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Editoriál 
 
 

 
 

Milí naši čitatelia! 
 

 
Nie je to tak dávno, čo sme aj na našej škole oslávili sviatok svätého 

Mikuláša. Určite ste aj vy dostali od neho veľa cukríkov a sladkostí. Nuž a balíčky 
v čižmách sú neklamným znakom blížiacich sa Vianoc!  
 

Špeciálna vianočná atmosféra neminula, samozrejme, ani naše-vaše 
Cádroviny. V tomto čísle tak objavíte nielen reportáže o hneď niekoľkých akciách, 
na ktorých sa zúčastnili žiaci našej školy, či čitateľské tipy od našich ôsmakov 
a deviatakov, ale i veľa básničiek, tajničiek, príbehov a umeleckých výtvorov 
inšpirovaných blížiacimi sa Vianocami. Dokonca tu nájdete aj osvedčený recept na 
chutné medovníky!  
 

Navyše, tak ako pominulé roky i tento rok sme na našej škole pre vás 
pripravili Vianočnú burzu, na ktorej sa o váš záujem a peňaženky budú pretekať 
vlastnoručne vyrobené darčeky našich žiakov. Ponuka je vskutku pestrá: ozdobené 
varešky, sviečky, anjeli, zvončeky, hviezdičky a perníčky, ale i mnohé iné ozdôbky či 
sviatočné pochúťky. V našej školskej jedálni sa môžete ponúknuť kapustnicou a 
pekárskymi výtvormi našich deviatakov. Nezabudnite, že ich kúpou prispievate na 
dobrú vec!  

Finančný výťažok poputuje na vynovenie nášho školského 
ihriska a časť venujeme, ako inak, na charitatívne účely. (Pozvánku na 
túto výnimočnú udalosť spojenú so slávnostným otvorením našej 
čerstvo zrekonštruovanej telocvične nájdete v našich Oznamoch.) 

 
 

Prajeme vám veselé Vianoce, plné lásky a pokoja v kruhu 
vašich najbližších, a tiež šťastný nový rok – a aby sa vám niečo 
nestalo, keď budete púšťať ohňostroje :) 

 
 

 
Mia Gaburová, 
šéfredaktorka 
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Jeseň či zima, poézia je príma! 
 
 

Listy 

 
Lístočky vždy na jeseň  
zahrajú nám peknú pieseň. 
Malé deti sa v nich brodia, 
po koreňoch stromov chodia. 
Listy vždy zbierame, 
do kytíc ich dávame. 
Listy šuštia na zemi, 
krásne sú všetky, verte mi. 
 
Nina Nováková, 4.A 

Zimná báseň 

 
Hurá, hurá, je tu zima, 

svojím chladom poteší ma. 
Sánkujme sa, lyžujme sa, 
z bielej krásy radujme sa. 

Postaviť snehuliaka 
nás veľmi láka. 

Líčka máme červené, 
ruky celkom studené. 

Tešíme sa opäť, 
keď snehu bude kopec. 

 
Sofia Zoe Zambojová, 3.B 

 

Šťastné Vianoce 

 
Padá sniežik bielučký, 
deti pečú perníčky.  
A naša vianočná jedlička? 
Je na nej zavesená žiarivá hviezdička. 
Tá hviezdička rozžiari celý dom, 
nikto už nie je smutný v ňom. 
Vonku niečo zrazu zapíska, 
bola to sýkorka zlatistá. 
Dali sme jej semienka 
a napila sa z korýtka. 
Keď už sú tu Vianoce, 
tešme sa spolu s rodinou velice. 
 
David Svitek & Erik Rusinko, 4.A 
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Zima 
 
 
 
Najlepšie ročné obdobie je zima,  
vonku je snehu akurát príma. 
Zima je dosť sychravá, 
ale je cez ňu zábava. 
Na Vianoce sa tešíme, 
darčeky mať musíme. 
Pod stromčekom nájdeme  
všetko, čo si prajeme. 
 
Max Roger Dobberstein & Michal Bachratý, 4.A 
 
 
 

 Zima, to je krásny čas,  
veď prídu Vianoce zas. 

Staviame si snehuliakov, 
kreslíme na okná vlakov. 

Jedličku si kúpime, 
už ju pekne zdobíme. 

Pred Vianocami je plný obchod ľudí, 
každého ráno už zimný čas budí. 

A keď Ježiško zazvoní, 
každé dieťa mu s radosťou otvorí. 

Zima už je v plnom prúde, 
deti už chcú odpočívať  

na veľkej darčekovej hrude. 
 

Nina Nováková, 4.A 
 
 
 
Zima, zima, zimička, 
daj si kúsok z perníčka. 
Maminy po obchodoch behajú,  
darčeky stále pribúdajú. 
Snehuliaka si postavím, 
všetkým si ho predstavím. 
Nos má z mrkvy, oči z uhlia, 
stále na mňa iba gúlia. 
Blíži sa 24. december, 
k stolu sadá celá Zem. 
 
Tatiana Turianska, 4.A 
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Snehuliak 

 
Usmiaty snehuliak v tvare osmičky 
stojí ako kuchynské soľničky. 
Keď nastane čas marcovo-aprílový, 
snehuliakov úsmev na tvári mizne  
a vraví: „Dovi!“ 
 
 
Tatiana Turianska, 4.A 
 
 
 
 
 

Osemsmerovky, hádanky a tajničky – potrápme si hlavičky! :) 

 
Halloweenske tajničky 

 
 1.     

2.      

3.       

4.        
5.      

6.       
 7.            

 8.       
 9.    

 
1.  žena gunára 
2.  dopravný prostriedok 
3.  biely vták, čo je na vode 
4.  orechy sa dajú  _______________ 
5.  čo v izbe zatvoríme, keď nám je chladno 
6.  žltý po anglicky 
7.  predmet v škole, ktorý veľa ľudí nemá v obľube 
8.  striga jazdí na  _______________ 
9.  Čo je nebezpečné (najmä pre deti)? 

 
 

Tamara Hajduková & Vanessa Gerhátová, 6.A 
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 3.      

 5. 8. 
 4.    9. 

1. 2.    6. 7.   

         

         

         

         

      

    

  
 

1. Čo nesvieti, keď je búrka? 
2. Čo vyrezávame na Halloween?  
3. Čo kazí deťom zuby? 
4. Čo si oblečieš na karneval? 
5. Čo treba spraviť s oblečením, keď sa rozpára? 
6. Ihličnaté stromy nemajú listy, ale majú ____________ . 
7. Ghost po slovensky je ________________ . 
8. Čo sa spieva na Vianoce? 
9. Čo jedia v USA na Deň vďakyvzdania? 

 

Bianka Janitorová, 4.A 
 
 

Decembrové osemsmerovky, tajničky a hádanky 
 

 

N O V Ý R O K T K 

M D A R Č E K R A 

S S Z N P I K H P 

T T O Á J U U V O 

R U A Z R E K I R 

O D K A D M L E K 

M E Č Ľ L O Á Z O 

Č N O U Š ! B D R 

E Ý L G K O L A Č 

K S V I T H E N S 

 
Nový rok, kapor, trh, stromček, darček, anjel, puk, mráz, ozdoba, hviezda,  

rok, studený, koláč, vločka, guľa, svit, sneh 
 

Karin Kyrinovičová, 6.A 
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M V P E R N Í K 

I I L Á S K A A 

N S R A N D A N 

C O S V I  E Č K A 
A K C K A P O R 

R U O Z D O B Y 

Y R K Ľ U D G * 

B A * J E L E Ň 

A S T R O M L E 
 

minca, perník, láska, sranda, sviečka, kura, kapor, ryba, strom, ozdoby, gel, jeleň, kľud 
 

Mia Gaburová, 6.A 
 
 
 
 
 

 
 

1. mužské meno začínajúce na písmeno A 
2. nábytok na otváranie 
3. lesné zviera 
4. vec na písanie 
5. Keď to otvoríme, nadýchneme sa čerstvého vzduchu. 
6. cukrová __________ 

 
 

Tatiana Turianska, 4.A 
 

 

     

     

     

     
     
    

1.  

2.  

3.  

4.  

5. 

6. 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

        

     

      

          

       

       
 
 

1. Keď chceme pekne voňať, použijeme    _____________ . 
2. Ako sa volá vec, s ktorou sa najčastejšie hráme? 
3. Čo pasie pastier? 
4. Čo býva na torte? 
5. Aké zviera ráno kikiríka? 
6. Ktorý dopravný prostriedok je väčší ako auto? 

 

Anamarija Zaborski, 3.A 
 

 
 
 

 

1. Nájdeme to na vtáčej hlave – pysk inak. 
2. Žijú tam Eskimáci. 
3. Každý milujeme tú svoju ____________  najviac na svete. 
4. Mužské meno začínajúce na A. 

 

Petra Zaborski, 4.A 
 
 

Všetci nejaké sny máme,  
o autách či bábikach rozmýšľame.  

Väčšinou skrýva sa to pod stromčekom,  
nazveme to jedinečným ___________ . 

 

Tatiana Turianska, 4.A 
Pečieme to na Vianoce, 
deťom z toho tečú slinky, 
je to sladké sladučké, 
takže po sviatkoch neostane  
po nich ani odrobinky.  
Čo je to? 
 

Petra Zaborski, 4.A                 Visia na ňom ozdoby, 
niekto ho občas prezdobí. 

Čo je to? 
 

Ninka Nováková, 4.A 

1. 
2. 
3. 
4.  
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Predvianočné odpovede 3.B  
 

 

Ktoré slovo Ti prvé napadne, keď počuješ slovo „advent“? 

„Radosť.“  „Adventný kalendár.“ „Sviečky.“ „Milosť.“ „Vianoce.“ „Darčeky.“  
„Ježiš Kristus.“ „Adventný veniec.“ „Zapaľovač.“ 
 

Ktoré slovo Ti prvé napadne, keď počuješ slovo „Vianoce“? 

„Darčeky!“ (14x) „Stromček.“ „Rodina.“ „Juhúú!“ „Sob.“ 
 

Čo odkazuješ Ježiškovi? 

„Príď, mám srdce v dlani.“ „Hrozne Ťa obdivujem.“ „Prines nám kopu snehu, prosím!“  
„Kedy Ťa už uvidím?“ „Ľúbim Ťa, prosím, dones mi dosku na skejt.“  
 

A čo čerti? Čo im odkážeš? 

„Ak ma zoberiete, tak si ma neprajte.“ „Nenoste mi už to uhlie.“  
„Nie som už zlá, polepším sa.“ „Čert, nie že ma vystrašíš!“  
„Choďte späť do pekla!“ 
 

A čo anjeli – máš pre nich tiež nejaký odkaz? 

„Ste super, nádherní.“ „Prajem vám večné zdravie.“ „Aby poslúchali 
Ježiška.“ „Prosím, zostaňte so mnou celý život.“  
 

Čo by si dal svojej mamičke, keby si jej mohol dať všetko? 

„Srdce, aby žila.“ „Lepšiu prácu.“ „Dom so psom.“ „Očné tiene.“  
 „Kabelku Chanel.“  

 

A oteckovi? 

„1000 eur.“ „100 000 eur.“ „Ferrari s turbom.“ „Pivovar.“ „Citrónovú voňavku.“  
„Kuchársku knihu.“ 
 

A pani učiteľke? 

„Lásku, zdravie a novú tabuľu.“ „Čierne čižmy.“ „Ešte jeden ďalší život.“  
„Samoumývaciu tabuľu.“ „Macka.“ „Srdce, kvety a knihu.“ 
 

Čo by si podaroval zemeguli?  

„Stromy.“ „Aby ju nepohltilo Slnko.“ „Ochranný obal.“  
„Elektrický štít proti meteoritom.“ „Dlhý život.“ 
 

A sám sebe?  
„Bábiku.“ „Lego.“ „Model tanku.“ „Stroj na výrobu náhrdelníkov.“  
„Aby bola moja rodina stále so mnou.“ „Teplú deku.“ 

 
 

A ako by ste odpovedali vy, hm? ;) 
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Piataci a ich umelecké adventné zamyslenie 
 

 
Máme tu čas adventu, ba čoskoro sa na 

adventnom venci rozhorí aj posledná – štvrtá 
svieca. Niektorí ľudia si počas tohto obdobia 
dávajú viaceré predsavzatia, aby sa tak ešte lepšie 
pripravili (nielen) na vianočné sviatky. To, že 
niekedy neuškodí hlbšie sa zamyslieť nad životom, 
nám potvrdili aj naši piataci, ktorí sa rozhodli 
umelecky zachytiť myšlienky jedného veľmi 
známeho textu: 
 

 
 
 
 

Nájdi si čas rozmýšľať...  
Je to prameň sily. 
Nájdi si čas hrať sa... 
Je to tajomstvo večnej mladosti. 
 
