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VÝBORNÉ SPRÁVY! 

Áno, Áno, Áno! Hurá! Či veríte, či nie, 

prinášame ďalšie ocenenie! 

 Náš časopis je znova 3. najlepší na Slovensku.  Získali 

sme v prestížnej súťaži PRO SLAVIS 2016 v II. 

kategórii 3. miesto. 

 

NAŠA REDAKCIA OSLAVUJE! 

 

PROSLAVIS je celoslovenská súťaž triednych a školských 

časopisov MŠ, ZŠ, SŠ, ŠŠ a školských zariadení a škôl 

v zahraničí s výučbou jazyka slovenského. 

 

Sme nadšení a tešíme sa. I naďalej sme tu pre Vás, našich priaznivcov! 

I naďalej sa budeme snažiť pre našich čitateľov prinášať zaujímavosti, 

tipy, novinky... Práve záujem našich čitateľov nás posúva smerom vpred!  

Zároveň ďakujeme i odbornej hodnotiacej komisii, ktorá ocenila naše 

úsilie a zanietenosť.  
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Je to tu! Aby ste nám verili, že tieto správy sú naozaj skutočnosťou! 

Dňa 30.11. 2016 sme si v Starej radnici mesta Žilina prevzali toto 

krásne ocenenie. Čakalo nás vrúcne privítanie, nádherné príhovory 

a krátky kultúrny program, ktorý určite všetkých zaujal – umelecký 

prednes, hra na akordeóne. Odchádzali sme nadšení a chceme sa 

s Vami o toto ocenenie podeliť. 
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Milí žiaci a priatelia školy Cádrovej! 

 

Máte v rukách naše nové číslo Cádrovín, do ktorých sme opäť niečo 

pridali a sme si istí, že sa do nich tak začítate, že by ste si ani nevšimli, ak by 

Vám pri uchu vybuchla bomba!  

Znovu sú plné krásnych básničiek a pútavých príbehov, samozrejme aj 

užitočných typov na aktuálne témy, ako napríklad jeseň, Halloween alebo 

Vianoce. Je nám jasné, že sa na Vianoce všetci tešíme, a to nielen na chvíle, 

keď si otvárame dlho očakávané darčeky, ale len chvíle, keď je všade pokoj 

a môžeme byť so svojimi najbližšími. Presne o tom totiž Vianoce sú. Nie 

o nákupnom strese alebo o tom, keď horekujete nad tým, že ste presolili 

kapra. Veď je to úplne jedno. Hlavne zostaňte šťastní a pokojní, lebo čaro 

Vianoc sa z Vášho domu rýchlo vytratí. 

Okrem toho dúfame, že ste si už všimli, aká krásna je jeseň. Všade 

krásne farby a ani už nie je tak neznesiteľne horúco... A ak ste si nevšimli, 

stačí si prečítať zopár našich básničiek a hneď pochopíte.  

Tak príjemné obdobie Vianoc, cez Halloween sa nedajte nastrašiť... 

ČÍTAJTE CÁDROVINY!:) 

Bianka Janitorová, 

šéfredaktorka 

 

 

 

 

 

PRÍJEMNÉ 

ČÍTANIE! 
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AKO MAĽOVANÁ! NO KTO? TÁ NAŠA JESEŇ! 

Nádherné obdobie – obdobie farieb, babieho leta, ktoré nás sprevádzalo 

krásnym slnečným počasím. Príjemné prechádzky, veselá nálada, poletuje 

lístie. Každoročne sa zbierajú gaštany. Čo dodať? Aj naši žiaci vnímajú jeseň ako 

kráľovnú farieb a ako príležitosť si výborne oddýchnuť, zároveň prichádza 

i nový školský rok!  

 
AUTUMN 

Autumn is coming, 

our mothers are cooking. 

Very often it is raining, 

and the school is starting! 
 

Skeletons and zombies, 

Everybody goes to Halloween 

parties. 

All around are pumpkins, 

we are Halloween kings. 
 

We dance until the night, 

then a monster turns off the light. 

We are crossing the streets, 

With buckets, full of sweets. 
 

Happy to see the morning 

light, 

We go home to be 

vampires out of the sight. 

 

Autumn is the best, 

tešíme sa fest! 

 

Tamarka Dimunová,  

Bianka Janitorová,  

6.A 

 

 

JESEŇ 
Prišiel jemný vánok, 

zvieratá sa pripravujú na spánok. 

Pozerajú sa mačky, ako odlietajú kačky. 

Gaštany už padajú, 

listy všade naokolo lietajú. 
 

My sme deti šťastné, 

jesenné prázdniny budú krásne. 
 

Gaštany veselo zbierame, 

nikomu ich však nedáme. 

Do školského zberu ich dáme 

a možno aj nejakú peknú cenu vyhráme. 

Jeseň je farebná, je naozaj nádherná. 
 

Laura, Kristínka, Veronika, 6.A 

 

NÁDHERNÁ JESEŇ 
 

Jeseň naša nádherná, 

 prečo si sa nám do farebného lístia 

schovala, keď si  taká nádherná? 
 

 Jeseň naša nádherná, 

poď sa s nami hrať! 

Budeme sa v lístí zabávať. 
 

Jeseň naša nádherná je 

z hry už veľmi unavená. 

Tak sa básnička o jeseni 

končí... 
 

