodili. Dôvod bol jednoduchý – začala som piť. Spočiatku to bolo nevinné. Nová škola, 

noví kamaráti a samozrejme viac slobody. Moji rodičia mi verili, pretože na základnej škole 

som bola vzorná žiačka, mala som len jednotky. Keď som mohla, stále som im bola 

nápomocná. Doma som nemala žiadne problémy.  

S nástupom na strednú školu sa však začali moje problémy. Keďže som chcela 

zapadnúť do partie, tak som začala po vyučovaní fajčiť. Mala som čas ísť domov. A tak pri 

cigaretke sme so spolužiačkami kecali. Bližšie som ich spoznávala, prijali ma medzi seba. 

Volali ma cez víkendy na párty a diskotéky. Tam sa k cigarete pridal i alkohol. Popíjanie ma 

bavilo, pretože vtedy som sa uvoľnila a nehanbila som sa. Bola som odvážna a opitá. Vtedy 

ma to vôbec netrápilo, dôležitý bol pocit slobody. Takto sa to opakovalo každý víkend. 

Neskôr mi alkohol začal chýbať aj počas týždňa. Vyhľadávala som denné podniky a prestala 

som chodiť na vyučovanie. Bolo príjemnejšie sedieť pri cigarete a poháriku, ako trčať v škole.  

Problém nastal, keď zo školy zavolali našim, že do nej nechodím. Na to som akosi 

nemyslela. Hrozilo mi, že ma vylúčia zo školy. Rodičia vtedy rázne zakročili. Dostala som 

zaracha a po škole ma čakali. Rozhodli sa, že budem navštevovať psychológa. Pohrozili mi, 

že keď s pitím neprestanem, odnesú ma na protialkoholické. Tam som sa dostať nechcela. Až 

vtedy som si uvedomila, akú hlúposť som spravila. Stala zo mňa alkoholička. Všetko som 

zničila. Rodičia mi už neverili, mladšia sestra sa na mňa pozerala ako na chorú. Bola som už 

z toho nervózna.  

Dnes ľutujem, čo som vyviedla, ospravedlnila som sa našim už niekoľkokrát. Je ťažké 

priznať si, že som bola alkoholička. Od doktorky viem, že sa úplne nevyliečim. Závislosť len 

potlačím. Ja však verím, že už nebudem piť. Spôsobila som sebe i svojej rodine problémy. 

Teraz sa snažím dať všetko do poriadku. Poctivo sa učím, venujem svoj čas mladšej sestre a s 

rodičmi chodíme pravidelne do prírody. Bola som hlúpa, no viac takúto hlúposť nechcem 

urobiť.  

 Nikola Lukáčová, V.A 
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Exkurzia v solivare 

 Dňa 25. októbra sme sa my, žiaci piateho a siedmeho ročníka, zúčastnili 

exkurzie v Technickom múzeu v Košiciach. Po prehliadke múzea sme si spríjemnili 

deň nákupmi v obchodnom centre. Za exkurziu ďakujeme p. uč. Kissovej a p. už. 

Kardošovej.  

Brigita Harbuľáková, VII.A 

 

Deň zdravej výživy  
 

Vo štvrtok 26. októbra sme si na našej 

škole pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. 

Pri tejto príležitosti sa žiaci zúčastnili viacerých 

aktivít.   

 

Zdravé nátierky  

Podobne ako po iné roky, i tento rok 

pripravili p. učiteľky a p. učitelia chutné  

a zdravé nátierky, ktoré žiaci mali možnosť  

zakúpiť v školskej jedálni. Vybrať si mohli  

z bohatej ponuky - špenátová, zelerová, rybacia, 

vajíčková, mrkvová nátierka a mnoho  ďalších. Ak niekto zatúžil po sladkom variante, 

mohol si kúpiť chlebík potretý domácim  džemom, prípadne mohol ochutnať z 

pripravených koláčikov.   

 

Kvíz    

O tom, že kuchárske umenie nie je deťom cudzie, nás presvedčili žiaci z II. 

stupňa  v kulinárskom kvíze. Z každej triedy boli vytvorené trojčlenné  družstvá, ktoré 

museli odpovedať na otázky z oblasti gastronómie. Najlepšie obstálo družstvo 

chlapcov z IX.A v zložení Erik Leščinský,  Matúš Paperník a Roland Sitáš.   

 

Súťaž o Zlatú varešku    

Žiaci od III. po IX. ročník  sa hrdo predviedli aj s varechou v ruke. Pripravili 

chutné  šaláty, nátierky i dezerty. Porota to vôbec nemala jednoduché  Jedlá nielen 

dobre vyzerali,  ale i chutili. A tú sú víťazné a teda najlepšie tímy mladých kuchárov:  

 

1.   miesto:    VIII. A –       Dominik Lukács, Daniel Hajduček, Kristián Szabó    

2.   miesto:    VI. B    –      Anna Kuruová, Lívia Matová  

3.   miesto:   VI. A    –   Kornélia Pomothyová, Alexandra Szabó, Andrea  

Kundráková. 
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Najkrajšie ovocie a  zelenina zo záhradky     

Bola ďalšou zo súťaží, do ktorej sa zapojilo množstvo žiakov  –  predovšetkým 

z I. stupňa. Porota sa veľmi dlho rozhodovala pri výbere toho „naj“. Nakoniec sa 

zhodla na  jedinom krásnom kalerábe, ktorý priniesol Leo Sabo z III.B.  

 

„Cvičme  hravo“      

Bolo heslom ďalšej aktivity, ktorej sa zúčastnili ročníky I. stupňa a špeciálnych 

tried  v telocvični. Žiaci si vyskúšali a hravo zvládli dráhu pripravenú p. uč. Servilom.   

 

Prezentácia  o zdravej  výžive    

Prezentáciu týkajúcu sa zdravej výživy, mali žiaci I. stupňa a špeciálnych tried 

možnosť vidieť v školskej knižnici, kde im  dievčatá Natália Berdisová  a Lenka 

Škulková  (žiačky VIII.A) rozpovedali, čo všetko by   malo byť 

obsiahnuté v jedálničku každého z nás. Žiaci sa mohli naučiť, prečo by raňajky nemali 

vynechávať a prečo je dôležitý pohyb v našom živote. Aktivity k  Svetovému dňu   

zdravej výživy pripravili p. uč. Radvanová  a p. uč. Horváth. 

 

Mgr. Daniel Rajňák 

Tekviciáda 
 

K jeseni patrí i 

Heloween, je to americký 

sviatok, ktorý sa oslavuje 

večer 31. októbra pred 

sviatkom všetkých svätých. 