 
 
 

 
Nájdi si čas čítať... 

Je to prameň múdrosti. 
Nájdi si čas modliť sa... 

Je to najväčšia sila na Zemi. 
Nájdi si čas milovať a byť milovaný... 

Je to privilégium dané od Boha. 
 
 
 
 
 
 

 
Nájdi si čas byť priateľským...  
Je to cesta ku šťastiu. 
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Nájdi si čas na smiatie... 
Je to hudba duše.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nájdi si čas dávať... 
Deň je príliš krátky na to,  

aby si bol egoista.  
Nájdi si čas na prácu... 

Je to cena za úspech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nájdi si čas na dobročinnosť... 
Je to kľúč do neba. 
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Šiestaci posielajú listy 
o zime a Vianociach do tropickej Afriky 

 
Ako by ste niekomu, kto o snehu či vianočnom stromčeku nikdy nepočul, vysvetlili, čo 

to vlastne je? Šiestaci si to vyskúšali na opise hneď niekoľkých vecí, ktoré si neodmysliteľne 
spájame s Vianocami či zimným obdobím – rozhodli sa totiž pre korešpondenčné šírenie                        
zimno-sviatočnej osvety, a to až do ďalekej (a najmä beznádejne tropickej) Afriky! Prečítajte 
si náš výber z toho najlepšieho ;) 
 
Ahoj, Afričan!  
 
 

V tomto liste Ti chcem opísať, čo je to sneh. Na jeseň 
začnú zo stromov opadávať listy. Z polí a záhrad sa zbiera 
posledná úroda. Príroda sa pripravuje na zimný spánok. 
Sneh začne padať asi v decembri. Vyzerá ako biele 
snehové vločky. Keď napadne veľa snehu, tak sa na ňom 
sánkujeme, lyžujeme, šmýkame. Zo snehu si staviame 
snehuliaka, ktorý vyzerá ako postava človeka. Keď na sneh 
zasvieti slnko, tak sa začne topiť. Roztopený sneh, keď 
zamrzne, je veľmi ľadový a šmykľavý. Na takomto ľade vzniká veľa úrazov, a to najmä pádov 
a zlomenín. Nuž ale lesy a lúky pokryté snehom vyzerajú ako v rozprávke! ... A keď vám tu wifi 
už konečne spojazdnia, určite choď na www.youtube.com a kukni si Perinbabu – ten film Ti 
podrobnejšie objasní mechanizmus kolobehu snehových vločiek v prírode ;)   
 

Dušan Farenzena, 6.A 
 

Ahoj, Dano! 
  

Píšem Ti, čo je to sneh. Je to niečo, čo padá z oblakov, keď je zima a mráz. 
Je biely a veľmi studený. Keď sa zraníš, je to dobrý lekár. Dá sa jesť, 

ale musíš si dávať pozor na prekvapenia od psov... (Vieš, ako 
v kinderku!) Keď ešte viac zamrzne, dá sa po ňom dobre šmýkať. 

Dá sa na ňom aj bobovať. Keď sú Vianoce a sneží, je to veľmi 
pekné. Keď je snehu veľa, dá sa stavať snehuliak. (Hlavne Ti však 

neradím lízať zamrznuté tyče, lampy a tak, lebo Ti tam zostane 
jazyk). Ale sneh má aj nevýhody, napríklad zasneží celý vchod do 

domu. A s tými vašimi pieskovými búrkami je to podobné? 
 

Samuel Oravec, 6.A 
 

 

Ahoj, Fllastlaghrz! 
 

K nám prišla zima. Pýtal si sa, čo je to sneh. Je to biely prach, ktorý 
padá z neba v zime. Je studený. Dá sa z neho postaviť bunker. Dá sa na 
ňom lyžovať. Dá sa s ním guľovať. Sneh môžeš aj jesť. Je priam ľadový. 
Je mäkký. Môžeš sa aj sánkovať. Z neba padá na zem vo vločkách. 
Nemá chuť. Nemá pach. Ak je teplota nad nulou, topí sa. Stačí?  
 

Boris Petrašovič, 6.A 
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Ahoj, môj africký kamarát! 
 
Poviem Ti teda, čo sú to tie Vianoce. Na Vianoce idú 
niektorí ľudia do kostola. Keď sa vrátia, dajú si večeru. 
Väčšinou majú ľudia na večeru kapra, kapustnicu 
a zemiakový šalát. Pred večerou sa robia nejaké zvyky, 
napríklad sa rozkrojí jablko na polovice a keď je na tých 
poloviciach viditeľná hviezda, budete mať v budúcom roku 
šťastie. A keď zjeme cesnak, budeme zdraví. Po večeri sú 

pod stromčekom darčeky, ktoré tam donesie Ježiško. Ľudia si ich navzájom rozbaľujú. Cez 
Vianoce je v meste aj v domoch vianočná výzdoba. Napr. svetielka na oknách či snehuliaci. 
Pečú sa medovníky vo všelijakých tvaroch, napr. stromčeky, gule a soby. Spievajú sa koledy. 
Deti si od prvého decembra vyjedajú čokoládu z adventného kalendára. Ale Vianoce sú 
hlavne o tom, aby bola rodina spolu. Tak čo, prídeš nás cez sviatky navštíviť? 
 

Tamara Hajduková, 6.A 
 
Ahoj, obyvateľ trópov! 
 

V ostatnom liste si mal viacero otázok, tak Ti teda na ne odpoviem. Sneh je niečo ako dážď, 
ale je to trochu tvrdšie. Je z toho biela zem. Dá sa na tom sánkovať. Je to niečo ako piesok, 
ale mäkšie a biele. Dá sa z toho spraviť guľa ako z mokrého piesku a dá 
sa hádzať po ostatných a vznikne z toho guľovačka. A sánkovanie? To 
je niečo medzi športom a hrou. Sánky, to sú zas lyže, ale menšie, na 
ktorých je sedačka a na tom sa spustíš na snehu dolu kopcom. Lyže, to 
je na každú nohu jedna. Je to predĺžená doska, vpredu je to zaguľatené 
a zohnuté dohora. Sneh je zamrznutá voda, z ktorej sa vytvárajú 
hviezdice s názvom vločky a vo veľkom množstve vytvárajú sneh, ktorý 
skrášľuje svojou farbou prírodu a dajú sa na ňom robiť rôzne športy 
a hry. Sneh vie narobiť aj veľa starostí, najmä na cestách – v meste ho treba odstraňovať. 
A keď sa sneh rozpustí, je z toho kaša. Z tej kaše sa spraví voda a tá zamrzne. To je zas ľad, na 
ktorom sa veľmi šmýka. Tak už vieš? 

Samuel Emmer, 6.A 
 

Ahoj!  
 

Keďže bývaš v Afrike, tak asi nevieš, čo je to klzisko. Klzisko 
je vlastne zamrznutá voda – ľad. Je to veľmi šmykľavé 
a studené. Je to aj dosť tvrdé. Korčule slúžia na ľad, vďaka 
nim sa môžeme na klzisku zabávať. Korčule sú ako keby 
topánky na nohy, ale sú na ostrej a tenkej kovovej paličke. 
Vďaka tomu môžeme na klzisku robiť rôzne triky. Táto 
činnosť patrí k zimným športom. Doporučuje sa nosiť tvrdá 
prilba – ak spadneme, nič sa nám nestane. Môžu sa nosiť 
aj chrániče. Tie sú tiež tvrdé. A korčuľovanie je zábava! 
Musíš to niekedy vyskúšať! 
 

Vanessa Gerhátová, 6.A 
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Poznáš známy príbeh o štyroch adventných sviecach? 

 
Nie? Nevadí! Nás v redakcii totiž tak zaujal, 

že sme neodolali a zaradili sme ho aj do nášho predvianočného čísla. 
 
 

 Na advetnom venci horeli štyri sviečky. Vôkol bolo úplné ticho. Tak ticho, že bolo 
počuť, ako sa potichučky zhovárajú sviečky. 
 

Prvá zašepkala: „Volám sa POKOJ. Rada by som svietila, ale ľuďom na mne nezáleží, 
netúžia po pokoji. Naopak, obľubujú svár, hádky, vyháňajú ma zo svojich príbytkov.” Svetlo 
sviečky slablo, až úplne vyhaslo. 

 
Druhá sviečka plápolá žiarivým plameňom: „Volám sa VIERA a chcela by som 

svietiť ľuďom na cestu. Ale oni mnou opovrhujú, vraj som už zbytočná, nemoderná, že majú 
lepšie svietidlá. Nechcú chrániť môj plamienok.” Prievan zhasil aj druhú sviečku. 

 
S chvejúcim hlasom sa ozvala tretia svieca: „Moje meno je LÁSKA. Mnohí si ma 

nevšímajú, iní mnou opovrhujú. Vravia, že sa im viac páčia nahrážky, prskavky a vzrušujúce 
delobuchy.” Sviečka zablikala a zhasla. 

 
Vtom vošlo do izby dieťa. Hľadelo na zhasnuté sviečky a s plačom vravelo: „Prečo 

nesvietite? Kto vás zhasol?” Na to sa ozvala štvrtá svieca: „Neboj sa! Kým som tu ja, nikdy nie 
je neskoro. Volám sa NÁDEJ. Odo mňa môžeš zapáliť aj ostatné sviečky.” Dieťa vzalo horiacu 
sviecu a zapálilo ostatné sviece... 
 

(Príbeh sme našli na webovej stránke: http://aninka.net/2009/11/25/advent/.) 
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Kultúrne podujatia, exkurzie a iné školské aktivity 
 
ZAČIATOK 

Slávnostné otvorenie školského roku 2014/2015 

 
Letné prázdniny nám rýchlo ubehli a my sme opäť                    

zasadli do školských lavíc. Pre niektorých z nás to bolo                               
po prvýkrát - 2. septembra sme totiž medzi nami (ako každý rok) 
v telocvični slávnostne privítali nových prváčikov. Nechýbal                    
ani krátky kultúrny program v podaní našich nadaných žiakov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Deň colníkov 

 
V piatok 19. septembra 2014 sme sa my, žiaci druhého stupňa, zúčastnili akcie                       

na Hlavnom námestí, organizovanej pri príležitosti Dňa colníkov. Colníci tam pre nás (okrem 
iného) mali nachystanú aj scénku s ich psími pomocníkmi, cvičenými na hľadanie drog 
a falošných peňazí. Ako moderátor sa nám tam predviedol Andrej Bičan. Dozvedeli sme sa 
tam aj o pašovaní drog a o všelijakých iných veciach, prezreli sme si tiež rôzne druhy zbraní. 
Mali sme aj možnosť zapojiť sa do rôznych súťaží. Jednou z nich bolo nájsť čo najviac 
nábojov, ktoré colníci počas ukážky zásahu kukláčov na námestí vystrieľali. Odmenení však 
neboli len víťazi jednotlivých disciplín – na námestí sa totiž našej pozornosti dožadovalo 
hneď niekoľko stánkov a v nich častokrát i veci, ktoré sme si mohli zobrať, napríklad ceruzky, 
pravítka, šiltovky... Tešíme sa aj na budúci ročník! 

 
Vanessa Gerhátová, 6.A  

http://zscaba.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=273
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Prváci v ZOO 
 

Naši prváci 22. septembra 2014 spoznávali krásu rôznych druhov exotických zvierat              
v ZOO Bratislava. Prehliadku nám spríjemnila veľmi milá pani sprievodkyňa, ktorá nám 
porozprávala niekoľko zaujímavých informácií o zvieratkách žijúcich v ZOO. Prehliadka  sa 
našim prvákom veľmi páčila a zhodli sme sa na tom, že sa tam určite vrátime a pozrieme si 
aj  DINOPARK, ktorý je veľkým lákadlom bratislavskej ZOO. Ďakujeme za krásny zážitok! 
 
 

ZOO 
 

V ZOO žijú zvieratá, 
aj opica sa zaráta. 

Do ZOO radi chodíme, 
medzi zvieratami sa brodíme. 

Žijú tam bylinožravce aj šelmy, 
všetky zvieratá sa nám páčili veľmi. 

Vždy sa tam tešíme, 
zvieratá stále zdravíme. 

Toto je koniec mojej básne, 
všetky zvieratá sú mi vzácne. 

 
Nina Nováková, 4.A 

 
 
 

Týždeň ovocia a zeleniny 

 
Stalo sa už tradíciou vítať jeseň na našej škole Týždňom ovocia a Týždňom zeleniny.  