Kristián Gröne, Timotej Kindl, 3.B 



7 
  

 

 

 

COLORFUL SEASON 

We jump into the leave. 

We climb on the chestnut trees. 

The fall is the best season in the year. 

Everybody is happy to be at school, 

to be here. 
 

We can sing a funny song. 

We can play outside. 

We start to learn a lot. 

We enjoy everything around us.  

Everything colourful. 

 

Kolektív  8.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRÁSA 

Jeseň prišla zase 

a básnik píše básne, 

o jej kráse, o jej rode, 

príroda už podlieha tej jesennej móde. 
 

Oranžová takmer všade, 

listy padajú kade-tade. 

Deti sa len placho smejú,  

naše srdcia smiechom hrejú. 
 

Stromy stali sa plešatými 

a ja tu píšem jesenné rýmy. 

Keby len tá jeseň vedela,  

aká je ona nádherná! 
 

Mia Gaburová, 8.A 

 

 

 

NAŠA JESEŇ 
 

I keď slnko chodí skôr spať, 
jeseň radosť tiež môže dať, 

stromom dáva farby 
krásne, 

že sa o nich píšu básne. 
 

Veronika Dunajská, 3.B 

 

SVETLOHNEDÁ KRÁSKA 
 

Jeseň naša svetlohnedá 

tancuje si tra-la-la-la. 

Ale čo to? Lístok spadol 

žltohnedý. 

Eva, Ela hovoria, to je teda 

nádhera. 
 

Sonička Scherhaufer, 3.B 

 

PADÁ LÍSTOK 

Spadol lístok žltučký, odfúkol ho 

vietor do ďalekej krajiny. 

Preletel on celý svet zo Slovenska 

do Číny. 

Spadol on tam od zimy. 

 

Už ani nedýchal, keď tu zrazu stop. 

Básničky je zrazu koniec, 

fantáziu doplň sám... 
 

Emka Žuffová, 3.B 
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JESEŇ ŽIJE! ŽIME s ňou! 
Ufff, jeseň – nuda? Ba veru nie, práveže zábava! Žiaden oddych, teplo sa 

oblečte, veci si so sebou prineste, lebo my Vás len tak doma sedieť 

nenecháme. Vonku sa to hýri krásnymi farbami, v povetrí fúka príjemný vetrík, 

zatiaľ nám počasie praje. Tak to využite a pridajte sa k nám, zabavte sa 

aktivitami, ktoré pre vás mám! 
 

 Sánkovačka po listoch. Zoberte si zimné sánky a zabavte sa s nimi aj 

v jeseni, nájdite trochu strmý, ale neveľký kopec a nahrabte naň lístie 

a spustite sa po ňom! HOTOVO!!! Zábava môže začať! 

 Súťaž hrabania. Stanovte si čas a zoberte si hrable. 

Cieľom hry je za stanovený čas nahrabať čo najviac lístia 

(každý hrabe vlastnú kôpku). Po uplynutí stanoveného 

času odhadovo zistite, kto nahrabal najviac. Po zistení 

všetky kopy spojte a víťaz do nej môže skočiť. GARANTOVANÁ 

ZÁBAVA!!! 

 Najkrajší šarkan.  Každý hráč si zoberie vlastný papier (A3) a nakreslí si 

ľubovoľný tvar šarkana, vyfarbí si ho a môže si ho aj dozdobiť napr.: 

trblietkami, listami atď. Potom si zoberie špagát dlhý asi 7 metrov 

a pripevní ho o Vášho šarkana, špagát môžete opäť vyzdobiť 

mašličkami. Nakoniec vyhodnoťte, kto má 

najkrajšieho šarkana, ten vyhráva! VAŠE 

ŠARKANY AJ FUNGUJÚ!!! Pustite ich a na 

oblohe sa Vám zjaví krásne predstavenie 

šarkanov. 

 Gaštanoví panáčikovia. Choďte von a nazbierajte si nejedlé gaštany. 

Pohľadajte doma špáradlá, prichystajte si taviacu pištoľ (alebo veľmi 

silné lepidlo). Gaštany spojte taviacou pištoľou (veľmi silným lepidlom) 

tak, aby boli vždy zlepené tri gaštany. Na stredný gaštan prilepte 

z dvoch strán zlomené dve špáradlá (2 cm). Na spodný gaštan prilepte 

tiež (ale na spodok) dve špáradlá. Na prvý gaštan nalepte dva malé 

kamienky ako oči a je to hotové. TÍ PANÁČIKOVIA VYZERAJÚ AKO ŽIVÍ 

!!! Urobte si potom vyhodnotenie o najkrajšieho panáčika. 
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 Jesenný škriatok. Choďte von a nazbierajte si nejaké listy a iné 

prírodné materiály. Prehrabte si skriňu a nájdite JEDNOFAREBNÉ 

tričko. Listy a prírodniny lepidlom na textil pripevnite o tričko, oblečte 

si ho a môžete sa tváriť, že ste jesenný škriatok. VÁŠ ŠKRIATOK JE  

ÚŽASNÝ !!!   

Nezabudnite si tieto radostné chvíle vychutnať so svojimi priateľmi a tieto 

chvíle si zachovať vo svojich spomienkach. Prajem Vám veľa radosti a zábavy! 

Lucka Kováčová, 5.A 

 
 

 

 

Tradično-netradičná jeseň 
Čože? Čo to má byť? Kladiete si podobné otázky? 