Oslavujú ho predovšetkým 

deti oblečené v kostýmoch, 

ktoré koledujú a navštevujú 

susedov. Mnoho rodinných 

domov práve v tomto 

období zdobia vyrezávané 

tekvice s rôznymi 

strašidelnými motívmi.  

I naša škola si pripomenula tento sviatok. P. uč. Radvanová a p. uč. Horváth 

zorganizovali deň plný zaujímavých akcii. Spolu so žiakmi vyrezávali, ozdobovali a 

skrášľovali tekvice, ktoré zdobili vstupnú bránu našej školy. Zorganizovali 

heloweenský večierok plný hudby, zábavy a tanca pre žiakov II. stupňa, ktorý sa na 

tento deň pripravili naozaj originálne a siahli aj po rozličných maskách.  
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Medzinárodný deň školských knižníc 

 Bol vyhlásený v roku 1999 a pripomína sa každý štvrtý októbrový pondelok. 

Tento deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. 

Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a 

poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. 

Vedeli ste, že aj knihy majú svoje rekordy? 

Najväčšia kniha 

 Najväčšia kniha sveta meria 5 m x 8,06 m a 

váži približne 1500 kg. Skladá sa zo 429 strán. 

Kniha bola odhalená 27. februára 2012 v Dubaji, v 

Spojených arabských emirátoch. Ide o súbor 

príbehov, ktoré zdôrazňujú celoživotné úspechy 

proroka islamu a tiež pozitívny vplyv islamu na 

medzinárodnej a humanitárnej scéne.  

 

Najhrubšia kniha 
 Najhrubšia publikovaná kniha sveta je 

hrubá 322 mm a má naozaj obrovské množstvo 

strán, presne 4032. Čo sa týka váhy, má 8,04 kg. 

Knihu odhalili v roku 2009. A o akú knihu 

vlastne ide? „Miss Marple stories“ (Príbehy 

slečny Marple), ktoré napísala Agatha Christie. 

Je to súbor 12 románov a 20 poviedok. 

Najmenšia kniha 

Najmenšiu knihu 

sveta by ste prečítali asi 

ťažko. Určite nie voľným 

okom. K jej prečítaniu 

potrebujete aj mikroskop, 

ale nie taký obyčajný, ale 

elektrónový. Najmenšia 

netlačená kniha meria 70 

mikrometrov x 100 mikrometrov a obsahuje 30 strán. Autorom príbehu “Teeny Ted 

from Turnip Town” je Malcolm Douglas Chaplin a rozpráva o malom Tedovi a jeho 

triumfe na súťaži. 
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Najpredávanejšia kniha 

Najpredávanejšia kniha náučnej literatúry je 

Biblia. Samozrejme nevie sa úplne presne, koľko výtlačkov 

bolo vytvorených či predaných, pretože ide o dosť voľne 

šíriteľnú knihu. Existujú však nejaké predpoklady. Výskum 

Bible Society zistil, že medzi rokmi  1815 až 1975 bolo 

vytlačených približne 2,5 bilióna kusov  Biblie. Súčasné 

odhady predpokladajú oveľa vyššie číslo, ktoré presiahlo 5 biliónov.  

Najpredávanejšia kniha s autorským právom je ako inak, 

Guinnessová kniha svetových rekordov. Prvýkrát bola zverejnená 

v októbri roku 1955 a celosvetový predaj v 37 jazykoch prekročil 

100 miliónov v októbri 2003.  Medzi mimoriadne predávané knihy 

patrí tiež Kniha Harry Pottera s predajom nad 100 miliónov. 

Najmladšia autorka 

Väčšina detí sa vo veku štyroch rokov hráva 

na detskom ihrisku a maľuje si na papier. Aj 

doteraz najmladšia autorka sveta v tomto veku 

robila podobné činnosti a tiež si maľovala. Kedysi 

malá slečna, o ktorej píšem, Dorothy Straight z 

USA (narodená 25. mája 1958), keď mala štyri 

roky, zašla o trošku ďalej – napísala knihu a v roku 1964 ju vydali s názvom „How the 

World Began“ (Ako začal svet), ktorá je o stvorení sveta. Na svet sa dostala vďaka 

vydavateľstvu Pantheon Books a samozrejme aj vďaka jej rodičom, ktorí túto knihu 

poslali vydavateľstvu. Dorothy ju pôvodne napísala pre svoju babičku. 

Najvyššie položená knižnica  

Ak sa rozhodnete navštíviť knižnicu v hoteli 

JW Marriott v Šanghaji (Čína), musíte počítať 

s tým, že budete musieť prejsť 1 435 schodov. Táto 

knižnica je totiž na 60. poschodí a konkrétne ide 

o výšku 230,9 metrov. Členstvo v knižnici je pre 

verejnosť a nájdete v nej širokú zbierku anglických 

a čínskych kníh.  

Uvedené rekordy sú vybrané z oficiálnej stránky Guinnessovej knihy rekordov 

http://www.guinnessworldrecords.com, kde si môžete nájsť o knihách oveľa viac. 

http://www.guinnessworldrecords.com/
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N O V E M B E R 
 

V mesiaci november preverili naše vedomosti rozličné testovania určené pre 

žiakov II. stupňa. Boli medzi nimi testovanie  Komparo, ktoré nebolo zamerané iba na 

vedomosti, ale aj na zistenie všeobecných študijných predpokladov žiakov. iBobor mal 

za úlohu podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie žiakov a  

Testovanie 5 potrápilo hlavičky žiakov V. ročníkov z predmetu Slovenský jazyk 

a literatúra a matematika a vedomostnú i manuálnu stránku opäť preverila technická 

olympiáda. 

  

Komparo  
Testovania v rámci projektu Komparo, ktoré sa konalo 16. novembra 2017 sa 

zúčastnili žiaci 8. ročníka, ktorí si preverili svoje vedomosti z predmetov slovenský 

jazyk a literatúra, matematika, biológia a geografia a žiaci 9. ročníka, ktorí boli 

testovaní zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Výsledky sú od 13. 

decembra zverejnené na internetovej stránke www.komparo.sk. 

 

iBobor  

 

 

Informatická súťaž v školskom roku 2017/2018 

 

Kadeti - 10. novembra 2017 

V kategórii Kadeti súťažilo 14 687 súťažiacich 

Plný počet bodov dosiahli 121, úspešných riešiteľov je 5 094 (34,7%).  

Priemer získaných bodov je 42,58 (z 80); medián je 43,02.  

Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok 

3617. - 3774.  Lenka Škulková, 8. A 54,69 bodov, 75. percentil  diplom 

 

Benjamíni - 13. novembra 2017 

V kategórii Benjamíni súťažilo 17 283 súťažiacich 

Plný počet bodov dosiahli 75, úspešných riešiteľov je 4 695 (27,2%).  

Priemer získaných bodov je 39,90 (z 80); medián je 40,03. 

Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok 

http://www.komparo.sk/
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=616826
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585. - 931.  Kornélia Pomothyová, 6. A 66,68 bodov, 97. percentil  diplom 

585. - 931.  Šimon Stefán, 7. B 66,68 bodov, 97. percentil  diplom 

1710. - 2037.  Tomáš Bakši, 7. B 60,02 bodov, 90. percentil  diplom 

1710. - 2037.  Roland Kigler, 7. B 60,02 bodov, 90. percentil  diplom 

1710. - 2037.  Maxim Pollák, 7. B 60,02 bodov, 90. percentil diplom 

3046. - 3389.  Leonard Balint, 6. A 54,69 bodov, 82. percentil diplom 

3046. - 3389.  Samuel Štefán, 7. B 54,69 bodov, 82. percentil diplom 

4215. - 4642.  Oliver Szalaba, 6. A 50,69 bodov, 76. percentil diplom 

 

Bobríci - 8. novembra 2017 

V kategórii Bobríci súťažilo 17 980 súťažiacich 

Plný počet bodov dosiahli 349, úspešných riešiteľov je 6 299 (35,0%).  

Priemer získaných bodov je 50,50 (z 96); medián je 52. 

Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok 

1. - 349.  Dávid Molitoris, 5. A 96,00 bodov, 100. percentil diplom 

553. - 1303.  Rebeka Urbánová, 5. A 84,00 bodov, 97. percentil diplom 

2211. - 3280.  Miroslava Bačová, 5. A 72,00 bodov, 88. percentil diplom 

3925. - 5131.  Cynthia Victoria Bobalová, 5. A 64,00 bodov, 78. percentil diplom 

3925. - 5131.  Tamara Farkašová, 5. A 64,00 bodov, 78. percentil diplom 

3925. - 5131.  Michaela Kerekesová, 5. A 64,00 bodov, 78. percentil diplom 

5248. - 6299.  Karolína Tilimonová, 5. A 60,00 bodov, 71. percentil diplom 

 

Drobci - 7. novembra 2017 

 

V kategórii Drobci súťažilo 11 765 súťažiacich 

Plný počet bodov dosiahli 356, úspešných riešiteľov je 3 303 (28,1%).  

Priemer získaných bodov je 36,66 (zo 72); medián je 36. 

Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda 

 

Dosiahnutý výsledok 

 

2503. - 3180.  Oliver Kiss, 3. A 48,00 bodov, 79. percentil diplom 

2503. - 3180.  Sabína Plošticová, 3. A 48,00 bodov, 79. percentil diplom 

2503. - 3180.  Evelin Pomothyová, 3. B 48,00 bodov, 79. percentil diplom 

2503. - 3180.  Alex Šerfӧzӧ, 2. A 48,00 bodov, 79. percentil diplom 

 

Blahoželáme! 

http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=616815
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=616820
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=616773
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=616797
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=616814
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=616774
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=616828
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=634197
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=616809
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=634171
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=616772
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=616777
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=616781
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=616795
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=634172
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=617294
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=616927
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=617442
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=616885
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Školské kolo Technickej olympiády 

Dňa 10.11.2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Technickej 

olympiády.  

Úspešnými riešiteľmi v kategórii A sa stali:  1. Carmen Németová 

                                                                         2. Matúš Papernik 

Úspešným riešiteľom v kategórii B sa stal:  1. Tomáš Bakši 

 

Okresné kolo Technickej olympiády 

Úspešní riešitelia sa zúčastnili okresného kola, ktoré sa konalo 30.11.2017 

v Bohdanovciach. 

V kategórii A: Carmen Németová a Matúš Papernik získali 4. miesto. 

V kategórii B: Tomáš Bakši taktiež získal 4. miesto. 

Súťažiacim srdečne blahoželáme 
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DECEMBER 

 

Deň dôchodcov 

 
1. decembra 2017 sa v priestoroch našej telocvične, ktorá vďaka krásnej 

výzdobe dýchala vianočnou atmosférou, konal Deň dôchodcov. Túto krásnu akciu 

organizoval obecný úrad a pozvanie prijalo naozaj veľa hostí. Úsmev na tvári im 

vyčarili žiaci z I. a II. stupňa, ktorí pod vedením p.uč. Götzovej, p. uč. Gálovej a p. uč. 

Rajňáka pripravili krásny a bohatý kultúrny program. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na 

tomto dni podieľali. 
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PASOVANIE PRVÁKOV 

 

Huuurááááá konečne skutoční prváci! 

Po troch mesiacoch náročnej práce a povinností sa 6. decembra 2017, žiaci 1.A 

triedy, stali skutočnými a právoplatnými žiakmi našej školy. No nebolo to len také 

jednoduché.  Pripravili sme si pre nich náročné školské úlohy, ktoré museli všetci 

správne vypracovať. Na správnosť dohliadali pomocníci, starší kamaráti z II.A, III.A 

a III.B triedy. Prváci mali za úlohu počítať príklady, čítať slabiky, skladať úbor, 

spomenúť si na slovíčka z angličtiny. Lenže prváci sú všetci super žiaci a všetky úlohy 

zvládli.  A potom to prišlo! 

Prváci si nastúpili do radu a spoločne museli sľúbiť, že sa všetci budú dobre 

učiť a slušne správať. 

Ja som žiačik prváčik, 

hoci som len nováčik, 

sily mám ja veru dosť, 

budem všetkým pre radosť. 

 

Naučím sa čítať, písať, 

v poriadku vždy všetko mať. 

Nechcem predsa hanbu robiť, 

dobrým žiakom chcem sa stať! 

 

Pani učiteľka im kládla na plecia  meč a pasovala ich za prvákov - naozajstných 

žiakov. Aby na to nikdy nezabudli, dostali aj pasovací dekrét s krásnym obrázkom. 

Všetci sa teraz nesmierne tešíme, že máme nových naozajstných spolužiakov – 

prvákov. 

 

  

 

 

 

 

 
 

Mgr. Blanka Müllerová 
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Mikuláš 
Ako každoročne aj tento rok sme oslavu Mikuláša 

vzali do rúk my, deviataci. V stredu 6. decembra sme od 

prvej vyučovacej hodiny navštevovali v prestrojení za 

anjelov i čertov spolu s Mikulášom triedy prvého stupňa. 