Zo všetkých tried prvého stupňa sa v týchto dňoch šírila  omamná vôňa šťavnatých 
a predovšetkým zdravých plodov Zeme. Pri spoločnom ovocnom či zeleninovom stole 
všetkým akosi lepšie chutilo. Desiatové dózičky sa celé dva týždne plnili nakrájanými 
sladkými jabĺčkami, šťavnatými hruškami, voňavými slivkami, pestrofarebným hroznom či 
iným obľúbeným ovocím. V ovocnom šaláte, ktorý deťom ohromne chutil, nechýbalo ani 
exotické ovocie. Rozmanité chute dráždili chuťové bunky, a tak sa pridali aj tí, ktorí takúto 
dobrôtku nie vždy okúsia. 
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Aj zeleninový týždeň mal veľký úspech. Mrkvička, uhorka, paradajka a paprika sa 
chrumkala v tomto období najviac. Nechýbali básničky, pesničky a všakovaké iné užitočné 
vedomosti. 
          Záverečnú bodku za dvojtýždňovým zdravým maškrtením dalo dopoludnie plné hry a 
súťaženia. Deti najskôr hádali, za aké ovocie sa ich pani učiteľky a vychovávatelia 
zamaskovali. Neskôr zas hmatom, chuťou a čuchom skúšali, či dokážu rozpoznať zdravé 
dobroty. Overili si, či poznajú aj menej známe druhy zeleniny a exotické kúsky ovocia. 
A chýbať nemohlo ani poznávanie ovocia a zeleniny v angličtine. 

Zlatým klincom programu bol bohato prestretý stôl. Chutné ovocné a zeleninové 
koláče, sušené i čerstvé ovocie, ovocné šťavy, to všetko sme si vďaka Vám, naše milé mamky, 
vychutnávali po celý deň. Zostáva iba veriť, že si tieto dobré zvyky zachováme a zdravé 
„mňamky“ budú aj naďalej súčasťou nášho jedálneho lístka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akcie sa zúčastnila aj naša redaktorka Bianka Janitorová zo 4.A, ktorá Cádrovinám 

exkluzívne potvrdila priebeh i úspešnosť podujatia: „V týchto týždňoch sme si do školy každý 
deň nosili nejaké ovocie alebo zeleninu. Na konci týchto dvoch týždňov sme išli do jedálne. 
Tam sme hrali rôzne súťaže. Rozprávali sme sa o ovocí a zelenine. Niektorí žiaci priniesli 
výborné ovocné koláče. Aj moje muffiny sa hneď zjedli! Bola tam aj súťaž ochutnávania. 
Dokonca sme sa ovocie a zeleninu naučili pomenovať aj po anglicky.“ 
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Michal Bachratý & Erik Rusinko, 4.A 
 
 

 
 

Tamara Dimunová & Bianka Janitorová, 4.A 
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Exkurzia do jablkových sadov Boni Fructi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V utorok 21. októbra 2014 niekoľko tried našej školy navštívilo jablkové 
sady v Dunajskej Lužnej. Žiaci 1.B triedy išli na exkurziu za odmenu za 1. miesto 
v zbere gaštanov a týmto spôsobom boli odmenení aj najlepší jednotlivci v zbere 
papiera a gaštanov.   

V Dunajskej Lužnej sme okrem jablkových sadov videli aj malinové. Keď sme sa 
dozvedeli, že môžeme ochutnať, nikto nezaváhal. (Dokonca sme si pár malín mohli 
nabrať aj do škatuľky.) Pracovníci sadov nám porozprávali, aké odrody jabĺk sa v sade 
pestujú, ako sa treba o jablká starať, akí škodcovia im ubližujú a ako pred nimi jablká 
chránia. Mohli sme ochutnať viaceré odrody, dozvedeli sme sa tiež, ktoré sú vhodné 
na zimné uskladnenie. Potom sme si natrhali výborné sladké maliny a dokonca sme si 
ich aj mohli odniesť aj domov. Na konci nás zobrali do obchodu s výrobkami firmy 
Dobré jablko. (Pani učiteľky napríklad neodolali jablku odrody Fuji ) Výlet sa nám 
veľmi páčil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zscaba.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=276
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Vyrezávanie tekvíc 

 
23. októbra 2014 sa uskutočnilo na našej škole vyrezávanie tekvíc, počas ktorého si 

deti v ŠKD v priestoroch školskej jedálne za pomoci vychovávateľov, pani učiteliek, rodičov a 
starých rodičov vyrezali krásne tekvice. Neveríte? Posúďte sami! 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Halloweensky karneval 

 
Dňa 28. októbra 2014 sa v našej škole v rámci ŠKD uskutočnil Halloweensky karneval. 

V jednej miestnosti sa tak stretlo mnoho príšeriek, čarodejníc, upírov, kostlivcov i veľa iných 
masiek, ktoré sa v toto krásne popoludnie spolu veľmi dobre zabávali, zasúťažili si, 
zatancovali a pochutnali si na rôznych dobrotách. Tie najlepšie kostýmy boli ocenené 
zaujímavými odmenami.  

 
 
 

 
 
 

http://zscaba.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=277
http://zscaba.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=278
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Tohtoročný Halloweensky karneval však nebol len akousi obyčajnou školskou akciou, 

o čom svedčí aj autentická výpoveď Sáry Pigovej zo 4.B, priamej účastníčky tohto vskutku 
strašidelného podujatia: „Na karneval prišiel skoro celý prvý stupeň. Kým sme vošli do 
jedálne, vonku hrialo ešte krásne zubaté slnko. Bolo mi teplo, hoci som mala na sebe tenké 
čierne tričko, lebo som bola prezlečená za netopiera. Zamierila som k preliezke a zavesila sa 
na ňu ako spiaci netopier. Vonku sa však zatiaľ zotmelo a zrazu začal fúkať aj studený vietor. 
Skučal a zavíjal ako duch. Začali sme sa báť, navyše, prestali svietiť aj lampy. Všetci sme boli 
oblečení v tmavom a ešte k tomu všetkému v strašidelných maskách! Už ani učitelia nevideli 
na displej CD prehrávača, a tak púšťali len samú strašidelnú hudbu. Nakoniec však zasa vyšlo 
slniečko a rozsvietili sa lampy a už aj učitelia siahli po nestrašidelnej muzike. Všetci sa znova 
rozveselili a Halloweensky karneval mohol pokračovať vo veselšom duchu. Uf, bol to naozaj 
strašidelný Halloween!“ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliotéka 2014 

 
Vo štvrtok 6. novembra 2014 sme my, žiaci druhého stupňa, pod vedením našich pani 

učiteliek navštívili knižný veľtrh Bibliotéka v bratislavskej Inchebe. Okrem veľkého množstva 
zlacnených kníh rôzneho typu (kuchárske, učebnice atď.), ktoré sme si mohli na Bibliotéke 

kúpiť, sme tam narazili i na ukážky rôznych spoločenských hier, 
dokonca sme mali možnosť zhliadnuť i viaceré divadelné scénky 
a naživo si vypočuť rozhovory so slovenskými spisovateľmi. A tie 
sladkosti? Mňam! Bibliotéka je jednoducho akciou s pestrou ponukou 
(nielen knižných) lahôdok! ;) Už teraz sa tešíme, keď ta pôjdeme 
nabudúce. 
 

Tamara Hajduková & Vanessa Gerhátová & Karin Kyrinovičová, 6.A 
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Noc v knižnici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dňa 13. novembra 2014 sa v našej škole uskutočnila Noc v knižnici. Stalo sa to už 
tradíciou, že piataci majú to šťastie a môžu zažiť dobrodružnú noc v škole. Všetko to vypuklo 
o šiestej večer, keď sme sa všetci začali zbiehať do školy. Mamičky nás nabalili jedlom, pitím 
a, samozrejme, aj napečenými koláčikmi. Mali sme pribalené aj spacáky, karimatky či 
nafukovačky. Vyzeralo to tak, ako keby sme išli na dvojtýždňovú stanovačku. Pani učiteľky 
pre nás pripravili bohatý program. Začal rozdelením žiakov a rodičov do troch skupín: 
Palčekovci, Hraškovci a Mrkvičkovci. A súťaž sa mohla začať. Museli sme ukazovať 
a vysvetľovať rôzne pojmy na kartičkách a pani učiteľky preverili naše vedomosti 
v rozprávkovom teste. Keď tu zrazu sa na škole vybili poistky. Svietili sme si sviečkami. Bolo 
to veľmi krásne. Vôbec sme nemali pocit, že sme v škole. Potom sme sa najedli a išli spať. 
Všetci sme zažili krásnu noc, na ktorú budeme dlho spomínať. 
 

Ivo Novysedlák, 5.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Škola spolupracujúca s UNICEF 
 
Škola 
 
 
 
 

http://zscaba.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=280
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Škola spolupracujúca s UNICEF 

  
 

V tomto školskom roku sa naša škola aktívne 
zapája do programu  Škola spolupracujúca s UNICEF. 

Dňa 20. novembra 2014 sa Peter Adamica zo 
7.A  a Veronika Bánová z 8.A zúčastnili Okrúhleho 
stola pod názvom „Počúvajme sa lepšie!", ktoré 
zorganizoval UNICEF v Základnej škole Pankúchova v 
Bratislave. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 25. 
výročia podpísania Dohovoru o právach detí. Žiaci sa 

tak mohli zapojiť do diskusie o právach detí nielen so žiakmi a učiteľmi viacerých slovenských 
škôl, ale mali možnosť vyjadriť svoj hlas v procese prípravy Zákona o komisárovi pre deti 
(detskom ombudsmanovi) priamo pred najpovolanejšími, a to pred právničkou z Kancelárie 
verejnej ochrankyne práv pani Janou Milan Laššákovou, riaditeľom Národného 
koordinačného strediska na riešenie problematiky násilia na deťoch Karelom  Molinom 
a  bývalým Junior ambasádorom Unicefu. 

 
O tom, že účasť na podujatí bola (i) pre našich žiakov veľkým zážitkom, podáva správu 

Veronika Bánová: „Keď sme dorazili na ZŠ Pankúchovu, poslali nás do ich školskej knižnice, 
kde už bolo všetko pripravené. Za UNICEF tam bola pani Zuzana Čačová, koordinátorka 
školských programov Unicefu, a päť Junior ambasádorov. (Junior ambasádori sú žiaci rôznych 
škôl, ktorí dobrovoľne pomáhajú Unicefu.) S nimi sme strávili prvé dve hodiny. Rozdelili sme 
sa do skupín a v každej skupine bol aspoň jeden Junior ambasádor. Preberali sme klímu 
v škole, školský parlament, vzťahy medzi žiakmi, učiteľmi a vedením školy a tiež sme riešili to, 
čo by sme chceli celkovo vylepšiť vo všetkých týchto oblastiach. Následne sme mohli ísť na 
obed a chvíľu sa porozprávať s ďalšími žiakmi, ktorí sa tu poschádzali z rôznych kútov 
Slovenska. Potom sme mali na programe ďalšie dve hodiny s detským ombudsmanom. 
Preberali sme šikanovanie a jeho formy a tiež sme sa dozvedeli, na koho sa pri riešení 
takéhoto závažného problému môžeme obrátiť. Bol to veľmi príjemne a užitočne strávený 
deň.“ 
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Prváci na ľade 
 

 

 
 
Naši malí prváčikovia sa v novembri s podporou mestskej časti Bratislava - Nové 

Mesto zúčastnili dvojtýždňovej školy korčuľovania. Veľmi sa na ňu tešili. Boli medzi nimi takí, 
ktorí sú na ľade veľmi zdatní a predvádzali skvelé korčuliarske kúsky; no boli aj takí, ktorí sa 
naň v korčuliach postavili po prvýkrát.   

Nesmelý cupot po ľade sa s každým novým dňom postupne menil na čoraz ladnejšie 
pohyby. A hoci sa občas pritrafil aj pád, úsmev z tváre deťom neschádzal a všetci sa tešili na 
nový korčuliarsky deň. Na záver kurzu sa všetci vyšantili v karnevalových maskách. Saška 
Rejdugová a Hanka Pigová z 1.A triedy sa tešili o čosi viac. Spomedzi všetkých škôl práve im 
bola pridelená víťazná priečka. Srdečne im blahoželáme! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zscaba.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=281
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Maľované dejiny Bratislavy - Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka 

 

 

 

 

 

 
 

Dňa 9. decembra 2014 žiaci 3.B a 5.A triedy slávnostne ukončili I. ročník krásneho 

projektu Maľované dejiny Bratislavy. Celý uplynulý rok každú prvú sobotu v mesiaci v Starej 

radnici pod vedením p. uč. Jakubisovej ilustrovali príbehy minulých čias, ktoré im rozprával 

pán Pavol Dvořák. Tie najkrajšie budú uverejnené v knihe od pána Dvořáka Ilustrované dejiny 

Bratislavy. Slávnostná vernisáž sprístupnila všetky úspešné výtvarné diela našich umelcov. 