Áno, je netradičná. V ktorom období uvidíte takú 

nevídanú krásu? Ktoré obdobie nás zahalí 

pestrofarebnými farbami a očarí nás? Práve jeseň, 

obdobie dozrievania plodov, ulice sťa farebné koberce, čaro dotvárajú deti, 

ktoré sa hrajú v kope lístia. Aká nádhera počuť detský smiech, na oblohe vidieť 

lietajúceho draka. A prečo tradičná? Aj s obdobím jesene sa spájajú mnohé 

tradície, ktoré Vám pripomenieme. Pamätáte sa na ne  ešte? 
 

 Dožinky. Už dožili, tradícia, ktorá sa postupne 

vytráca. Ale prečo? Je to netradičná tradícia, je 

plná zábavy, mladí ľudia si často našli aj svojich 

partnerov a roztancovali sa až do úmory. 

Dožinky boli oslavou úrody, slávnosť ukončenia 

žatvy, dokonca si ľudia robili zo svojej úrody 

dožinkový veniec. Ožime opäť túto tradíciu! 

 Vinobranie. Dobrá úroda si zasluhuje dobrú 

slávnosť. Každá oberačka hrozna bola 

zakončená slávnosťou. Vinobranie sa traduje až 

dodnes. Navštívte aj vy Modru, Pezinok 

a Bratislavu, neoľutujete! 
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 Sviatok všetkých svätých. Výnimoční 

ľudia! Prečo? Konali dobro, pomáhali 

druhým, mali by byť príkladom pre nás 

i dnes. Tradične sa v tento deň pieklo 

pečivo, aby mohli byť obdarúvaní 

i chudobní, žobráci (skutok dobra). 

Pôvodný zmysel tohto dňa sa už vytratil. Ľudia tradične spomínajú na 

tých, ktorých stratili a chýbajú im. ALE! Buďme si navzájom priateľmi 

a pomáhajme si, myslime i na tých, ktorí našu pomoc potrebujú, to je 

tiež podstatou Sviatku všetkých svätých. Buďme tu pre druhých. Ako 

známe príslovie hovorí: „Rob druhému to, čo chceš, aby robil on tebe.“ 

 Dušičky. Deň po Sviatku všetkých svätých. I v tento deň si 

pripomíname našich drahých zosnulých. Ľudové tradície majú však 

i hlbší zmysel, ktorý tiež už zaniká. Sme názoru, že už celkom zanikol. 

V dome hospodára sa plnila lampa nie olejom, ale maslom. Zvláštne? 

Nie. Bol to balzam na dušu. Utrápené duše si týmto 

spôsobom mohli natrieť popáleniny, ktoré boli 

spôsobené svojimi hriechmi a očistcom. Na pomoc 

dušičkám ľudia vhadzovali do ohňa rôzne pokrmy, 

ktoré im mohli pomôcť vykúpiť sa zo svojich hriechov.  
 

Je alarmujúce, ako rýchlo sa vytrácajú staré zvyky a tradície z našej krajiny, 

ba dokonca už dnešná generácia netuší, čo to boli dožinky, ba netušia ani to, 

aký pôvodný význam mal Sviatok všetkých svätých. Pripomínajme si tieto  

významné udalosti! (Lucka Kováčová, 5.A) 

 

KRESBY JESENE 
Prezrite si krásne maľby, ktorými sa i naši malí druháci, tretiaci a 

štvrtáci rozlúčili s jeseňou. 
 

Jeseň – pani bohatá, farbí stromy do zlata. Premaľuje celý sad! Zlietol vietor, 

šiky – myky, hojdá všetky konáriky, vraj by stromy zobliecť rád. Prišla Evka 

maličká, v žltých vlások mašlička, vyskočí a povie: „Jaj!“ 
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DOVIDENIA JESEŇ! 
Uvidíme sa o rok! Tešíme sa na 

Teba! 
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Halloween 
 

Všetci určite poznáte množstvo strašidelných 

príbehov, strašidelných snov, v ktorých na nás číhali 

strašidelné bytosti a prízraky. V tme jesenného podvečera vidíme množstvo 

tieňov, ktorých sa mnohokrát i bojíme. Viete, že práve Halloween je spojený 

s príchodom zlých duchov, čarodejníc a čiernej mágie? Ako sa pred nimi 

chrániť? Neviete? Práve svetlom, ktoré rozžaruje naše duše. Toto svetlo 

symbolizujú lampióny a tekvičky, ktoré si oteckovia radi v tieto dni vyrábajú so 

svojimi deťmi. Lampióny a tekvičky rozdávajú svetlo do ulíc, tak odháňajú 

práve tých zlých duchov, strašidelné bytosti, prízraky, 

ktoré si všetci pamätáme z našich strašidelných 

príbehov. Prestaňme sa už báť! 
 

AKO SA PRESTAŤ BÁŤ? 
Halloween je strašidelným sviatkom, obliekame si rôzne 

kostýmy a snažíme sa vystrašiť našich blízkych, kamarátov, 

susedov. Viete, že existuje tzv. samhainofóbia. Ide o medicínsky výraz, ktorý 

pomenúva strach z Halloweenu. Zbavte sa svojho strachu! Ponúkame Vám 

zopár rád. 
 