Deti si pre nás pripravili nádherné piesne a básne. Neskôr 

sme sa presunuli do škôlky, kde nás detičky privítali nádherným programom a 

následne sme im odovzdali zaslúžený balíček plný sladkostí. Nakoniec sme navštívili 

aj triedy druhého stupňa na našej škole, kde si pre nás niektoré triedy tiež pripravili 

piesne. Bol to nielen pre nás určite nádherný zážitok a sme radi, že posledný rok na 

tejto škole sme Mikuláša pre našich spolužiakov pripravili práve my. 

 

Michaela Štrompová, IX.A 

Školské kolo Dejepisnej olympiády 
Vedomosti našich žiakov preverila aj Dejepisná olympiáda, ktorá sa konala 7. 

decembra 2017 a zúčastnilo sa jej spolu 24 žiakov v 4 kategóriách podľa ročníkov (6 

až 9). Do okresného kola postupujú dvaja žiaci z každej kategórie.  

Zo 6. ročníka Kornélia Pomothyová (VI.A) a Andrea Kundráková (VI.A), zo 

7. ročníka Šimon Stefán (VII.B) a Tomáš Bakši (VII.B), z ôsmeho ročníka Kristián 

Szabó (VIII.A) a Miriam Némethová (VIII.A), z deviateho ročníka Dávid Vilinský 

(IX.A) a Michaela Štrompová (IX.A). Našim súťažiacim prajeme veľa úspechov v 

ďalších kolách. 

 

Školské kolo Geografickej olympiády 
Dňa 8. decembra 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Geografickej 

olympiády.  Zapojili sa do nej žiaci 5. – 9. ročníka.   

 

Úspešní riešitelia:  

 

Kategória G – 5. ročník:  

Miroslava Bačová V.A - 76 bodov  

Cynthia Viktória Bobalová V.A - 57 bodov  

Tamara Farkašová V.A - 55 bodov  

 

Kategória F – 6. a 7. ročník:  

Kornélia Pomothyová VI.A - 80 bodov  

Maxim Pollák VII.B - 79 bodov   

Tomáš Bakši VII.B - 78 bodov   

Dominik Nálevanko - VI.A 76 bodov   

Šimon Stefán VII.B - 70 bodov   

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=2d7bw22e&id=98B5898D04943B5BD7465B31B7DF670E77BFF834&thid=OIP.2d7bw22eOWkrQxvFsYliIwEsDJ&q=mikul%c3%a1%c5%a1&simid=607995288900406666&selectedIndex=4
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Roland Kigler  VII.B - 68 bodov   

Markus Kaduk VII.B - 64 bodov   

Samuel Štefán VII.B  - 64 bodov   

 

Kategória E – 8. a 9. ročník    

Kristián Szabó VIII.A - 87 bodov   

Lenka Škulková VIII.A - 80 bodov  

Ema Sokáčová VIII.A - 78 bodov   

Liana Ignáthová VIII.A - 75 bodov   

Daniel Hajduček VIII.A - 68 bodov  

Dávid Vilinský IX.A - 56 bodov   

 

Do okresného  kola postupujú prví traja úspešní riešitelia zo všetkých 

kategórií – t. j. kat. E, F, G. Úspešným riešiteľom olympiády sa v jednotlivých 

kategóriách stáva ten  žiak, ktorý dosiahne v školskom kole minimálne 55 bodov.  

 

Školské kolo Pytagoriády 
V dňoch  13. a 14. decembra 2017 sa na našej škole uskutočnila matematická   

súťaž s názvom Pytagoriáda. Zapojili sa do nej žiaci z I. aj II. stupňa. Úspešnými 

riešiteľmi sa stali žiaci: 

 

Meno Body za úlohy Body za čas Spolu 
 

III.A 

Michaela Bačová 10 3 13 

 

III.B 

Katarína Nalevanková 12 10 22 

 

V.A 

Miroslava Bačová 11 8 19 

Dávid Molitoris 10 7 17 

 

VI.A 

Dominik Nalevanko 10 3 13 

 

VII.B 

Samuel Štefán 14 5 19 

Tomáš Bakši 11 5 16 

Šimon Stefán 10 2 12 

Maxim Pollák 10 1 11 

 

VIII.A 

Ema Sokáčová 12 4 16 

Lenka Škulková 12 3 15 
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Exkurzia v Technickom múzeu v Košiciach 

Dňa 19.12.2017 trieda VI.A navštívila Technické múzeum v Košiciach. 

Exkurzie sa zúčastnilo 25 žiakov a spolu s našou triednou, pani učiteľkou Ing. 

Monikou Stahovcovou  a pani učiteľkou Mgr. Monikou Revťákovou, sme zažili veľa 

pekných chvíľ a dozvedeli sme sa množstvo nových informácií. V múzeu sme si 

vypočuli prednášku o histórii hutníctva, kováčstva, zvonárstva, mali sme možnosť 

vidieť nástroje a náradie z rôznych materiálov, ako železo, striebro, meď či mosadz. 

Tiež sme videli rôzne technické prístroje. Najviac nás zaujali staré fotoaparáty, písacie 

stroje značky Mercedes, či staré telefóny, ktoré sme si mohli aj vyskúšať a preniesť sa 

tak v čase do minulosti. No to najzaujímavejšie nás ešte len čakalo. V miestnosti plnej 

niekdajších hračiek nám úsmev na tvári vyčarili stroboskopy, ktoré sme si mohli aj 

vyskúšať, rôzne lupy, periskopy a veľmi sa nám páčil aj kútik, kde sme si mohli 

oddýchnuť a pohojdať sa. Kútik bol zaplnený farebnými sedačkami, vankúšikmi 

a svetielkami. Počas prestávky sa nás pani sprievodkyňa pýtala na pamiatky v našej 

obci. Neobišli sme ani výstavu Igráčikov, kde sme videli množstvo postavičiek, či 

iných doplnkov a mohli sme sa pohrať a vyfotiť s pripravenými hračkami 

a postavičkami. Výlet sa nám veľmi páčil. Dúfame, že nás pani učiteľka zoberie na 

takýto výlet aj nabudúce, budeme sa tešiť. 

Alexandra Szabó VI.A 
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Popoludnie v knižnici 
 

Medzi krátke formy ľudovej slovesnosti patria i pranostiky – ľudové 

predpovede počasia, ktoré vznikli na základe dlhodobého pozorovania prírody a javov 

v nej. Spájajú sa s jednotlivými ročnými obdobiami, ale aj s menami rôznych svätcov.  