Môžete ich vidieť v Starej radnici v rámci návštevy Vianočných trhov v Múzeu mesta 

Bratislavy. Z našich do projektu zapojených žiakov si pochvalu zaslúžia najmä piataci: Ninka 

Jelšíková, Jozef Hempfinger, William Pál a Jakub Čimbora. Už teraz sa tešíme na II. ročník! 
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Súťažili sme – ľaľa, tu sú naše výsledky! 
 

 slovenský jazyk:  

3. decembra 2014 sa uskutočnilo školské kolo 

olympiády v slovenskom jazyku. Zo zúčastnených 

žiakov 8.A a 9.A sa na najvyšších priečkach 

umiestnili: 4. miesto: Veronika Špačková (9.A),                      

3. miesto: Veronika Bánová (8.A), 2. miesto: 

Dominika Nitschneiderová (9.A). Víťazkou 

školského kola sa stala Dunja Iva Zemanová (9.A), 

ktorá tak dostala unikátnu šancu reprezentovať 

našu školu aj v obvodnom kole olympiády. To sa konalo 10. decembra 2014 na ZŠ 

s MŠ Jána Amosa Komenského v Rači. Dunja Iva Zemanová v obvodnom kole 

obsadila krásne 5. miesto – gratulujeme! 

 

 anglický jazyk: 

12. decembra 2014 sa na našej škole konalo školské kolo 

olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 18 

žiakov. Do okresného kola, ktoré bude 14. januára 2015, 

postupujú: v 1.A kategórii Michaela Mišáková zo 7.A, 

v 1.B kategórii Veronika Bánová z 8.A a v 1.C kategórii 

Dunja Iva Zemanová z 9.A.  

 

 informatika: 

Naša škola sa i tento školský rok zapojila do celoslovenskej 
informatickej súťaže iBobor. V kategórii Benjamín sa 
z našej škole najlepšie umiestnili: Romana Prokešová zo 
7.A (68,01 bodov), Ivo Novysedlák z 5.A (56,02 bodov), 
Jozef Hempfinger z 5.A (50,69 bodov), Michaela Studená 
z 5.A (50,69 bodov), Hanka Balažovjechová z 5.A (49,36 
bodov) a Matej Škuba zo 7.A (46,69 bodov). V kategórii 
Kadet od nás zabodoval najmä Kristián Veselý z 8.A so 
ziskom 64 bodov. 
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 šport: 
 

 florbal: 

V obvodnom kole florbalovej ligy sa nášmu 
družstvu podarilo obsadiť víťaznú priečku, čo 
nám zaručilo postup do krajského kola! 

Naše družstvo v obvodnom kole zvíťazilo v 
zložení: Peter Adamica (7.A), Marek Turlík (9.A), 
Milan Samuel Zemeš (5.A), Milan Rehuš (3.A), 
Dean Lida (8.A), Ján Marušinec (5.A), Bruno 
Bajza (3.A), Filip Herman (8.A), Dávid Gavalec 
(7.A), Matej Škuba (7.A), Lukáš Bednár (7.A), Dušan Farenzena (6.A), Tomáš 
Surý (6.A).  

Dňa 6. decembra 2014 sa uskutočnil prípravný florbalový zápas, v 
ktorom vyhralo naše mladšie družstvo s výberom DFL ligy.  

 futbal: 

V novembrovom obvodnom kole 
Minifutbal Dôvera Cup získalo 3. miesto 
naše družstvo v zložení: Milan Samuel 
Zemeš (5.A), Milan Rehuš (3.A), Ján 
Marušinec (5.A), Bruno Bajza (3.A), Alex 
Novysedlák (5.A), Alexej Muška (5.A), 
Dávid Chalupa (5.A), Lukáš Bednár (7.A), Dušan Farenzena (6.A), Damián 
Drajna (7.A). 

 

 

Čerešničkou na torte športových úspechov žiakov našej školy je 
víťazný triumf siedmaka Dávida Gavalca na Majstrovstvách 
sveta WTKA, ktoré sa konali v talianskej Carrare                          
v dňoch 28. 10. – 2. 11. 2014. V piatich kategóriách sa Dávidovi 
podarilo postúpiť do finále, v ktorom jeho úspech korunoval zisk 
jednej zlatej, dvoch strieborných a dvoch bronzových medailí.  
 

(Dávid je držiteľom titulu Majster sveta v karate z roku 2011, 
2012, 2013 a 2014. Na konte má už 16 zlatých medailí 
z majstrovstiev sveta.)  
 

Všetkým súťažiacim gratulujeme  
a ďakujeme im za ich krásne výsledky! ;) 
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V horúcom kresle s pani učiteľkou  

Renátou Szládicsekovou   
 
 

Tento školský rok sa náš učiteľský zbor rozšíril o hneď niekoľko 
nových tvárí. Jednou z nich je i pani učiteľka Renáta 

Szládicseková, ktorá je triednou učiteľkou 3.A, preto sme sa 
rozhodli posadiť ju do nášho horúceho kresla a vymámiť z nej 

odpovede na (asi nielen naše) nedočkavé otázky. 
 
 

Ako sa Vám u nás páči?  Zvykli ste si? 
Cádrova je pre mňa láskou na prvý pohľad. Najmä vďaka žiakom 3.A triedy. Ich 
spontánnosť, úprimnosť, radosť a nadšenie sú pre mňa korením života. Každé 

ráno sa na nich teším. A kolegovia? Sú úžasní ľudia. Jediné, na čo si stále zvykám, 
je to množstvo schodov. 

 
Prečo ste sa rozhodli študovať učiteľstvo? Vždy ste chceli byť učiteľkou? 

Vždy som chcela byť   d o b r o u   učiteľkou. Nielen v škole, ale aj v živote. Už 
ako mladšia žiačka som reprezentovala školu, najmä v recitácii, v speve 

a v športe. Rada som chodila do školy, vymýšľala a tvorila nové veci. Obdivovala 
som učiteľov. Niektorí z nich sa časom stali mojimi kolegami a priateľmi. 

 
Aké predmety učíte? 

Rada vyučujem všetky predmety. Každý predmet ma niečím obohacuje. Viac ako 
na predmety som však zameraná na svojich žiakov. Záleží mi na nich. Teším sa z 
každého ich pokroku. V každom vidím niečo výnimočné. Čím som staršia, tým 
viac si uvedomujem, že moje vlastné deti a moji žiaci sú moji najlepší učitelia. 

 
Učili ste pred príchodom na našu školu aj na inej škole? 

Ak áno, koľko rokov pracujete už ako učiteľka? 
Mojím prvým pracovným dňom učiteľky bol 13. január 1993 v ZŠ v Petržalke. 

Pracovala som v rôznych školách, v meste aj na dedine. Z každej som si odniesla 
cenné skúsenosti. Spoznala som veľa výnimočných ľudí – kolegov aj žiakov. 

 
Vieme, že učíte na 1. stupni. Vždy ste chceli učiť mladších žiakov? 

Alebo sa nebodaj chystáte učiť aj na 2. stupni? 
Môj prístup k žiakom je rovnaký. Nedelím ich podľa veku. Poznám veľa žiakov 

z 1. stupňa, ktorí svojou osobnosťou, odvahou a kultivovanosťou prevyšujú 
oveľa starších žiakov a naopak. Pozornosť a úctu učiteľa si zaslúži každý žiak, 

malý aj veľký. 
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Máte nejakú stratégiu na učenie detí? 
V každom žiakovi vidím milované dieťa svojich rodičov.  

Dúfam, že tak, ako sa ja venujem svojim žiakom, bude sa raz niekto 
venovať aj mojim vlastným deťom a vnukom. Snažím sa nabádať žiakov, 

aby prekonávali svoje obavy a každým dňom viac a viac verili svojim 
schopnostiam. Som presvedčená o tom, že najlepšou vyučovacou 
stratégiou učiteľa je schopnosť byť pozitívnym vzorom pre žiaka. 

 
 

Ktoré predmety boli Vaše najobľúbenejšie, keď ste chodili do školy? 
A ktoré ste, naopak, veľmi v láske nemali? 

Moje „naj“ predmety boli tie, v ktorých som bola úspešná. Mala som 
však veľmi rada aj tie, ktoré vyučoval výnimočný človek. Napriek tomu, 

že sa snažím spomenúť si na konkrétne predmety, vynárajú sa mi v mysli 
obrazy mojich obľúbených učiteľov zo základnej a strednej školy. Mala 
som šťastie na učiteľov. Mnohým z nich vďačím za to, kým som dnes. 

 
 

Čomu sa venujete vo svojom voľnom čase? Aké sú Vaše koníčky? 
Moja rodina a priatelia sú najdôležitejší v mojom živote.  

Svoj voľný čas venujem im. Rada čítam, pracujem v záhrade 
alebo renovujem staré veci. 

 
 

Aké máte doma vianočné tradície? 
Stromček, štedrá večera, Ježiško, darčeky... Mňa osobne každoročne 
Vianoce dojímajú.  Vianočná atmosféra vo mne tradične umocňuje 

obrovskú vďačnosť za život, zdravie, rodinu, priateľov a za lásku, ktorú 
dostávam. 

 
 

A na záver už len jedna zvedavá otázočka: máte už nakúpené vianočné 
darčeky pre svojich najbližších? (Nebojte sa, my im to nepovieme ) 

Ježiško čaká na vianočnú poštu. 
 
 

 
Ďakujeme za rozhovor a prajeme Vám šťastné a veselé Vianoce! 
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Výnimočný žiak: 
naša baletná hviezda  
Stella Kožárová z 9.A 

 
Na slávnostnom otvorení nového školského roka nás v telocvični 

očarila svojím baletným číslom... Museli sme sa o nej dozvedieť 
niečo viac! :) Exkluzívne pre čitateľov Cádrovín prinášame rozhovor 

s našou baletnou hviezdou Stellou Kožárovou z 9.A. 
 
 
Prečo si sa rozhodla pre balet? Kto Ťa k nemu priviedol? 
Pre balet som sa rozhodla pre to, lebo už od malička som milovala 
hudbu a tanec, neskôr som chodila do tanečných štúdií.  
V 5. ročníku som prešla talentovými skúškami a bola som prijatá na 
tanečné konzervatórium. K baletu ma priviedla mamina, ktorá mi o 
konzervatóriu povedala a neskôr ma v ňom veľmi podporovala. 
 
 
Čo Ťa na balete najviac baví? A čo je, naopak, podľa Teba na ňom to najťažšie? 
Na balete ma najviac baví tancovanie na špičkách, čo je zároveň aj to najťažšie. Postaviť sa na 
palce, skákať na nich, točiť sa a udržať rovnováhu je naozaj náročné a veľmi bolestivé. 
 
 
Ako dlho sa mu venuješ? 
Baletu som sa venovala 3 roky, každý deň, pretože to bol náš hlavný odborný predmet na škole. 
Počas jednej hodiny, pri jednej baletnej pozícii, kde bolo potrebné prepnúť koleno, mi v ňom 
prasklo a koleno opuchlo. Vyšetrenia ukázali, že v ňom mám vodu a to ma odstavilo z baletu na 
3 mesiace. Aj napriek liečbe a rehabilitáciám sa mi opakovane tá bolesť a opuch vracali, čo bol 
veľký problém, lebo ak sme neboli natrénovaní, neboli sme pripustení ku skúškam, čo 
znamenalo automatické vylúčenie zo školy. Keďže sa tieto problémy stále vracali a ja som 
nemohla trénovať, dospeli sme k rozhodnutiu, že bude lepšie, ak zmením školu. 
 
 
Kde tancuješ - chodíš niekam na tréningy? 
Pre spomínané problémy sa už baletu nevenujem. 
 
 
Sú baletné tréningy naozaj taká drina? Čo všetko sa na nich robí? Ako často na ne treba 
chodiť a ako dlho trvajú? 
Hodiny baletu sú veľká drina. Na jednej bežnej hodine sa cvičí všetko, to znamená cvičenia pri 
tyči, na voľnosti, skoky, točky a cvičenia na špičkách. Balet však nie je len o klasickom balete, 
okrem neho sme mali aj ďalšie povinné, odborné predmety, ako tanečnú gymnastiku, 
koncertnú a scénickú prax, prácu s partnerom atď. Ak sa baletu profesionálne niekto venuje, 
tréning je potrebný každý deň. My sme v baletných sálach trávili aj 5-6 hodín denne a popritom 
sme mali aj normálnu výuku predmetov. 
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Zúčastnila si sa v minulosti nejakých tanečných súťaží, resp. chystáš sa v dohľadnej dobe                          
na nejaké? 
Nie, na Slovensku sa v balete nesúťaží. Existujú síce medzinárodné súťaže „Grand Prix“, ale tie sú 
určené hlavne pre starších a skúsenejších tanečníkov, budúcich profesionálov, ktorí na základe 
úspechov z týchto súťaží dostávajú angažmány (ponuky) na prácu v profesionálnych baletných 
súboroch.  
 