 Zatvorte sa do tmavej miestnosti, v ktorej sú pavúky a iný hmyz. Zatvorte 

oči a vydržte tam byť po tme aspoň dve hodiny. Prekonávaním seba 

samého sa zbavujete i strachu. Aby ste odbúrali strašidelnú atmosféru, 

myslite na niečo pozitívne. 

 Ak sa Vám zdá, že Vás niekto prenasleduje alebo bojíte sa tieňov okolo 

seba, kúpte si slzný sprej a naučte sa zopár chmatov, ktoré Vás uchránia 

pred nebezpečenstvom. 

 V prípade strachu zatvorte oči a preneste sa na svoje obľúbené miesto 

alebo do svojho obľúbeného a pekného sna. 
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 Panika, pomóc! V žiadnom prípade. Spievajte si, počúvajte hudbu. Hudba 

má i pozitívne a relaxačné účinky, odreagujete sa od všetkého zlého 

a negatívneho. 

 Noste vždy u seba cesnak a cibuľu. Ak ich zjete, tak zaručene Vás nikto 

nebude otravovať kvôli prenikavej vôni z Vašich úst. Zakričia: 

„Nieeeeeeeeeeee!“ 

 Klin sa klinom vybíja. Oblečte si i Vy masku toho, čo Vás najviac desí, 

odfoťte sa a urobte si z toho krásnu spomienku do svojho fotoalbumu 

a podeľte sa tak o skúsenosti s Vašimi priateľmi. Takto sa nočná mora 

zmení na pozitívnu   spomienku. 

 Okolo domu si vyrobte množstvo tekvičiek, ktoré symbolizujú svetlo 

a chránia Vás od zlých škriatkov a bosoriek. 

 Máte strach? Dajte si niečo sladké a vychutnajte si chuť sladkého. Preto 

majte vždy v taške pri sebe pribalený nejaký keksík, cukrík a podobne. 

 Ak máte strach, tvárte sa, že telefonujete. Strašidlo alebo nočný tieň si 

pomyslí, že nie ste sami a odíde.  

 Majte odvahu, odvahou prekonáte každé prekážky a odstránite každý 

strach! 

Vyskúšajte, dajte vedieť, poprípade nám do redakcie pošlite návrhy, 

ktoré by ešte i ostatným čitateľom pomohli zbaviť sa strachu a brať 

i Halloween ako deň, ktorý môže byť i pozitívny – zažiť spoločné chvíle so 

svojimi priateľmi. 

Vaša redakcia časopisu Cádroviny! 

Pikoška na záver! 

Detskí lekári a čeľustní ortopédi v USA na tento americký 

sviatok vykupujú od detí sladkosti, aby ich ochránili od 

negatívnych dopadov jedenia veľkého množstva sladkostí. 

Ako výmenu za vrecúško (0,5 kg) ponúkajú hračku, darčekový kupón, 

dokonca i dolár. Tieto sladkosti smerujú cez rôzne organizácie na dobré 

účely.  
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BU-BU-BU 

Bu-bu-bu, 

Halloween je tu! 

Do masiek sa prezliekajú všetci, 

horory nie sú žiadne keci! 
 

Strigy, duchovia, kostry, 

prijímame všetkých strašidelných hostí! 

Odmenu sladkú máme za to, 

že ste strašidelní, 

veľmi radi Vám ju dáme. 
 

Tatiana, 6.A 

 

Nakuknite, ako vnímajú Haloween naši žiaci! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLOWEEN 

Keď sa potom večer zotmie, 

v kostýmoch susedov strašíme potme. 
 

Sladkosti od nich dostaneme, 

až keď ich strašiť prestaneme. 

Veď o strašidlách je tento sviatok, 

raz je vo štvrtok, raz je v piatok. 
 

Pavúky, chrobáky a hmyz iný, 

na sladkosti sa nám zbiehajú sliny. 

Lampášmi si svietime 

a cukríky zbierame. 
 

Sára, Kika, 6.A 

Blíži sa k nám zábava, 

HALLOWEENSKA oslava. 

Halloween ten sviatok náš, 

v dome možno strašidlá máš! 

Strach a adrenalín v Tebe stúpa, 

hádam sa nebudeš báť ducha! 
 

Laura Príkazská, 6.A 

 

HALLOWEENSKA PÁRTY 

Vyjdem ráno z domu von 

a pred domom je veľký zhon. 

Zľava na mňa upír hľadí, 

ten, čo mu cesnak vadí. 
 

Sprava sa na mňa striga škerí, 

trojhlavý drak zuby cerí. 

Čierna smrť sa mi pleca dotkla, 

o jej veľkú kosu som sa potkla. 
 

 Smrtka na mňa skočí spredu, 

vidno len tvár úplne bledú. 

Múmia si ma prezerá, 

zombie na mňa zazerá. 
 

V rukách majú tekvice, 

od strachu už mám vrásky, 

to nie sú Fašiangy, Turíce, 

to sú len HALLOWEENSKE MASKY! 
 

Nina Nováková, 6.A 

 

HALLOWEENSKA NOC 

Na Halloween sa nosia masky, 

našim mamičkám z toho 

naskakujú vrásky. 

Rôzne kostýmy sa kupujú 

a potom sa všetci maľujú. 
 

Vyrezávané tekvice majú 

rôzne tváre, 

preto každého hosťa strašia 

na tráve. 
 

Každý upír krv pije, 

pretože to všade žije. 