O tom, že ľudová slovesnosť môže byť zaujímavá, sa presvedčili i žiaci 5. A, 

ktorí sa  8. decembra stretli v školskej knižnici. Ich úlohou bolo vytvoriť družstvá 

a spoločne pracovať na zadaných úlohách.  

Žiaci sa najprv popasovali s hľadaním mien známych spisovateľov a 

upravovaním názvov literárnych diel. Ich ďalšou úlohou bolo poskladať z 

rozstrihaných slov pranostiku viažucu sa k jednému svätcovi, následne ju mali 

nakresliť. Piataci si zmerali svoje sily pri rýchlo-čítaní krátkych úryvkov. Víťazmi sa 

stali Miroslava Bačová a Viktor Vidlička. Súťažnú časť sme ukončili čítaním o sv. 

Barbore, kde sa žiaci dozvedeli rôzne zaujímavosti z jej života.  

V závere podujatia vyhlásila p. učiteľka Revťáková víťaznú skupinu, ktorú 

tvorili dievčatá – Sára Benӧová a Patrícia Staňová. Žiačky získali čokoládové 

dukáty. Aby ostatným nebolo smutno, tak si mohli vziať z pripraveného jablkového 

koláča a zahriať sa sladkým čajom.   

Mgr. Daniel Rajňák 

 

 

 

 

 

Tajomná moc nocí po Lucii 

 Počas sviatku sv. Lucie - 13.  decembra - údajne 

vrcholia tzv. stridžie dni. Svätá Lucia sa pokladala za 

ochrankyňu pred zloprajnými silami, najmä bosorkami, 

ktoré sa počas zimných dní objavovali. Preto sa na 

gazdovstvách cez deň aj v noci maštale a chlievy zamykali, 

aby sa tam nedostal niekto, kto by mohol škodiť dobytku či 

prasatám. Medzi rozšírené zvyky patrilo rituálne odháňanie 

bosoriek buchotom, rozbíjaním starého riadu – jednoducho 

robením hluku. Okrem iného sa v tomto čase vyrábal i tzv. 
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Luciin stolček. Od sviatku sv. Lucie muži začali pripravovať drevený stolček a každý 

deň na ňom niečo urobili tak, aby bol na Štedrý deň hotový. Ak si človek vzal tento 

stolček na polnočnú omšu a sadol si naň za oltár do magického kruhu urobeného 

trojkráľovou kriedou, vraj uvidel všetky strigy z okolia (Nádaská, s. 19, 2012). 

No uvidieť strigu či bosorku to nie je len tak. O tom by nám vedeli porozprávať 

naši šiestaci, ktorí si na hodine literatúry prečítali dielo Lucijný stolček od Jána Botta. 

Ich úlohou bolo napísať varovný list Jankovi. My Vám ich niekoľko ponúkame.  

 

Milý Janíček,                          28. novembra 2017 

Píšem Ti tento list, lebo viem, že si veľmi smelý, sebavedomý a ničoho sa 

nebojíš.  Ale niekedy je to na škodu a je potrebné počúvať rady starších. Janíček 

chcela by som Ťa varovať. Keď pôjdeš na Štedrý večer do kostola, tak si nesadaj na 

žiaden stolček, lebo to môže byť ten Luciin stolček a s bosorkami sa neradno 

zahrávať. Pretože keď si sadneš na spomínaný stolček, môžeš tam zostať na večné 

veky a nikto Ti nepomôže.  

Pozdravujem Ťa, Viktória Vidličková, VI. A 

 

 

Milý Janko,                   1. decembra 2017 

Týmto listom Ťa chcem varovať pred Luciiným stolčekom. Nesadaj si naň! Ak 

si naň sadneš už niet cesty späť. Budú okolo teba bosorky. Nebudeš môcť hýbať 

rukami a ani nohami. Nikdy Ťa už nepustia. Aj keď si odvážny, dávaj si na seba 

pozor! 

      S pozdravom, Andrea Kundráková, VI. A 

 

 

Milý Janko,                   1. decembra 2017 

Volám sa Ivanka. Ty ma nepoznáš, no chcem Ťa varovať, aby si si nesadal na 

stolček, ktorý je začarovaný. Kto si naň sadne, zomrie. Rukami a nohami nepohne. 

Veľkú bolesť bude mať. Celé telo ho nebude poslúchať, preto si tam nesadaj. Ver 

každému, kto ti to povie a vyvaruj sa nebezpečenstvu. 

Prajem Ti veľa šťastia! 

S pozdravom, Ivanka Berdisová, VI. A 
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Milý Janko,                 30. novembra 2017 

Dnes som sa dozvedel, že bosorky vraj skutočne existujú. Viem, že Ty takým 

poverám neveríš, ale je to tak. Musíš mi veriť! Na Luciin stolček si nesmieš sadnúť, 

lebo sa Ti stane niečo zlé. Už sa nikdy nevysmievaj tým, ktorí veria v bosorky. Majú 

pravdu a Ty môžeš zle pochodiť. Radšej ma počúvni! 

Rišo Madak, VI. A 

PS: Nezabudni, nesadaj si na stolček! 

 

 

Milý Janko,           1. 12. 2017 

 Prejdem rovno k veci. Viem o tom, že nerád rešpektuješ dobré rády. Napriek 

tomu by som Ti rád jednu dal. Nebuď príliš smelý a neposmievaj sa varovaniu, ktoré 

Ti chcem napísať. Nesadaj nikdy na Luciin stolček, lebo sa Ti stane niečo hrozné. Ver 

mi! Môžeš prísť i o život.  

Prajem Ti všetko dobré! 

Tvoj kamarát Dominik Nalevanko, VI. A 

PS: Nesadaj!!! 

 

 

Svätá Lucia a povery 

 Aké sú od Lucie (13. december) do Vianoc dni, také budú aj mesiace.  

 Keď príde Lucia, nájde ju už zima.  

 Keď si Lucia na mena háby zablatí, v januári si ich prať bude.  

 Lucia noci upíja, ale dňa nepridá.  

 Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc.  

 Svätá Lucia je kráľovnou zimy. 

 Keď prší na Luciu, bude celú zimu.  
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Štedrá večera po slovensky  

Štedrá  večera bola odjakživa rodinnou záležitosťou. Predchádzala jej spoločná 

modlitba, po ktorej gazdiná namočila do medu strúčik cesnaku a urobila ním krížik na 

čelo mužovi a deťom. Gazda potom rozkrojil najkrajšie jablko a každému z neho dal 

kúsok. Znamenalo to, že rodinu tvorí každý jej člen, ako kúsky  tvoria celé jablko. 