Mávaš pred vystúpením trému? Ak áno, čo Ti pomáha pri jej prekonávaní? (Máš napríklad 
nejaký tajný rituál na jej odohnanie? :)) 
Ako každý, kto vystupuje pred publikom, aj ja mávam trému. Pri prekonaní mi pomáha myslenie na 
to, že to viem a  že to dopadne dobre ;) 
 

Venuješ sa aj inému druhu tanca? 
Popri štúdiu na konzervatóriu som chodila tancovať aj do tanečného divadla, kde som 
navštevovala  okrem baletu aj hodiny džezu. Tento štýl sa mi tiež veľmi páčil. 
 

Plánuješ sa v budúcnosti tancom živiť alebo to berieš len ako koníček? 
Keď som nastúpila na konzervatórium, tak som snívala o tom, že zo mňa bude profesionálna 
tanečnica. Žiaľ, koleno nevydržalo, a preto je pre mňa tanec už len koníček. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čo by si poradila a zaželala všetkým, ktorí by sa chceli baletu venovať? 
Je dôležité vedieť, ako sa človek chce baletu venovať, či to berie len ako hobby, alebo sa tomu chce 
venovať profesionálne. Ak chce niekto robiť balet profesionálne, musí si uvedomiť, že je to v 
prvom rade veľká každodenná drina, ale aj obeť, lebo si to vyžaduje obrovskú disciplínu, sústavné 
odriekanie, prekonávanie bolesti a neustály boj o to byť najlepší. Ak však chce niekto robiť balet 
ako hobby, pre radosť, tak ho môžem len odporučiť, lebo balet je skutočne nádherný.  
 

Aké máš iné záujmy okrem tancovania?  
Ja mám celkovo rada akýkoľvek pohyb, rada lyžujem, behám, s rodičmi sa chodím v lete potápať. 
 

A keďže sa blížia Vianoce, naša posledná otázka sa bude týkať práve ich: Ako doma slávite 
Vianoce? Aké sú vaše vianočné tradície? 
Vianoce milujem. S výzdobou začíname už na začiatku decembra, s maminou vypekáme koláče, 
medovníky a chystáme všelijaké dobroty. Vianoce trávime tak ako väčšina ľudí, pozeráme vianočné 
filmy a rozprávky, máme oplátky, kapustnicu, rybu a šalát a hlavne ich trávime v kruhu rodiny. 
 

Ďakujeme za rozhovor a prajeme Ti krásne Vianoce a mnoho (nielen tých tanečných) úspechov! 
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Vlastná tvorba 
 
 
 
 

Jeseň 

 
Na jeseň opadáva krásne lístie, hnedé, 

červené, ba aj žlté. Pani Jeseň sa pozerá z 
výšky na nás. Keď sa pozerá, ako opadávajú 
listy, tak ja mám dobrú náladu. Moja mama 
hovorí, že keď opadávajú listy, tak Perinbaba 
si chystá periny. Keď som bola malá, myslela 
som si, že keď opadáva lístie, Ježiško sa 
smeje. Keď lístie opadne, tak sa smejem aj ja 
a určite aj Ježiško, lebo sa už zaiste chystá na cestu za deťmi. Rok sa už končí, dni sa krátia, 
noc sa zasa predlžuje. Zima už klope na dvere. Budeme si stavať snehuliakov! Už máme aj 
adventný veniec a kalendár. Perinbaba sype z periny a Ježiško usilovne pracuje. Na Vianoce 
bude plno darčekov. Už je december a všetci sa veľmi tešíme, budú prázdniny, budeme s 
rodinou a oddýchneme si od školských lavíc. Aj pani učiteľky sa isto veľmi tešia na oddych a 
darčeky – veď si ich zaslúžia. 
 

Sofia Zoe Zambojová, 3.B 
 
 

Vianoce musia byť biele! 

 
Bolo krásne ráno, za oknami poletoval sneh a deti si vonku stavali snehuliakov. Len ja 

som sedela na pohovke a z očí sa mi tisli slzy. Mama ku mne prišla a spýtala sa: „Janka, prečo 
tu len plačeš a nehráš sa s deťmi vonku? Vari nevieš, že je sneh?“ Ja som zdvihla uplakané oči 
a zarmútená som povedala: „Mamička moja, veď to ma najviac trápi. Nikto si neuvedomuje, 
že dnes má meniny Katarína.“ Mama sa zarazila a trošku vážnym hlasom povedala: „Ale 
Katka je tvoja najlepšia kamarátka, či už nie?“ „Ale jasné, že áno. Tváriš sa, akoby si 
nepoznala tú pranostiku.“ „Akú?“ „No predsa: Katarína na ľade, Vianoce na blate. A dnes je 

Kataríny, a to znamená, že Vianoce budú na blate.“ 
Odrazu sme obe stíchli. Ja som vedela, že som to 
mame dostatočne vysvetlila a mame vypršala 
metóda utešovania. Zrazu som vyskočila, obliekla 
som sa a bežala von. Už som len zakričala: „Idem 
zachrániť Vianoce!“ Nikto nevedel, čo chcem urobiť...  

Ale ani sme sa nenazdali a už tu boli Vianoce. 
Na Štedrý večer začalo snežiť a všetci sme boli 
šťastní. Nikto nevedel, ako som zachránila Vianoce. 
A vy tušíte? 
 

Nina Nováková, 4.A  
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Martin a trpaslíci 
 

Bolo krásne ráno, za oknami poletoval 
sneh a ja som práve raňajkoval. Keď som si 
chcel z chladničky zobrať mlieko, tak som zažil 
to najhoršie, čo sa kedy mohlo stať. Niekto 
vykradol chladničku! Keď som sa pozeral na tú 
skazu, tak som počul nejaké mľaskanie. To 
mľaskanie bol malý trpaslík, ktorý dojedal 
jablko. Začal som jačať. Trpaslík zdvihol hlavu 
a zadíval sa na mňa, potom povedal, že jačím 
ako ženská. V tom momente som odpadol.  

Keď som sa prebudil, tak som neležal na 
dlážke v kuchyni, ale zviazaný na drevenej doske, ktorú nieslo asi dvadsať trpaslíkov. Chcel 
som zase začať jačať, ale nešlo to, lebo som mal prelepené ústa. Odniesli ma do ich mesta. Žil 
som tam s nimi týždeň, síce zviazaný, ale dávali mi jesť a piť. Povedal som im, že je čas ísť 
domov, tak ma rozviazali. Dal som im na rozlúčku tri búrske oriešky, povedali mi, že ich budú 
uctievať. Vrátil som sa domov ako stopár. Sadol som si do kresla a rozmýšľal, či to nebol iba 
sen... 
 

Max Roger Dobberstein, 4.A 
 
 

            Snehuliak 

 
Bolo krásne ráno, za oknami poletoval sneh 

a vonku bol mráz. „Poďme stavať snehuliaka,“ 
povedal som sestre. Sestra súhlasila, a tak sme išli. 
No sestra si zabudla rukavice. „Takto žiadneho 
snehuliaka nepostavíme!“ zamrmlal som. 
Našťastie sme na zemi našli jej stratené rukavice, 
ale nevedeli sme, že tieto sú čarovné. Začali sme 
stavať, zatiaľ sa nič nestalo. Ale keď sme mu ako 
poslednú zastokli mrkvu, snehuliak začal ožívať. 
Zväčšil sa a bol vysoký ako náš dom. Tak sme sa ho 
zľakli, že sme sa pustili do rýchleho behu. Obrí 
snehuliak nás naháňal, až nás zaviedol do lesa. 
V lese bola tma, stratili sme sa. So sestrou sme 
naraz vykríkli: „Čo urobíme?!“ Vedľa nás stále stál 
snehuliak, ale už nebol taký veľký, ako keď sme ho 
postavili. Spýtali sme sa ho, či by nás nezaviedol 
domov. Doma sme si ho postavili na záhradu a dali 
sme mu šál a čiapku. To za to, že nám pomohol. 
A my sme si s mamou dali pri kozube šálku 
teplého kakaa.   
 
Sára Pigová, 4.B 
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Zlatý kotol a vianočný darček 

 
Bolo krásne ráno, za oknami 

poletoval sneh a vonku bola celkom 
zima. Teplo som sa obliekol a vybehol 
von a užíval si s kamarátmi prvé zimné 
dni. Rozhodli, že sa zahráme 
guľovačku. „Ale ja asi nemôžem hrať, 
chalani,“ smutne som zahundral. 
„Prečo?“ pozreli sa všetci na mňa. „Nemám 
rukavice,“ povedal som. No nechcel som im pokaziť náladu a hneď som 
zmenil názor. „Vyskúšam to hrať bez rukavíc!“ Keď som to zahlásil, 
okamžite sa začala hrať guľovačka. Chytil som sneh do ruky, ale hneď 
som ho aj pustil. Snehové gule do mňa strieľali, tak som sa schoval medzi 
stromy. Zrazu ma ožiarilo nejaké farebné svetlo. Prepchal som sa medzi konáre a tam bola 
dúha, ktorá sa začínala krôčik predo mnou a vyzeralo to tak, že sa na ňu mám postaviť. 
„ČO?!“ zarazil som sa. Veď ani včera nepršalo, ani deň predtým, ani pred týždňom nepršalo. 
Postavil som sa na dúhu a povedal som si, že to nie je možné. Išiel som ďalej po dúhe. 
Vyzeralo to bezpečne. Na konci dúhy bol zlatý kotol a v ňom rukavice. Nasadil som si ich 
a boli mi ako uliate a išiel som sa hrať s kamarátmi guľovačku. Hrali sme sa až do večera. 
A o mojom zážitku som nikomu – až doteraz – nepovedal. 
 
Erik Rusinko, 4.A  
 

Aforizmami inšpirované postrehy  
našich deviatakov 

 
Nad aforizmami sa často len pousmejeme, skonštatujeme,                 

že sú „trefné“ alebo „vtipné“, nanajvýš ich zopakujeme pri vhodnej 
príležitosti svojim známym. Naši deviataci však dokázali,                                        
že nielen pre blížiace sa Testovanie 9 chcú byť hlavy učené. Na dôkaz 
tak prinášame deviatacke aforizmami inšpirované postrehy! 

 
 

„Ak partnera držíte nakrátko, neudržíte ho nadlho.“ 
 

 Sme len ľudia a často robíme chyby. Podľa mňa prvou chybou je svojské chápanie 
dôvery. Niektorí dôverujú menej, iní zasa viac. Ale ak neustále sledujeme svojho partnera, 
znamená to, že tu dôvera už veľmi nie je. Neplatí to však len pri vzťahoch medzi mužom 
a ženou, ale napríklad aj v kamarátstve či v rodine. Ak rodič svoje dieťa stále necháva doma, 
nechce ho nikam púšťať, nič mu nedovolí, tak ho vôbec nepripraví na svet navôkol. Nikdy 
človek nevie, či dieťa niečo nevymyslí a napríklad neujde večer von. Môže sa však stať niečo 
oveľa horšie. Každý sa určite bojíme o svojho blízkeho kamaráta, frajera, priateľa, sestru či 
brata, ale oveľa horšie je nechať sedieť ich doma a nepripraviť ich na to, čo ich čaká tam 
vonku. Niekedy treba proste povoliť z tej nedôvery a dôverovať človeku viac.  
 

Laura Pazičová, 9.A  
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„Dobrý prospech v škole nikomu nezaručuje úspech v skutočnom živote.“ 
 

Myslím si, že je to výrok pre nás deviatakov viac než aktuálny, keďže ideme na 
stredné školy a musíme si chrániť prospech a každý nám to prízvukuje. No nie vždy iba človek 
so samými jednotkami je ten najvzdelanejší, niekedy sa stáva, že aj tí s kedysi horšími 
známkami sa majú v živote oveľa lepšie ako jednotkári. Možno majú len viac talentu alebo 
jednoducho robia to, čo ich baví. A preto by rodičia nemali hneď svojmu dieťaťu hovoriť, že 
skončí ako upratovačka, ak prinesie domov zlú známku, môže sa ešte vynikajúco presadiť 
v živote. A niekedy skúsenosti majú omnoho väčšiu váhu než vedomosti. 