Vlkodlaci sa napádajú, 

ostatní sa zabávajú. 
 

Karolína Fabianová, 6.A 

 

Maľuj, vyfarbuj, čítaj, bav sa, 

no NEBOJ SA! Svetlo, 

dobro, smiech Ťa vždy 

ochránia! 
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PERFEKTNÁ HALLOWEENSKA PÁRTY 
Po čom prahne Vaša duša? Po tip-top párty? Po 

poriadnej zábave? Tak ste tu správne! Lámete si hlavičky, 

čo máte pre to spraviť? Už nemusíte, pretože my Vám 

poradíme!  

Halloween začína! A predsa sa nemôže zaobísť bez poriadnej párty. Ale čo 

ju urobí zábavnou a nezabudnuteľnou? Každá párty predsa potrebuje poriadnu 

hudbu, ktorá naštartuje tú správnu atmosféru. Bez masiek to ani nejde, čím 

strašidelnejšia a desivejšia, tým lepšia. A bez hororového filmu? Nuda. Pustite 

taký film, z ktorého Vašim hosťom budú behať zimomriavky po chrbte. A nočnú 

a bojazlivú atmosféru zaistí i rozprávanie strašidelných príbehov. Ale! 

Nezabudnite zhasnúť lampu, zažať len jednu sviečku a v atmosfére tmy, tieňov 

z rôznych vecí Vám rozprávanie strašidelných príbehov nebude len tak jedno. 

A čo bruško Vašich hostí? Chrumky, koláče, halloweenske cukríky a iné jedlo 

s tematikou Halloweenu nesmie chýbať! 

(Miška Studená, 7.A) 
  

 

Harry Potter párty 

Každý by sa musel prezliecť do nejakej postavy z tohto filmu. 

Samozrejme, že musíš prispôsobiť svoju izbu aj výzdobe, takže 

musí byť podľa výzdoby Rokfortu. Aj občerstvenie musí byť 

tematické.  
 

Mimozemšťanská párty 

Je vhodná najmä pre mladších, ale mohlo by to zapôsobiť. Nech je každý 

preoblečený mimozemšťan. Výzdoba musí byť takisto v príslušnom štýle (v 

obchode dobre poradia). Poproste maminu, aby Vám spravila i mimozemské 

cupcakes. Hudba tajomná, záhadná. 
 

Zvieracia párty 

Naozaj upozorňujeme, že táto párty je len pre menších  až po 3. ročník 

základných škôl. Prejdime na kostýmy. Mali by to byť skôr jesenné zvieratá, 

predsa je len jeseň, napr. líška, sova, medveď, ježko. Tieto zvieratká si môžete 

dotvoriť, aby boli naozaj strašidelné. Občerstvenie by malo byť ladené do 

lesnej tematiky – orechy v perníkoch, koláče v tvare lesných plodov.  
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Každú z týchto osláv Halloweenu je potrebné spestriť strašidelnými príbehmi 

(pozor na vek), strašidelnou hudbou a atmosférou. Môže prebehnúť i súťaž 

o najkrajšiu masku. Čo tam po strachu! Najmä sa poriadne zabavte so svojimi 

kamarátmi a nech Vám to vyjde! Vaša redakcia Cádrovín! 

 

Takéto OCHRANNÉ TEKVIČKY si vyrobili Vaše šikovné detičky v družine! 

 

 

 
 

Netradičný tvar a vzhľad Vašich tekvíc! Nechajte si od nás poradiť! 

 Whatsapp smajlíci. Napadlo Vám vyrezať do tekvice smajlíka, ktorý máte 

v mobile? Nie? Tak to skúste, pretože tekvičky budú naozaj neobyčajné! 

 Oranžová farba – tradičná farba. Čo takto zmeniť vizáž? Červená farba, 

ňou dosiahneme efektívnejšiu strašidelnosť. Pomaľujte tekvicu červenou 

farbou a tekvica z hororu je na svete! 

 Netopiere, mačky len ako dekorácia? Nie! Toto je výzva pre šikovných 

oteckov. Zároveň do tekvičiek vyrežete typické symboly pre Halloween. 

 

Bianka Janitorová, 6.A 

 

 

 

 

 

Krásne, chválime! 
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VYSNÍVANÁ NARODENINOVÁ PÁRTY 
Ani NARODENINOVÁ OSLAVA nemusí byť nudná, 

ale môže byť perfektná takisto ako HALLOWEENSKA 

PÁRTY! Presvedčte sa sami. Dobroty, hry, šport 

a zábava, to je tá pravá nálada! Inšpirujte sa nami. 

 

My dream 

birthday party 
 

First day I go with my friends in the fastest plane to America. There we go to 

NASA. In NASA we take a touristic rocket. About 7 o´clock starts count down. Three, 

two, one. We start. I watch the earth. It is beautiful from on thousand kilometres 

above a sea level. We are going down. When we are in one kilometre above the sea 

level we takes a parachute and we jump. Them we sleep. In the morning we go to a 

luxury boat to China. From there we go on a plane back to Bratislava.  
 