Na slávnostnom stole nesmeli chýbať oblátky, med, cesnak 

a jablko, ktoré sa vždy krájalo priečne na polovicu. Ak sa po 

prekrojení z jadrovníka vytvorila hviezda, znamenalo to šťastie 

a zdravie, ak krížik, potom rodinu „navštívila“ choroba alebo 

dokonca smrť. 

V rodinách dodržiavajúcich tradície, sa 

štedrovečerné hodovanie  začínalo jedením oblátky 

s medom, resp. aj cesnakom, prípitkom a kapustnicou, ale 

niekde bývalo zvykom namiesto klasickej kapustnice 

podávať aj  šošovicovú či hrachovú polievku, pretože tieto 

strukoviny symbolizovali blahobyt, teda toľko peňazí ako 

šošovice či hrachu v hrnci, kde sa polievka varila.  

Štedrý večer bol vždy opradený rúškom  tajomstva a vianočných povier. Na 

stole musel byť prestretý párny počet tanierov, pri nepárnom by si pre posledného 

stolovníka prišla smrť. V niektorých regiónoch sa tiež uchoval zvyk prestierať o jeden 

tanier a príbor navyše pre prípad, že by počas večer prišiel náhodný hosť. Touto 

formou sa však niekde vzdávala aj úcta zosnulému členovi rodiny, ktorý v tom roku 

zomrel. 

Od štedrovečerného stola sa nesmelo počas 

večere odbiehať, čo platilo aj pre gazdinú, aby 

„vinník“ do roka nezomrel. Preto bolo vždy všetko 

jedlo buď na stole, alebo v jeho bezprostrednej 

blízkosti.  

Po večeri sa rodina opäť krátko pomodlila a hlava rodiny, alebo jej najstarší 

člen sa Bohu poďakoval za jedlo a pitie, ktoré im doprial. 

V období Vianoc slobodné vydajachtivé dievčatá hádzali  topánku za hlavu 

smerom k dverám. Ak sa špička topánky otočila ku dverám, bolo to znamenie, že 

dievča sa do roka vydá. Ak ku dverám smerovala päta topánky, dievča zostalo ešte 

jeden rok slobodné. 
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Naše vianočné zvyky  
 

Pod obrus vianočného stola dávame peniaze. Má nám to priniesť dostatok peňazí 

po celý rok.  

 Marcel Zástava, VII.A  

Na Štedrý deň vezmeme lavór, do ktorého dáme vodu a mince. S touto vodou si 

umyjeme tvár. Robíme to, aby sme boli v budúcom roku bohatí. 

 

Natália Lukácsová, VII.B 

 

Pred večerou si každý člen rodiny vezme oblátku s medom a cesnakom. 

 

Lea Cibereová, VII.A 

Počas štedrej večere nám na stole svieti svieca – „betlehemské svetlo“, ako symbol 

Vianoc. Chodíme si ju zapáliť do kostola. 

Sára Benöová, V.A 

Na našom stole je vždy prestreté pre jednu osobu navyše. Myslíme tým na tých, ktorí 

nemôžu byť s nami. 

Cynthia Bobalová, V.A 

Po večeri ocko prereže jabĺčko. Ak má pekný hviezdičkový jadrovník, znamená to, že 

budeme šťastní a zdraví. 

Tamara Farkašová, V.A 

 

Každý rok na Štedrý deň pozeráme rozprávku Tri oriešky pre Popolušku.  

 

Patrícia Kerekesová, VII.B 

 

Štedrý deň je pre nás výnimočný tým, že po večeri chodíme koledovať, potešíme tým 

našu rodinu aj priateľov. 

Bianka Karmen Pálfiová, V. A 

 

Každé Vianoce chodíme na polnočnú omšu, je to tradícia v našej rodine. 

 

Dávid Molitoris, V.A 
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VIANOČNÁ AKADÉMIA 

Čaro Vianoc spojilo nás žiakov, rodičov, ale aj učiteľov v podobe Vianočnej 

akadémie, ktorá sa konala 20. decembra 2017 a všetkých nás príjemne naladila na 

vianočnú atmosféru. Po príhovore pani riaditeľky nám žiaci predviedli svoju šikovnosť 

a umelecké nadanie. Úvodnou piesňou, ktorú zaspievali Tamarka Farkašová, Emma 

Ďurčová, Mirka Némethová, Jázmin Bocskorás a Miška Štrompová a po úvodnom 

slove Šimona Szilasiho a Natálie Berdisovej nasledovala ukážka toho, čo vieme 

najlepšie. 

Hra na klavíri v podaní Tamary Harasinovej, spev ruských piesní starších 

i mladších dievčat, ktoré svedomito pripravovala p. uč. Gálová, ale i zvuk flauty, ktorú 

rozozvučala Alexandra Szabó a ktorú hrou na klavíri sprevádzal p. uč. Szabó, potešila 

všetkých milovníkov hudby. Nechýbal ani tanec, pretože práve ten je blízky všetkým 

vekovým kategóriám, a tak sme mali možnosť vidieť scénický, rómsky, moderný, 

spoločenský tanec a dokonca i tanec s loptou. Hovorené slovo popretkávalo všetky 

vystúpenia. Vďaka Natálii Lukácsovej, Ivane Berdisovej, Kornélii Pomothyovej 

a žiakom VII.A sme mali možnosť vypočuť si básne s vianočnou tematikou. Úsmev na 

tvári nám vyčarili chlapci zo VII.B s ich vystúpením – parodickou scénkou 

kaderníčok. P. uč. Rajňák sprevádzal hrou na akordeóne a klavíri viacerých žiakov, 

napríklad aj z V.A, ktorí nám povedali pranostiky a v nádherných krojoch zatancovali 

a zaspievali pieseň Do hory, do lesa, valasi. Vďaka mladším žiakom z I. stupňa sme sa 

mohli potešiť tancu vločiek, započúvať sa do ich milých básní, vidieť scénku 

s anjelmi, či vypočuť si ich hudobné nadanie, veľká vďaka patrí aj ich triednym 

učiteľom. Ďakujeme učiteľom i žiakom za krásne pripravený program.                                                 

                                                                                                         Patrícia Kerekesová, VII.B 
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NAŠE ÚSPECHY 

 

Súťaž v prednese slovenskej rozprávky 

Kultúrno-vzdelávacie centrum Štátnej vedeckej 

knižnice v Košiciach zorganizovalo dňa 29. septembra 

2017 výberové kolo súťaže v prednese slovenskej 

rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. Našu 

školu statočne reprezentovali žiačky Michaela Bačová 

z III.A a Natália Berdisová z VIII.A, ktorá recitovala 

rozprávku O hlúpej žene, s ktorou uspela a vybojovala si 

3. miesto. Šikovným dievčatám ďakujeme za reprezentáciu 

našej školy. 