 

Veronika Špačková, 8.A 
 

„Nôž do chrbta ti pichne ten, kto ti lezie do zadku – má to po ceste.“ 
 

Do chrbta ti pichne nôž ten, kto sa hrá na kamaráta s istým egoistickým cieľom. 
Väčšinou je ten cieľ dobrý len preňho. Ten človek sa dokáže každý deň na teba pekne 
usmievať, počúva ťa a radí ti v tvojich problémoch tak, ako aj ty jemu. Ale keď už ťa 
nepotrebuje, alebo využije všetko, čo chcel/a, tak ťa zhodí pred všetkými – „pichne ti nôž do 
chrbta“. Najhoršie na tom je sklamanie sa v konkrétnom človeku, pretože si mu veril a on to 
zneužil. A preto never hneď všetkým ľuďom. A keď aj niekomu začneš veriť, tak mu nehovor 
už zozačiatku úplne všetko, nedaj mu úplne všetko, pretože sa môže stať, že svoju dôveru 
investuješ do toho nehodnej osoby, a keď takej osobe dáš zo seba všetko, nebudeš mať 
čoskoro nič. 

Dominika Nitschneiderová, 9.A 
          

„História je veľká kniha, z ktorej si kdekto beztrestne vytrháva strany.“ 
 

Históriu sa vždy a odjakživa ľudia snažili zapísať, nejakým spôsobom zachytiť. Preto je 
kniha histórie veľká, ale ako staré príslovie hovorí: Históriu píše víťaz. A naozaj – je, žiaľ, viac 
než jasné, že nie všetko, čo nachádzame v knihách a učebniciach, úplne zodpovedá 
objektívnej pravde. Kto má moc, ten určuje, čo ako bolo. A keďže má moc, nikto ho 
nepotrestá. S týmto aforizmom súhlasím. Je to krutá pravda, pred ktorou si veľa ľudí zatvára 
oči a nechce si to uvedomiť. 

Dunja Iva Zemanová, 9.A 
 

„Paradoxom doby je, že ľudia venujú viac energie  
na dorozumievanie sa s inými civilizáciami ako medzi sebou.“ 
 
 

Väčšina ľudí sa snaží naučiť veľa jazykov. Vedia sa dorozumieť v Anglicku, Nemecku 
alebo v Číne, ale vedia sa dorozumieť aj medzi sebou? Tým, samozrejme, nemyslím, že 
nevedia svoj rodný jazyk, alebo to, že je zlé, keď niekto ovláda veľa jazykov. Ale ľudia často 
odsudzujú ľudí bez toho, aby sa s nimi snažili reálne komunikovať. Napríklad, keď niekto 
zbadá na ulici nejakého pána, ktorý niečo kričí a nezreteľne artikuluje, asi väčšine z nás 
napadne, že to bude iba nejaký spoločensky unavenejší chlap s alkoholickým problémom. Ale 
možno kričí o pomoc, možno je chorý a možno je nahnevaný a nemá sa komu vyrozprávať. 
Niektorí sa možno snažíte dorozumieť s niekoľkými civilizáciami, ale viete podporiť kamaráta, 
keď je na tom najhoršie? Skúmate životy na iných planétach, ale netrápi vás, že práve teraz 
vás niekto potrebuje. Sama poriadne tomuto aforizmu možno nerozumiem, ale keď sa nad 
ním zamyslím, tak mi napadne mnoho ďalších otázok... 

Nina Szomolányiová, 8.A 
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„Každé opakovanie je matkou múdrosti – s výnimkou opakovania hlúposti.“ 

 
Myslím si, že tento aforizmus nie je založený na pravde, pretože aj každou hlúposťou 

sa učíme. Jedno príslovie vraví, že každá chyba je cennou lekciou. Aj opakovanie hlúposti je 
tak matkou múdrostí, lebo sa učíme z každej chyby. 

Jakub Husár, 9.A 
 

 

Čitateľské tipy 
 

 
Ani v našom predvianočnom čísle nesmie  
chýbať vaša obľúbená rubrika,  
v ktorej sa vždy dozviete horúce info  
o aktuálnej ponuke na knižnom trhu!  
S osvedčenými tipmi pre vás prichádzajú  
žiaci druhého stupňa!  

 
 

Šiestaci a Príšerná veda 

 
Zdá sa vám, že i keď je predvianočný čas čarovný, chýba mu trochu hrôzy? Jasné, aj 

my v redakcii sa veľmi tešíme na Štedrý večer a doma usilovne mamine pomáhame 
s pečením a ozdobovaním, ale v našom časopise ani v tomto predsviatočnom období 
nezabúdame na našich čitateľov s dobrodružnejšou náturou. Preto sme do tohto čísla 
zaradili aj čitateľské zistenia žiakov 6.A, ktorí s veľkým oduševnením siahli po knižkách 
z populárnej edície Príšerná veda. O tom, že sa pri ich čítaní dozvedeli mnoho nového 
a častokrát i hrôzostrašného, sa rozhodli podeliť aj s vami. (Inak, všetky tu spomínané tituly 
i mnohé ďalšie nájdete v našej školskej knižnici!) 
 

P.S. Ešte pred čítaním nasledujúcich riadkov vám srdečne odporúčame odložiť ochutnávku 
vianočných medovníčkov na neskôr – mohlo by to totiž dopadnúť príšerne! :) 
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Terry Deary: Hrôzostrašná história – Strašní Rimania  

 
Čo nové som sa v knihe dozvedela?  
Nevedela som, že Východorímska ríša podľahla Turkom (nevedela som, že Rím vôbec bojuje 
s Turkami), že druidi boli mocnými pánmi Británie (myslela som si, že ich týrali), že Briti 
obetovali zvieratá a ľudí pri meste Peterborough (myslela som si, že Briti boli mierumilovní 
a nezabíjali ľudí + nevedela som, že existuje mesto Peterborough), že Briti požiadali Rím 
o pomoc v boji proti Sasom (čudujem sa, prečo im nepomohli), že vedením Rímskej ríše 
poverili Scipia a ten porazil Hannibala (myslela som si, že Kartágo bolo silnejšie ako Rím). 
 

Katarína Miznerová, 6.A 
 

Nick Arnold: Príšerná veda – To je choré!  
 
Čo nové som sa v knihe dozvedela?  
Dozvedela som sa, čo je to elektrokardiograf (EKG). EKG sleduje a zapisuje elektrické impulzy, 
ktoré vysiela srdce a vynašiel ho holandský vedec Willem Einthoven (1860 – 1927). Dočítala 
som sa, že starovekí Asýrčania (žili v oblasti dnešného Iraku) verili, že choroby spôsobuje 900 
rôznych duchov a démonov. Počas desiatich rokov v sa USA až do roku 1955 vykonalo 40 000 
operácií mozgu a väčšina pacientov to ani nepotrebovala. V roku 1995 sa chystali jednému 
chudákovi amputovať nohu. Pred operáciou vtipkoval, a tak ho doktor „odrovnal“ anestéziou 
a chirurg mu odrezal zdravú nohu. V 18. storočí bolo bežné, že boli viacerí pacienti v jednej 
posteli. V Parížskej nemocnici Hôtel-Dieu dokonca ľudia ležali na vrchu postelí 
s baldachýnom. Tomu sa hovorí život na vysokej úrovni  

Tamara Hajduková, 6.A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čo nové som sa v knihe dozvedela? 
V starovekom Egypte hrýzli ľudia bruchá myší, aby ich neboleli zuby. Keď mali Egypťania šedý 
zákal, tak posekali korytnačie mozgy zmiešané s medom. Rímsky politik Cato (234 – 149 p.n.l) 
tvrdil, že kapusta je najlepšia medicína. Napísal o nej dokonca aj knihu! Aztékovia verili, že 
keď sa porežú, musia zasypať ranu obsidiánom. Keď Aztékov boleli uši, naliali si do nich 
surový kaučuk. 

Mia Gaburová, 6.A 
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Nick Arnold:  
Príšerná veda – Otravné jedy 

 
 
Čo nové som sa v knihe dozvedel?   
 
Ako nové „príšerné“ som sa z knihy dozvedel, že voda, soľ a cukor sú jedy. Najsilnejší jed je 
tzv. klobásový jed – botulín. V Dánsku sa dievčatá zahrávali s botulínom, jedna si zapálila 
cigaretu a celé to tam vybuchlo. V Maďarsku jeden učiteľ učil o Sokratovej smrti a aby to 
svojim žiakom predviedol, vypil pred nimi jed a zomrel. A kdesi inde zas niekto do bazéna 
pridal veľa chlóru a tým, ktorí tam plávali, zozelenali vlasy. 

Samuel Emmer, 6.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nick Arnold:  
Príšerná veda – Nechutné trávenie 

 
 
Čo nové som sa v knihe dozvedela?  
 
Zistila som, že keď mám červenú stolicu, jem 
veľmi veľa rajčín. Keď mám modrú stolicu, jem 
veľmi veľa čučoriedok. Väčšina ľudí spotrebuje 
30 kávových lyžičiek cukru denne. Dočítala 
som sa, že si nemám dať do úst kocku ľadu priamo z chladničky, lebo by sa mi mohla ľadová 
kocka prilepiť na jazyk a spôsobiť mi boľavú ranu. A žralok má vraj 12 radov zubov a tam, kde 
mu zub vypadne, mu narastie čoskoro ďalší.  

Viktória Tevecová, 6.A 
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Nick Arnold: Príšerná veda – Smrteľné choroby 
 
Čo nové som sa v knihe dozvedela? 
Zistila som, že na výrobu rôznych antibiotík používali vedci pleseň. Dozvedela som sa aj to, že keď  sa 
v meste šíril mor a niekto vyšiel von, popravili ho pred vlastným domom. V knihe som objavila aj 
informáciu, že každá baktéria každých 20 minút vytvorí dvakrát viac svojich kópií. Dočítala som sa, že 
mimozemšťania na nádchu zomierajú , a zistila som, že pri tuberkulóze sa vykašliava krv. 
 

Vanessa Gerhátová, 6.A 
 

Nick Arnold: Príšerná veda – Krv, kosti a vnútornosti 
 
Čo nové som sa v knihe dozvedel? 
Naša koža vyprodukuje za hodinu 1,7 litrov potu. Srdce 
meria 12 centimetrov a váži 250-300 gramov. Naše pľúca 
sú zložené zo 750 miliónov malých mechúrikov a vačkov. 
Naše obličky prefiltrujú každý deň asi 200 litrov krvi. Keď 
stratíme 90 % pečene, môžeme ešte prežiť. 
 

Dušan Farenzena, 6.A 
 

 
 

Anita Ganeri: Hrozný zemepis – Kvitnúce pralesy 
 

 
Čo nové som sa v knihe dozvedela? 
Z knihy som sa dozvedela tieto príšerné informácie: 
med sa môže pokaziť, jelenia koža sa dá jesť, 
v jednom strome žije viac ako 100 druhov mravcov, 
na svete je naozaj veľa dažďových pralesov, 
leňochovi zo srsti vyrastajú rastliny. 

 
Karolína Čmelková, 6.A 
 
 

Nick Arnold: Príšerná veda – Miliónový mozog 

 
 

Čo nové som sa v knihe dozvedela? 
Dozvedela som sa, že mozog sa skladá z troch 
základných častí: predný mozog, zadný mozog, 
medzimozog. Dočítala som sa tiež, že po 25. roku života 
človeku každý rok odumiera 4,4 milióna mozgových 
buniek. Zistila som, že centrum zraku je v zadnej časti 
mozgu a že veci naľavo vidíš v pravej časti mozgu a veci 
napravo vidíš v ľavej časti mozgu. Zaujalo ma, že keď je 
niekto pravák, má viac vyvinutú ľavú časť mozgu, a keď 
je niekto ľavák, tak naopak. Tiež som nevedela, že chuť 
sa rastúcim vekom oslabuje, takže čím je človek starší, 
tým menej cíti chuť. 

Karin Kyrinovičová, 6.A 
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A čo čítajú naši ôsmaci a deviataci? 
 

Nazrime aj do ich čitateľských denníkov! 
 

Roald Dahl: Matilda 

 
žáner: detská beletria 
hlavná myšlienka: Nie vždy je všetko také, ako sa zdá. 
 

obsah: Matilda je dievča s výnimočnými schopnosťami. Jej 
rodičia majú ale iné záujmy ako Matildu. Keď jej učiteľka 
postrehla jej schopnosti a upovedomila o nich Matildiných 
rodičov, tí ani tak nemali záujem o Matildu. Pani učiteľka sa ale 
rozhodla stretávať sa s Matildou aj mimo školy. Keď sa rodičia 
odsťahovali, Matildu si adoptovala pani učiteľka. 
 

môj názor na knihu: Podľa mňa chcel autor poukázať                          
na prípady rodín, v ktorých nie sú deti prvoradé. Súhlasím 
s ním, pretože niektorí rodičia, žiaľ, naozaj uprednostňujú vlastný osobný život pred svojimi 
deťmi. 