On my wish party are Ninka, Bibi, Tami and Kajka. We go to Banská Bystrica. In 

Banská Bystrica we go ride a horse. Ninka takes Kolo, Bibi takes Rebeka, Tami takes 

Storm, Kajka takes Ika and I take Dayton. We go to the long canter walk. Tami and I 

jump at trough natural barriers. Bibi, Ninka and Kajka canter at trough easy and short 

barriers. This day is my best day of my life. This is my wish party.  Tatiana, 6.A 
 

I have a birthday party with my friends. We are in the Janko Kráľ Park. There are 

many old trees. I like this place. We are playing Frisbee, football and badminton. I get 

many beautiful presents. I get a model train, a book and a ball. We eat a pizza and 

cakes. We have a sports competition. We go home at night. I like my birthday party.    

David Svitek, 6.A 
 

On my best birthday party on the world are invited all my classmates. We fly by 

air plane to Bulgaria on GOLDEN SANDS. In the hotel Griffin, we swim in the pool and 

in the sea. We go on the boat trip. We jump with a parachute. Then we go to the 

jungle. There we find a nice and safe place and we build a house. Then we go riding on 

elephants. Our last stop is a park with wild animals. There is a hotel from glass where  

we stay. Then we go home. 

 

16 
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Hurá! Nový školský rok 2016/2017! 
A ide sa! Nachystaní, zodpovedne pripravení sme sa opäť ocitli v novom 

školskom roku. „Jupí!“ ozývali sa najmä naši prváčikovia. V krátkom kultúrnom 

programe sa predstavili naše 

talenty – spevácke, tanečné, 

ale i recitačné. 

Naši prváčikovia si 

odniesli aj krásne tričká 

a knižky. Tešili sa všetci. A už 

hor sa do tried s našimi pani 

učiteľkami! Tešili sme sa všetci. Aj keď nám leto určite bude chýbať, nové 

okamihy s našimi starými známymi za to určite stoja.  
 

A ako to vnímali naši prváčikovia? No veď si prečítajte! 

„Tešila som sa do školy, že sa niečo nové 

naučím. Prvý školský deň bol veselý, 

pekné uvítanie a program.“ 

„Páči sa mi školská hymna. Máme peknú 

triedu.“ 

„Prvý deň bol super, mal som sladkú 

odmenu, potešil som sa z trička.“ 

 

A čo takto naši piataci na druhom stupni? 

„Druhý stupeň je pre mňa výzvou, smerujem postupne k dospelosti.“ 

„Mám pocit, že som starší a pociťujem viacej zodpovednosti.“ 

„Bude určite viacej učenia, budem musieť byť samostatnejšia.“ 

„Teším sa na nové predmety, ktoré budeme mať.“ 

„Zažijeme už akcie, ktoré boli len pre starších.“  

 

Kultúrne podujatia, 

exkurzie a iné školské aktivity 
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Aurelium - zážitkové centrum vedy 

Najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a 

zážitkov. Potvrdia Vám to aj naši žiaci 6., 7. a 8. ročníka. 

Deti sa nielen pobavili, ale sa aj všeličo naučili a hlavne si 

všetky exponáty vyskúšali. 

 

V pondelok 12. septembra 2016 navštívili naši žiaci 6.,7. a 8. ročníka 

Aurelium – zážitkové centrum vedy. Deti nahliadli do tajov chémie, fyziky, 

strojárstva, robotiky. Všetci žiaci si odniesli nové poznatky, zážitky a užili si veľa 

zábavy, o čom svedčia aj ich reakcie, prečítajte si. 

 

„Najviac sa mi páčila laserová show, bola úžasná!" 
„Najviac ma zaujala Teslova cievka, bola 

neuveriteľná!" 

„Mne sa veľmi páčilo perpetum mobile." 

„Páčilo sa mi zachraňovať dedinku pred 

vytopením.“ 

 

Obrovské priestory nadchýnali už na prvý pohľad. Množstvo modernej 

techniky a pomôcok, ústretový personál, logické rozmiestnenie a rôznorodosť 

spravili z tohto centra hotový raj na vedomosti. Mnohé atrakcie boli dokonca 

tak veľmi fascinujúce, že ani pán učiteľ a pani učiteľky neodolali a museli si ich 

vyskúšať. Aby sme vám aspoň trocha priblížili atmosféru, prinášame zopár 

fotiek :) 
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Výchovný koncert – Predaná nevesta! 

Dnes sa v našej jedálni predala nevesta! Dokonca dvakrát!  
 

Že čo?! Predaná nevesta v školskej jedálni? Áno, presne tak. Opera v celkom 

inom prevedení!  Opera môže i zabávať! 

Aj opera môže byť zábavná. Vtipy, smiech, 

nie nuda a tragédia. Síce nevesta bola 

predaná, ale nebola to tragédia. 

Predstavenie bolo dynamické, živé, 

interaktívne, medzi nevestami sa ocitli i naše 

žiačky. Koniec dobrý, všetko dobré. 
 

A čo sme si odniesli? 

Láska, dobro a spravodlivosť vždy zvíťazia napriek všetkým problémom 

a prekážkam! 

Ľúbiť a byť ľúbený je ako cítiť slnko z oboch strán. (David Viscott) 

 

Európsky deň jazykov alebo EUROPEAN DAY OF LANGUAGES 
 

Výnimočný deň! 26. september! Čím? Pozorne čítajte, zbystrite svoju 

pozornosť/ be carefull/ aufpassen /faire attention. 
 

Európa je úžasná. Neobyčajné kraj iny,  

nádherné prostredie,   jedinečnosť a  kultúrna 

bohatosť!  Práve tento deň upozorňuje verejnosť na 

dôležitosť štúdia jazykov s cieľom prispieť k rozvoju 

mnohojazyčnosti a interkultúrneho porozumenia. 
 