 

 

Liga 4x4 

 I tento školský rok sa žiaci piateho ročníka zúčastnili súťaže LIGA 4x4, ktorá 

pozostáva zo štyroch kôl a tvoria ju štvorčlenné družstvá žiakov základných škôl. 

Spomínanú súťaž organizuje Gymnázium – Alejová v Košiciach. Zapojením sa do 

súťaže si žiaci rozvíjajú nielen svoje matematické zručnosti, ale i schopnosť 

spolupracovať v kolektíve. 

Našu školu reprezentovali z V.A žiaci Miroslava Bačová, Lukáš Iglai, Nikola 

Lukáčová a Dávid Molitoris. V súťaži Liga 4x4 získali 2. miesto. Súťažiacim 

srdečne blahoželáme. 

 

Recyklohry  

Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže – Recyklohry . Ich úlohou bolo vytvoriť 

plagát alebo prezentáciu  o baterkách.  Žiakom  pomáhali  p. uč. Kardosová  a p. uč. 

Hájeková. Všetci zúčastnení boli ocenení malou pozornosťou.  

 

II.A – Nikoleta    Csiszárová,    Lucia    Ignáthová,    Anna    Mária    Janová,    Laura 

Janová,    Alex  Šerfözö dostali nádhernú  ceruzku.  

 

IX.A  – Carmen Németová, Michaela Štrompová dostali  sadu rysovacích pomôcok.   

 

Blahoželáme 
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Z tvorby našich žiakov                                                              

To, že našim deťom nechýba talent, to už vieme. Úsmev na tvári nám vždy 

vyčaria ich práce, ktoré vytvoria na vyučovacích hodinách. 

 

Večer na dedine 

 

Mesačný svit na hory padá, 

hviezdy sa jagajú. 

Múdra sova na konár sadá, 

poľné kvety do sna upadajú. 

 

Vtom tichý večer hlavný dážď prerušil, 

jasnú oblohu mrak zatienil. 

A ospalú sovu z konára odplašil, 

mesiac už na dedinke nesvietil. 

 

Samuel Štefán VII. B 

 

Červená babička  

Žila raz jedna Červená babička v malej chalúpke uprostred lesa. Volali ju tak 

preto, lebo nosila červenú zásteru, na ktorej mala vyšité rôzne kvety. Babička žila 

v chalúpke sama so svojím psom Dunčom. Každú nedeľu chodila na omšu do kostola, 

ktorý bol v dedine.  

V jedno zasnežené nedeľné ráno sa babička vybrala na omšu. Chodníky boli 

zasnežené a babička sa nešťastne pošmykla a spadla. Nevládala vstať a neostalo jej nič 

iné len kričať o pomoc. Započul to jej pes Dunčo, ktorý jej po chvíli prišiel na pomoc. 

Psík utekal do dedinky. Vedľa kostola stála skupinka ľudí. Dunčo medzi nich vbehol, 

vrčal a ťahal ich za nohavice. Ľudia sa len nechápavo dívali čo ten pes chce. Dunčo sa 

rozbehol smerom k lesu a skupinka ľudí za ním. Zaviedol ich k babke, ktorá sedela na 

zasneženom chodníku so zranenou nohou. Babku odniesli do jej chalúpky, kde jej 

uvarili čaj a ošetrili nohu.  

Ľudia pochopili, prečo Dunčo na nich vrčal a ťahal ich za nohavice. Chcel len 

zohnať pomoc pre babičku, ktorá bola zranená a nevládna v lese. Babičke sa 

o niekoľko dní polepšilo a bola rada, že má takého skvelého psa, ktorý jej zachránil 

život. Dunčo za svoj čin vyslúžil veľkú kosť.  

Bianka Karmen Pálfiová, V. A 
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Rozprávka o červenej babičke 

Bola raz jedna Červená babička a tá mala vnučku, ktorá sa volala Lilka. 

Jedného dňa Lilka ochorela. Jej mama musela chodiť do práce, a tak nemohla byť 

s ňou. Červená babička sa rozhodla svoju vnučku navštíviť. Šla skratkou cez les. 

V lese uvidela maliny. Tak ich nazbierala Lilke. Šla ďalej a uvidela prekrásne kvety. 

Chcela ich nazbierať, ale v tom ju zastavil vlk. Vlk bol celkom milý, ale potom, keď 

zbadal tie maliny, bol hrozný, dokonca zhodil na zem červenú babičku. Potom jej tie 

maliny vzal a utiekol. Červená babička šla k Lilke a všetko jej vyrozprávala. Keď sa 

vracala domov, stretla vlka. Ten sa jej ospravedlnil a ona mu  odpustila. Vzala si ho 

k sebe a odvtedy sú najlepší kamaráti. Zazvonil zvonec a rozprávky je koniec. 

Miroslava Bačová, V.A 

Turčín Poničan 

Raz dávno Turci prepadli Poniky. Ľudia mladí aj starí utekali, aby ich nemohli 

zajať. Jednému Turkovi sa podarilo nájsť starú ženu, učupenú medzi krovím. Zajal ju, 

na ruky jej dal železá, na krk povraz a priviazal ju o koňa. Korbáčom ju bil 

a ostrohami kopal do bokov. 

Turci poháňali zajatých ľudí cez tri rieky, tri hory, až zastali pri mori. Tam 

ležalo mesto s tisícimi vežami, ale bez jediného kríža. Keď už boli vojská blízko 

mesta, naproti bežala žena, privítať svojho muža. Spýtala sa: „Ako sa Vám vodilo, mali 

ste šťastie?“ Turek sa pochválil: „Maďarov sme pobili a Slovákov okradli!“ Žena 

krásna ako ruža pokračovala: „Ja som porodila chlapca.“Napadlo im, že zajatá starká 

sa im zíde na stráženie syna. Bude ho kolísať, spievať mu ,lebo Slovenky od Hrona 

spievajú najkrajšie. 

Raz Turek započul, ako starká jeho synovi spieva a v pesničke ho vnúčikom 

nazýva. Nakričal na ňu a vtedy mu starká vyrozprávala príbeh. „Raz dávno Turci 

ukradli môjho trojročného syna, ktorý mal hviezdu na boku.“Turek prišiel na to, že on 

je ten stratený syn a starká jeho matka. Prosil ju o odpustenie a sľuboval, že už nikdy 

nebude musieť otročiť, ale bude si užívať bohatstvo. 