Timea Klaučová, 8.A 
 
 

Astrid Lindgrenová: Karlsson zo strechy 
 
žáner: detská beletria 
hlavná myšlienka: Niekedy sa nám splnia aj tie najtajnejšie túžby, 
nechajme sa unášať fantáziou, niekedy sa môže premeniť na 
skutočnosť. 
 

obsah: Tento veľmi pekný a veselý príbeh sa odohráva v hlavnom 
meste Švédska, v Štokholme. Je o malom chlapcovi z obyčajnej 
rodiny, ktorý túžil po nejakom priateľovi. Nikdy by však nebol tušil, 
že sa na streche ich domu tkvie malý domček, v ktorom býva 
Karlsson, malý tučný pánko, s ktorým onedlho zažije množstvo 
veselých príhod. Karlsson, ako sám povedal, je tak akurát tučný 

muž v najlepších rokoch. Mama s otcom sa spočiatku domnievali, že je Karlsson vymyslený, 
keď im ich syn opisoval, že má priateľa, ktorý má vrtuľku na chrbte a dokáže lietať. Neskôr sa 
však na vlastné oči presvedčili, že Karlsson naozaj jestvuje. 
 

môj názor na knihu: Myslím si, že autorka chcela čitateľov touto knižkou pobaviť, ale aj vrátiť 
nádej tam, kde sa vytráca, pretože keď sme naozaj oddaní a veríme si, môžu sa nám splniť 
alebo podariť akékoľvek túžby, ktoré máme presne tak, ako Svante Svantesson našiel svojho 
priateľa. Myslím si, že posolstvom tejto knihy je to, ako nachádzame v zdanlivej naivite tejto 
postavy i prefíkanosť, krásno a rýdzosť jeho slov a viaceré ponaučenia či hlbšie zamyslenia.  
Súhlasím s autorkinou myšlienkou aj s jej posolstvom, je dôležité, aby sa naša fantázia (alebo 
skôr nádej) nikdy nestratila a nikdy nekončila. Všetky veselé príhody z knižky (až na niekoľko 
malých detailov) by sa dali totiž zažiť aj v skutočnosti, stačí len nájsť dobrého priateľa. 
 

Petra Lȍrinczová, 8.A 
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Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ 
 
žáner: filozofická rozprávka pre dospelých 
 
moja analýza knihy: Malý princ je knižka, ktorá hovorí 
o fantázii, úprimnosti, vnímavosti a láske detí. Hovorí o tom, 
že keď človek dospeje, stratí správne vnímanie sveta, 
zabudne, čo je dôležité, prestáva byť úprimný. Žije si vo 
svojom ohraničenom a zaškatuľkovanom svete a nevidí nič 
iné. Prestáva vnímať radosti života, nedokáže byť 
spontánny, nedokáže si vážiť a vnímať krásne chvíle, 
podhodnocuje ich. Táto knižka tiež približuje čitateľovi cez 
rozprávača svet dieťaťa, ktorý je zatiaľ – než dospeje – veľmi 
maličký, ale už aj ten maličký svet do detailu preskúma, 
vníma, teší sa z neho.  

Nie je to fantazijný príbeh, ale je vyrozprávaný viacerými umeleckými prostriedkami: 
Muž, ktorý sa ocitne v púšti (púšť je symbolom pustoty, beznádeje) – to je dospelosť, strata 
všetkých krásnych vecí a pocitov z maličkostí, ktoré sú veľmi dôležité, pretože sa z nich 
neskôr stávajú veci veľké. Malé dieťa je symbolom vracania sa v myšlienkach na detstvo, 
malý chlapec pôsobil ako učiteľ dospelého muža-pilota, aby mu pomohol nájsť už zabudnuté. 
Malá planéta zobrazuje malý svet vyvíjajúceho sa dieťaťa. Sedem planét zas predstavujú 
rôzne charaktery ľudí, ktorí sú uväznení vo svojej pýche či zahltení nepretržitou (no nakoniec 
i tak zbytočnou) prácou.  

Na Malom princovi a všetkých deťoch je krásne to, že si vedia vážiť aj kvapku šťastia, 
kvapku niečoho cenného, netúžia mať toho veľa, vychutnávajú si prítomnosť, a to po 
dúškoch, pričom si každý dúšok šťastia usilovne chránia. Nikam sa neponáhľajú, nechcú byť 
za každú cenu a vo všetkom prví. Chcú sa učiť a vybrať sa po ceste za poznaním, viac prahnú 
po ceste ako za cieľom. 

Autor tejto knižky chcel navrátiť všetkým dospelým vrelé detské srdcia, fantáziu 
a lásku v nich a ukázať im jemnú a krehkú detskú dušu, že všetko má svoj zmysel a všetko je 
možné, keď niekto chce. Posolstvom tejto knihy bolo to, že aj keď všetci musíme raz dospieť, 
nesmieme nikdy zabudnúť na detstvo. Rozchod muža a Malého princa znamená dospievanie, 
rozlúčenie sa s detstvom. Jeho telo zmizlo – dospel, ale jeho detská duša bude navždy 

driemať v jeho srdci a nikdy na svoje detstvo (na Malého 
princa v sebe) nezabudne. Nechce ho opustiť, a predsa musí, 
ale kedykoľvek si spomenie, kedykoľvek sa úprimne od srdca 
zasmeje, stojí znova pri ňom.  
 
môj názor na knihu: Veľmi pekná knižka, nádherný príbeh! 
Čítala som ju viackrát a zakaždým som v nej našla ďalšie 
a ďalšie myšlienky. Páči sa mi, ako je na konci príbehu 
zobrazený odchod Malého princa, ako sú zobrazené rozdiely, 
ktoré dve hlavné postavy odlučujú. Každý si žije svoj život, 
no v trhlinách spomienok sa ich duše znova spoja.  
 

Petra Lȍrinczová, 8.A 
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Stacey Kade: Medzi nebom a zemou 1 – Stratená duša 
 
žáner: beletria pre násťročných 
hlavná myšlienka: Nesúď knihu podľa obalu. 
 
obsah: Študentka Alona Dareová bola v poslednom ročníku 
strednej školy. Zahynula pod kolesami autobusu. Zostane však 
v krajine živých. Kým zomrela, mala veľa priateľov aj frajera. No 
po jej smrti si na ňu nikto nespomenie. Na škole je jeden čudák 
Will Killian – on je jediný, ktorý môže Alone pomôcť. Jediný ju 
vidí a počuje. Lenže kým Alona žila, veľmi si nerozumeli. 
Zozačiatku jej Will odmieta pomôcť, no nakoniec ho Alona 
presvedčí a so všetkým jej pomôže.  

 
môj názor na knihu: Autorka chce podľa mňa touto knihou docieliť to, aby ľudia nesúdili 
iných podľa toho, čo nosia na sebe, a aby sa tak nedelili na dobre obliekajúcich sa – bohatých 
a na horšie obliekajúcich sa – chudobnejších. Malo by ísť totiž hlavne o to, aký je človek vo 
vnútri, a nie o to, či má alebo nemá značkovú kabelku. V knihe to je vyjadrené tým, že Alona 
najskôr odsudzovala Willa, lebo sa neobliekal podľa jej predstáv, navyše, mal nezdravo bledú 
pleť. No postupom času, keď ho spoznala bližšie, zistila, že je super chalan a nakoniec sa 
doňho zamilovala. S autorkou súhlasím, nemali by sme hodnotiť ostatných podľa ich 
garderóby. Najprv by sme sa mali s nimi reálne spoznať, až na základe ich správania či 
názorov si vytvoriť o nich mienku, a nielen na základe toho, čo sa nám páči/nepáči 
z aktuálnych módnych trendov. 
 

Dominika Nitschneiderová, 9.A 
 

Markus Zusak: Zlodejka kníh 

 
žáner: historický román 
 

hlavná myšlienka:  
Posudzujme ľudí podľa skutkov, nie podľa ich národnosti. 
 

obsah: Zlodejka kníh je trinásťročná Liesel Memingerová, 
ktorej zomrel brat a mama ju dala na adopciu do chudobnej 
nemeckej rodiny za čias kancelárskej vlády Adolfa Hitlera. 
Liesel si nájde kamarátov a zamiluje sa do kníh. Najľahšia 
cesta ako získať knihy je kradnúť ich zo starostovho domu. Jej 
celý život sa zmenil, keď jej otec v pivnici prichýlil 
prenasledovaného Žida. Začnú prvé nálety II. svetovej vojny 
a Žid sa rozhodne ďalej neohrozovať rodinu a odíde. Liesel 
veľmi chýba, a tak niekedy prespáva na jeho prístelku 
v pivnici. V noci, ktorú takisto strávila v pivnici, sa uskutočnil 
neohlásený nálet a zomrel každý, koho Liesel poznala. Po 
nájdení vojakmi si ju adoptovala starostova žena, ktorej kedysi kradla knihy. Liesel vyrástla, 
vydala sa, mala deti (neskôr aj vnúčatá) a dožila sa vysokého veku. 
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môj názor na knihu: Podľa mňa chcel autor poukázať na ničivé následky vojny. Hlavná 
postava si pre vojnu veľa vytrpela a tento pocit autor prenáša na čitateľov. Vďaka príbehu 
Liesel si každý človek uvedomí, ako negatívne vojna zasiahla do života obyčajných ľudí, 
a praje si, aby sa už nič podobné nikdy nezopakovalo. Súhlasím s autorovým posolstvom, 
lebo podľa mňa sa všetky problémy dajú riešiť nenásilnou cestou a keď už si chú vládcovia 
vydobiť väčšie územie alebo moc, mali by ísť bojovať oni a nie ľud, ktorému si ich mocenské 
ambície v podstate ukradnuté. 

Veronika Kováčová, 9.A 

 
 

John Green: Kam zmizla Aljaška 

 
 

žáner: román 
hlavná myšlienka: Najprv rozmýšľaj, potom konaj! 

 
obsah: Miles sa konečne dostal na vysokú školu, jeho 
spolubývajúci Plukovník udelí prezývku aj jemu. Ramba 
(Miles) predstaví aj svojej veľmi dobrej kamarátke Aljaške. 
Spoločne sa spoznávajú a Ramba začína lákať skúšať nové 
veci. Po prvom vyvedenom kanadskom žartíku, na ktorom 
spolupracovali aj jeho ďalší noví priatelia, spozná Rambo 
Aljaškinu minulosť, nie však celú. Na oslávenie sa rozhodli 
Aljaška, Plukovník a Rambo trochu opiť. Zazvonil telefón 
a Aljaška utekala zdvihnúť slúchadlo. O chvíľu sa vrátila 
späť a prosila kamarátov, aby jej pomohli utiecť. A hoci jej 
k úteku skutočne dopomohli, nečakali šokujúcu správu, 
ktorú sa dozvedeli na druhý deň: Aljaška mala autonehodu 
a zomrela. Plukovník a Rambo sa snažia zistiť, kto Aljaške 
telefonoval a prečo Aljaška utiekla. Ich pátranie skončilo 
úspešne a po stotridsiatich dňoch na všetko prídu. 

 
môj názor na knihu: Podľa mňa autor napísaním knihy sledoval opis procesu dospievania. 
Mám pocit, že v tejto knihe chce ukázať, aký je život krásny a treba si ho užívať, ale, 
samozrejme, vždy s mierou. Treba premýšľať nad tým, čo urobíme, aby sa nám nestala chyba 
osudnou. Aj keď sme ešte mladí, mali by sme začať uvažovať. Táto kniha nabáda, ako byť 
opatrný nielen vo vlastných záležitostiach. Veľmi sa mi páčila autorova hlavná myšlienka. 
Naozaj by sme sa mali najprv zamyslieť, až potom konať. Rambo išiel hľadať „veľké azda“, 
našiel ho inak, ako myslel. „Všetko sa raz na prach obráti,“ znejú takmer posledné slová 
knihy. Je to zarážajúca a krutá pravda. Rambo ju pochopil... No vždy je tu nádej, že môžeme 
vyhrať! Svedčí o tom i nasledujúci citát z knihy: „Keď dospelí hovoria s tým ich hlúpym 
prefíkaným úsmevom: ,Tínedžeri si myslia, že sú neporaziteľní,' ani nevedia, akú majú pravdu. 
My nemusíme zostať bez nádeje, pretože nás nikdy nezlomia. Myslíme si, že sme 
neporaziteľní, lebo naozaj sme. Nemôžeme sa narodiť a nemôžeme umrieť.“  
 
 

Laura Pazičová, 9.A 
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Lucy Maud Montgomeryová:  
Anna zo Zeleného domu 
 
žáner: dievčenský román 
hlavná myšlienka: Aj jeden omyl môže v pozitívnom 
smere zmeniť životy mnohých ľudí, len mu treba dať 
príležitosť. 
 