Aký to má všetko prínos? 

Človek predsa nie je nikdy príliš starý na to, aby sa naučil nový jazyk a tešil 

sa z príležitostí, ktoré sa mu tým otvoria. Aj zopár slov jazyka krajiny, ktorú 

navštívite (napr. počas dovolenky), Vám umožní ľahšie nadviazať nové 

priateľstvá a kontakty. Jazyky nám umožňujú cestovať do rôznych krajín, kde sa 

dokážeme nielen dorozumieť, ale môžeme tiež lepšie spoznať kultúru danej 

krajiny. 
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Vedeli ste, že i Alžbe ta  B át ory  vedela údajne 13 jazykov. Za čias 

Rakúsko-Uhorska, keď bola krajina multilinguálna, bolo bežné, že šľachtici, ktorí 

pôsobili vo viacerých regiónoch, vedeli viacero jazykov plus jazyk učencov – 

latinčinu. Aj na Slovensku máme takéto unikátne osobnosti: Vlad im ír  

Šk ul téty ,  Mi la n On dra n.  Vo fascinujúcej knihe B abe l  No More  nájdete 

ľudí, ktorí sa aktívne vedia dorozumieť viacerými jazykmi.  

 

A preto sa držme starej múdrosti: Koľko jazykov vieš,  toľkokrát  s i  

človekom.  
 

Spolu so žiakmi a  vyučujúcimi sme si aj my pripomenuli EUROPEAN DAY OF 

LANGUAGES. Hodiny odučené v rôznych jazykoch, projekty, kvízy, tajničky a 

pesničky bavili, potešili i potrápili tie naše detičky! 

 

 

 

 

 

 

Šup, šup, môžete si i VY potrápiť hlavičky!  
 

Kvíz/Quiz/Otázky/Questions/Fragen 
 

1. Koľko úradných jazykov je v Európe? 

2. Ako sa nazýva písmo, ktoré používame v Európe? 

3. Ktoré jazyky v Európe sú si najbližšie? 

4. Akým spôsobom vieme zistiť podobnosť (príbuznosť) indoeurópskych 

jazykov? 

5. Do ktorej skupiny slovanských jazykov zaraďujeme slovenčinu? 

6. Do ktorej indoeurópskej skupiny patrí angličtina a nemčina? 

7. Aký je názov knihy, v ktorej sú zaznamenaní ľudia, ktorí hovoria viacerými 

jazykmi? 
 

 

 

Správne odpovede, dešifrujte!  1. 42    2.aknital          3. aničnevoslo a anitšeč  

4. ybosáz jenvols jendalkáz mínavánvorop  5. éksnavolsodapáz  6. eksnámreg

 7. erom on lebaB 

 

http://mentalfloss.com/article/49138/how-many-languages-it-possible-know
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Noc výskumníkov 

Nesmieme zabudnúť ani na Noc výskumníkov! Úžasné zážitky, veľa 

zaujímavostí, zábava pri stánkoch s rôznymi ukážkami. Veď sa kochajte našimi 

fotkami! 

Opice z našej police 

Bábkové predstavenie tak, ako ste ho ešte 
nezažili, bolo inšpirované motívmi Kristy 
Bendovej. Vraj nuda? Určite nie! Humor, 
boľavé sánky a brucho od smiechu, odchod 
s úsmevom na tvári! To sme si odniesli. 

Obľúbená hračka? Áno, na ňu nedáme dopustiť. Sprevádza nás, 
zaspávame s ňou a poľudšťujeme ju – rozprávame za ňu a rozprávame sa 
s ňou, je pre nás živým kamarátom. A vieme s ním robiť i rôzne šibalstvá 
a nezbedu, že naši rodičia  z nás strácajú hlavu! Určite by Vám to dosvedčili. 

 

„Fricko a Jupko sú tiež úplne poľudštené hračky. A ich traja majitelia – 
bratia Ferko, Samko a Jožko – sú zase poriadne „opice“. Preto nečudo, že ich 
mamu, úspešnú spisovateľku, občas z tých ich opičiactiev poriadne rozbolí 
hlava. Hoci dávno z detských svetríkov vyrástli, stačí jedno stretnutie 
s milovanou plyšovou opičkou a sú z nich zase malí chlapci...“ (Foto a text 
prevzaté zo stránky www.bábkovedivadlo.sk.) 

 

 

http://www.bábkovedivadlo.sk/
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Všetkým vrelo odporúčame. Uveria im aj dospelí a opäť sa vrátia do detských 
čias! 

„Waw, bolo to na moje očakávanie. Aj ja som mala podobnú hračku!“ 

„Čítal som i túto knihu, ale teraz Fricka a Jupka chcem mať i doma.“ 

„Bavilo ma to, dobrá bola scénka letu v lietadle. Som sa smiala.“ 

„Herci sa vedeli dobre vžiť do postáv, ktoré stvárňovali, boli aj prirodzení.“ 

„Páčilo sa mi dobre premyslené presúvanie scény, napr. keď boli v lietadle, len posunuli skrine 

a už boli späť doma.“ 

„Ten záver bol nečakaný a dojemný. Krásne tri malé opičky.“ 

 

 

Pochod svetlonosov 

Áno, u nás v škole! Zažili spolu neobyčajnú atmosféru! 