     Matka im požehnala, ale bohatstvo odmietla. Túžila sa vrátiť na brehy rieky Hron, 

do rodnej vlasti, kde na veži kríž svieti. Chcela dožiť v zemi, kde pochovala 

príbuzných. Tam chcela odpočívať. 

Richard Madák, VI. A 
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            Klaudia Kolpáková, ŠKD 

      

 

 

           Sebastián Ivanko, ŠKD 

 

Aurélia Turtáková, V.B 

Nikolas Kateržabek, ŠKD 
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Kornélia Horváthová, VIII.A    Jázmin Bocskorás, VIII.A 
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Richard Madák, VI. 
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Zahrajme sa, zasmejme sa 
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Vianoce sú pre mnohých tým najkrajším obdobím v roku. Rodina je spolu, 

všetci sú príjemne naladení. Sviatočnú atmosféru vám pomôžu navodiť aj vianočné 

ozdoby. Ale nielen tie na stromčeku, ale aj tie, ktoré si sami vyrobíte a ozdobíte nimi 

svoj príbytok.  

 

Urobte si vlastného sobíka 
 
 

Potrebujeme: tvrdý papier (svetlý sivý a 

tmavohnedý), ceruzku, špajdľu, lepidlo, 

stuhu, pohyblivé očká (keď ich nemáme,  

tak ich iba nakreslíme), fixku, stuhu. 

 

Postup: Na tvrdý svetlosivý farebný 

papier obkreslíme nohu (môžeme svoju 

alebo malého dieťaťa) a na tmavohnedý 

papier obkreslíme obe ruky. Všetko 

vystrihneme a zlepíme k sebe – nohu 

použijeme ako hlavu soba a ruky ako parohy. Potom soba už len podľa fantázie 

dotvoríme. Nalepíme pohyblivé očká, ak nemáme, tak ich nakreslíme, nakreslíme aj 

červený noštek a ústa. 

Nakoniec soba nalepíme na špajdľu a zapichneme do kvetináča. Na špajdľu môžeme 

uviazať aj peknú farebnú stuhu. 

 

Pomarančový svietnik 
 

Potrebujeme: pomaranč, sviečku, 

klinčeky – korenie, vetvičky, stuhu. 

 

Postup: Rodičov poprosíme, aby nám do 

pomaranča urobili dieru na sviečku. 

Zapichneme do diery sviečku a základ 

svietnika je hotový. Rodičov potom ešte 

poprosíme, aby nám zrezali spodok 

pomaranča – aby pekné rovno stál. 

Zvyšok je už ale iba na vás – začnite 

zapichávať do pomaranča voňavé klinčeky – pekne nahusto, nech pokryjú celý 

pomaranč. Potom pozapichujte aj pár vetvičiek. Na záver dajte na sviečku 

výraznú stuhu. 

Takýto svietnik je pekná dekorácia a rozvonia vám celý byt. 
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Zasmejme sa 
 

Aby nás život nebol iba o starostiach, darujme si navzájom úsmev a zasmejme 

sa na anekdotách, ktoré pre nás napísali žiaci šiesteho ročníka. A čo je to anekdota? 

Rozprávajú sa dvaja chlapci na chodbe. „Počuj, čo to dnes rozprával ten učiteľ?“„Hm, 

myslím, že vtipy, nie?“ „Nie, on to nazval... Ane...“ „Čo? Žiadne ane..., ale vtipy.“ 

Okolo šla ich spolužiačka a vraví „Ale chlapci, bola to anekdota, veď je to krátky 

a vtipný príbeh s nečakanou pointou.“ Prekrútila očami a zmizla za rohom. Áno, 

anekdota je krátky a vtipný príbeh a niekoľko sme ich pre vás pripravili. 

 

Geniálna rada 

Prišiel chudobný človek za učiteľom. „Učiteľ,  ty sa máš dobre, máš tu veľa miesta. Ja 

žijem v jednej izbe s troma deťmi a manželkou.“ Učiteľ odpovedal: „Viem ti s tým 

pomôcť! Nasťahuj k sebe aj sliepky!“ Na druhý deň prišiel chudobný človek zase za 

učiteľom. „Vôbec sa to nezlepšilo, máme ešte menej miesta.“ Učiteľ mu poradil: 

„Nasťahuj si k sebe aj kačky!“ Na tretí deň prišiel chudobný zas. „Máme ešte menej 

miesta ako doteraz.“ Učiteľ riekol: „Vieš čo, nasťahuj si k sebe aj kravu.“ Na štvrtý 

deň príde chudobný celý uplakaný: „ Teraz sa už fakt niet kde pohnúť. Krava bučí, 

sliepky kotkodákajú a kačky kačkajú. Pomôž mi, prosím!“ Učiteľ mu hovorí: „Vysťahuj 

všetky zvieratá na dvor.“ Na piaty deň príde chudobný s radosťou v očiach a kričí od 

radosti: „Si génius, máme s manželkou a deťmi toľko miesta ako nikdy doteraz.“ 

Spánok 

Paľko zaspal a vedľa neho sedí Sebo. Príde pani učiteľka a hovorí: „Sebo, zobuť si 

suseda!" A Sebo odpovedá: ,,Prečo ja, veď vy ste ho uspali."   

 

Rande   

Babka a dedko si chcú zaspomínať na staré časy, a tak si dohodnú rande.  Dedko príde 

na dohodnuté miesto s kyticou načas a babky nikde. Čaká tri hodiny, potom príde 

domov a pýta sa babky: 

Babka, prečo si neprišla? 

Naši ma nepustili... 
 

Darček 

Janko sa na Vianoce pýta otca: 

Oco vieš, ktorý vlak najviac mešká? No predsa ten, čo si mi sľúbil minulé Vianoce. 
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Nový rok 2018 

Želajme si v novom roku, dobrých ľudí vždy po boku. Zdravia, lásky plný 

dom a spokojný život v ňom. Vôňa medu, ihličia, dobrôt plný stôl, atmosféra 

sviatočná, liek na každý bôľ. 

 

 

 

 

Redakčná rada: žiaci školy 

Jazyková úprava: Mgr. Monika Revťáková 

Grafická úprava a dizajn: Mgr. Monika Revťáková 

Tlač: Mgr. Eva Timárová 

Obrázky: internet 

© ZŠ Veľká Ida, január 2018 