obsah: Kniha opisuje príbeh jedenásťročnej siroty Anny 
Shirleyovej, ktorú si adoptoval súrodenecký pár Matej 
a Marilla Cuthbertovci. To, že sa Anna dostala do tejto 
rodiny, bola úplná náhoda, pretože pôvodne chcela 
Marilla adoptovať chlapca, ktorý mal pomáhať Matejovi 
okolo domu a s hospodárstvom. Celý príbeh sa odohráva 
v mestečku Avonlea na Ostrove princa Eduarda. Už počas 
cesty zo stanice si Matej Annu veľmi obľúbil. Problém však 
vznikol s Marillou, ktorá chcela Annu poslať hneď naspäť 
do sirotinca. Anna bola úplne iné dievča ako ostatné. Bola 
ryšavá, pehavá, chudá a mala vlastnosť, ktorá Marille veľmi prekážala, a to bolo 
fantazírovanie, sústavné rozprávanie a tiež jej prchká povaha. Vďaka jej povahe sa Anna 
dostala do konfliktu s Marillou hneď po jej príchode do Zeleného domu. Matej však Marillu 
presvedčil, že on prácu zvládne aj sám, ale že ona by potrebovala pomocnicu v domácnosti aj 
spoločnosť. Marilla nakoniec súhlasila s tým, že si Annu nechajú, a od toho momentu sa 
začína odvíjať prekrásny príbeh osirelého dievčaťa, ktoré dostalo šancu na nový život. Anna 
každý deň spôsobovala svojou povahou a vlastnosťami množstvo vtipných situácií, vďaka 
ktorým si našla veľa priateľov a postupne zapadla medzi obyvateľov Avonlea. Anna bola aj 
mimoriadne inteligentná a pracovitá, čím si o chvíľu získala aj Marillu. Jej najlepšou 
kamarátkou sa stala Diana Barryová, s ktorou zdieľala všetky svoje bláznivé nápady.  
 
môj názor na knihu: Autorka v tejto knihe tak trošku opisuje aj svoj životný príbeh, keďže 
ona sama prežila svoj život na Ostrove princa Eduarda v Kanade. Autorkiným zámerom bolo 
napísať knihu pre násťročné dievčatá. Avšak po vydaní knihy sa dostavil úspech od čitateľov, 
o ktorých si myslela, že by ich takáto kniha ani nemohla osloviť. Boli to rodičia, prarodičia, 
učitelia, vojaci, čitatelia zo zahraničia a čitatelia rôznych vekových skupín. V podstate hľadala 
aj ona nejaký únik od reálneho života, pretože vyrastala bez rodičov a písanie jej poskytovalo 
zábavu a vďaka nemu dokázala svoj talent a fantáziu rozvíjať. Posolstvom autorky a jej knihy 
je ukázať na základe svojich zážitkov a dobrodružstiev, čo je v skutočnosti podstatné. Myslím 
si, že posolstvo knihy je aj vedieť prehrávať a víťaziť a nikdy sa nevzdávať. Príkladom je 
samotná Anna, ktorá aj napriek počiatočnému odstrkovaniu a opovrhovaniu našla v sebe silu 
a vybojovala si svoje miesto v Avonlea, ako i rešpekt, úctu a lásku. S autorkou súhlasím 
v tom, že každý má dostať svoju šancu, lebo aj outsider môže prekvapiť. Ľudia by sa nemali 
odsudzovať na základe prvého dojmu, ale treba počkať, kým ich lepšie spoznáme.  
 
 

Stella Kožárová, 9.A 
 

 



46 
 

George Orwell: Zvieracia farma 
 
 
žáner: román 
hlavná myšlienka: V príbehu zvierat opísal spisovateľ situácie, 
ktoré sa odjakživa dejú medzi ľuďmi v spoločnosti. Poukázal na 
to, že nikdy nie je nič dokonalé a ani nové pravidlá nezaručujú, 
že bude lepšie ako predtým. 
 
obsah: Celý príbeh začína na Panskej farme pán Jonesa, kde 
starý Major (prasa) prednesie prejav, čo by sa malo na farme 
zmeniť, že ľudia sú nepriatelia a že všetky zmeny sú pre dobro 
zvierat. Túto jeho rebéliu podporí aj fakt, že majiteľ farmy sa 
o zvieratá a farmu poriadne nestará, zvieratá sú hladné a čoraz 
viac nespokojné. Medzitým Major zomiera. Zanedbané 
a hladné zvieratá sa nakoniec vzbúria, pána Jonesa a jeho 
pomocníkov v slávnej bitke pri kravíne porazia, vyženú ich z farmy a začnú si vládnuť samy. 
Farmu premenujú na Zvieraciu farmu, vypracujú si sedem prikázaní a snažia sa žiť 
v presvedčení, že všetky zvieratá sú si rovné. Zozačiatku je všetko v poriadku, lebo sa vedia 
na všetkom dohodnúť, dodržujú pravidlá, ktoré si dali, ale postupne, ako sa začnú objavovať 
problémy, sa niektoré zvieratá (prasatá Napoleon, Pištík, Kuliš) začnú správať viac vodcovsky 
a vznikajú nové rozbroje medzi zvieratami. Keď je jeden z vodcov vyhnaný, ten druhý si začne 
pravidlá prispôsobovať podľa seba a ostatné zvieratá sa mu pomaly podvolia bez toho, aby si 
to uvedomili. Príbeh sa končí tak, že zvieratá okrem prasiat a psov tvrdo pracujú a majú sa 
horšie ako za čias pána Jonesa, kým prasatá všetkých len „buzerujú“, začnú piť aj alkohol, 
správať sa a obliekať ako ľudia a farma sa opäť premenuje na Panskú farmu. 
 
môj názor na knihu: Podľa mňa chcel autor v tomto príbehu svojich čitateľov poučiť, že nie 
každá zmena je prínosom a že všetci ľudia si, žiaľ, nie sú rovní. Dokazuje to aj situácia, ktorá 
sa odohrala v príbehu a to vtedy, keď boli zvieratá nespokojné so starostlivosťou ľudí, vzbúrili 
sa, ľudí vyhnali a mysleli si, že im bude lepšie. Postupom času sa však vrátili do tých istých 
koľají ako predtým, než vyhnali ľudí. Jeho posolstvo vnímam tak, že nič nie je ideálne 
a niekedy je lepšie urobiť kompromis a dohodnúť sa medzi sebou, čo môže priniesť oveľa 
väčší osoh. V podstate aj s autorom súhlasím, pretože si myslím, že spoločnosť sa nezmení 
a nikdy si všetci ľudia na svete nebudú rovní. Ak sú problémy a nezhody, určite ich treba 
riešiť a snažiť sa urobiť aj nejaké zmeny, ale postupne, premyslene a pomaly sa na ne 
pripravovať. Nepremyslené kroky majú skoro vždy negatívne následky. 
 
 
 

Stella Kožárová, 9.A  
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Recept na vianočné perníky 
 
 

U vás doma ešte nerozvoniavajú medovníky?! 
Tak to ste isto čakali len na rokmi overený recept našej šéfredaktorky! Tu ho máte: 

 
(P.S. Ale s domácim predvianočným upratovaním 

vám naše Cádroviny už asi nepomôžu... ) 
 
 
Na prípravu medovníkov potrebujeme:  
 

600 g hladkej múky 
          200 g práškového cukru  
           150 g masla  
            3 vajíčka  
           6 polievkových lyžíc medu  
          1 čajovú lyžičku sódy bikarbóny  
          1 čajovú lyžičku mletej škorice  
           1 čajovú lyžičku perníkového korenia  
             2 polievkové lyžice kakaa  
 
           maslo na vymastenie plechu a 1 vajíčko na potretie perníčkov  
              

(Na zdobenie môžeme použiť orechy, mandle alebo sneh z bielkov.)  
 
Postup prípravy:  
 
Všetky ingrediencie spolu zmiešame. Cesto vyvaľkáme na hrúbku 3 mm a môžeme 
vykrajovať perníčky. Poukladáme ich na vymastený plech a pečieme v rúre 4-5 minút pri 
teplote 200 °C. Keď perníčky vyberieme z rúry, ešte horúce ich treba potrieť rozšľahaným 
vajíčkom. Budú tak pekne lesklé. Po vychladnutí ich ozdobíme vyšľahaným bielkom (naša 
odporúčaná zmes: bielok + práškový cukor + pár kvapiek citrónu pre lesk). 
 
 

Tieto perníky sú hneď od začiatku mäkučké. Kakao 
urobí perníčky tmavšie a vynikne na nich zdobenie 
bielkom.  

 
 
 
 
 

Dúfam, že vám medovníčky budú chutiť! 
 

Mia Gaburová, 6.A 
 



48 
 

Okienko Zelenej školy  

 

Vykopávanie „biopokladu“ na fyzike v 6.A 
 

Vo štvrtok 18. septembra 2014 sme my, žiaci 6.A, na fyzike 
vykopávali náš dávno zakopaný „biopoklad“. Pred takmer dvomi rokmi sme 
totiž s našou pani učiteľkou Keszeghovou počas Dňa Zeme zakopali na 
„tajné“ miesto v areáli školy hneď niekoľko predmetov, pretože sme chceli 
zistiť, ktoré z nich sa po dlhšom čase rozložia a ktoré ostanú bez známok 
rozkladu. Boli medzi nimi: mikroténové vrecko, sklenená nádoba, šupka z banánu, ohryzok z jablka, špendlík, 
téglik z jogurtu, čajové vrecko, igelitová taška, ponožka a konzerva. Čo sa podľa vás rozložilo? My sme, 
pravdupovediac, očakávali, že sa zo zakopaných vecí rozloží toho viac, než sa v skutočnosti po tých dvoch 
rokoch rozložiť stihlo. Jediné, čo sa však úplne rozložilo, bol biologický odpad, teda banánová šupka a ohryzok 
z jablka. Konzerva sa však už tiež začala rozkladať – zbadali sme na nej rozširujúcu sa dieru. Iné predmety boli 
nepoškodené. A hoci nás doterajšie výsledky nášho pokusu trošku sklamali, utvrdili sme sa v tom, že 
separovanie odpadu je dobrá a užitočná vec, a navyše, pri vykopávaní vládla viac než dobrá nálada ;) 

 

Vanessa Gerhátová, 6.A 

Vyhodnotenie  zberu  gaštanov 
 

 

trieda 
vyzbieraných 

gaštanov 
   

trieda 
vyzbieraných 

gaštanov 
 

1.A 123 kg 4.A 312 kg 2. miesto 

1.B 410 kg 1. miesto 4.B 88 kg  
 2.A 161 kg  5.A 79 kg 

2.B 252 kg 3. miesto 6.A 10 kg 

3.A 84 kg  7.A 34 kg 

3.B 204 kg 8.A 12 kg 

 
 Najsnaživejší jednotlivci:  
 

1. miesto = Katarína Majdlenová (1.B) 
2. miesto = David Svitek (4.A)  
3. miesto = Lucia Páleníková (2.B) 

 

Z aktuálnych oznamov Zelenej školy: 
 
Nezabúdajte, že na našej škole stále prebieha zber papiera!  
(Inak, v jesennom zbere papiera nazbierali žiaci našej školy spolu 914 kg papiera.) 

 
 

 
 

Takto nejako si predstavujeme priemernú 
dennú donášku zberového papiera                   

na jedného žiaka  
 
 

 

Spolu:   1 759 kg 
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Oznamy 
 
 
 
Poďakovanie k 2 %  
Vážení rodičia a priatelia našej školy, 
dovoľte mi, aby som sa v mene našich detí, 
žiakov a celého pedagogického tímu školy 
poďakovala za poskytnutie 2 % dane z príjmu pre ZŠ s MŠ na Cádrovej! Podarilo sa nám spolu 
získať neuveriteľných 10 400 eur! O ich prerozdeľovaní rozhoduje Rodičovská rada a veríme, 
že budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu školy! ĎAKUJEME! 
 

PaedDr. Miroslava Komorníková, riaditeľka školy 
 

 

Milí rodičia, starí rodičia a priatelia našej školy, 
18. decembra 2014 Vás srdečne pozývame  

na Vianočnú burzu a slávnostné otvorenie zrekonštruovanej telocvične! 
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Všetkým našim čitateľom a priaznivcom prajeme  
 

š ť a s t n é   a   v e s e l é    V i a n o c e  
 

a     
 

ú s p e š n ý    n o v ý    r o k   2 0 1 5! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lúčime sa s vami s koledami na perách...  
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„Nesiem Vám noviny, počúvajte!“ 

„Tichá noc, svätá noc...“ 

„Čas radosti, veselosti svetu nastal nyní!“ 

8.A po zahájení neohláseného                   

skúšania zo slovenčiny... 

„Tak tá hodina v piatok pred prázdninami nám 

asi naozaj odpadne, milí moji šiestaci...“ 
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