So sebou sme si priniesli tekvičky, lampáše alebo iné svietiace 

výtvory, ktoré oživili a naladili tú správnu atmosféru. 

Oteckovia, mamičky  určite pri výrobe svetlonosov so 

svojimi ratolesťami  zažili veľa zábavy. Spoločne sme sa 

stretli dňa 26.10.2016 v areáli školy o 17:30 hod., kde sme 

tento večer otvorili krátkym programom. V poobedňajších 

hodinách od 14:30 mali deti v ŠKD tvorivé dielničky, kde 

vyrábali i škrabošky na tvár. Zároveň pre druhý stupeň sme 

prichystali i ďalšie prekvapenie, a to možnosť nočného spania 

v škole! Strávili spolu so žiakmi netradičnú noc, ktorá bola plná 

zábavy.    

 

 

 

   

 

 

 

 

Spoločne sme vytvorili žiariaci 

pochod a zažili i krásny večer! 

BOOOOOOOOOO 

 

 

„Vyrazili sme na cestu. Lampáše boli v rôznych krásnych 

odtieňoch. Niektorí štrngali kľúčmi, niektorí pochodovali 

v maskách. Naj bol aj pán učiteľ Gulai ako profesor Snape. Naše 

lampášiky sa v tme ukázali v pravej kráse. O 19:30 sme sa my, 

druhostupniari, presunuli do tried. Hrali sme rôzne hry, 

rozprávali sme sa, vo viacerých triedach bolo i večerné kino 

s premietaním rôznych strašidelných filmov. “ 

 Karolína Fabianová, 6.A 
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Záložka do knihy spája školy 

Áno! Áno! Aj tento rok sme sa zapojili do 
projektu Záložka do knihy spája školy. Ako 
partnerská škola nám bola pridelená Základná 
škola s materskou školou Zavar. Dostali sme 
prenádherné záložky od šikovných žiakov. 
Ale! My tiež nezaostávame. Naši žiaci sú tiež 
výnimoční! A naozaj? Určite, no veď sa len 
pozrite!  

 

Úsilie našich žiakov nevyšlo nazmar. Uskutočnilo sa totiž hlasovanie 
o najzaujímavejšiu a najkrajšiu záložku na prvom a druhom stupni. Áno, boli 
krásne!  
 

TADÁ... Prvé tri najkrajšie z prvého a druhého stupňa. Blahoželáme! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Ostatní žiaci boli rovnako snaživí. Nádherné! Originálne! Jedinečné! 
 
 

 

 

 

 

 

 

I. stupeň 

1. miesto   Gabko Janoš (2.B) 

2. miesto   Simona Fabianová (3.A) 

3. miesto   Sára Danková (4.A) 

II. stupeň 

1. miesto   Laura Príkazská (6.A) 

2. miesto   Veronika Štajgárová (6.A) 

3. miesto   Miška Studená (7.A) 



25 
  

Cosmos Discovery 

Výstava, akú musíte vidieť a zažiť! 

Dostalo sa nám do uší, že v Inchebe sa odohráva výstava Cosmos 

Discovery. Našlo sa pár žiakov, ktorých táto výstava zaujala, tak sme sa 

rozhodli, že sa na ňu pôjdeme pozrieť. Aby sme nemuseli dobiehať učivo, 

vyrážalo sa zo školy až 13:00. Žiakov sprevádzala pani riaditeľka a pani učiteľka 

Keszeghová. Veríme, že bola táto výstava pre deti náučná a zaujímavá. To, že 

sme sa zabavili, však vieme zaručiť. Ale posúďte sami a pozrite si fotky.   

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Svoje nám o tom povedal aj jeden z účastníkov: „Výstava Cosmos Discovery je 
zaujímavá prehliadka vesmírnych artefaktov, napr. reálne skafandre, v ktorých sa 
chodilo do vesmíru. Okrem toho bola na výstave možnosť vidieť aj časti reálnych 
modulov, napodobeniny vesmírnych  sond, mini modely raketoplánov a ich pohoničov. 
Počas prehliadky návštevníkov nás  sprevádzalposluchový sprievodca. Deti si mohli 
vyskúšať simulátor cesty v rakete.  Okrem toho tam je ešte veľa iných zaujímavostí." 

 

Royal Canin 

Kto? Čo? Prečo? No 

veď Royal Canin. Že ich 

nepoznáte? Mali by ste 

všetci. Profesionálne rady 

a starostlivosť o Vaše 

domáce zvieratká. O toto 

všetko sa podelili práve 

s našimi žiakmi dňa 

10.10.2016. Naši žiaci si odniesli množstvo užitočných rád, ktoré veríme, že 

v živote využijú a budú sa dôkladne starať s láskou o svoje zvieratká. 

http://zscaba.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=363
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Prírodne javy zábavnou formou 

Na škole sme mali pokusníkov! 
Nadšeným tretiakom, štvrtákom a piatakom 
ukázali krásu prírodných javov v 
"laboratórnych" podmienkach. Deti mali z 
podujatia super zážitok. Prinášame zopár 
ich odpovedí. 
"Páčilo sa mi všetko, ale hlavne ohňopád, 
odmalička ma fascinoval oheň."  
"Veľmi sa mi páčila sopka a ohnivý 
vodopád.“ 
 

 

 

 

 

 

 

A keď sme pri tých pokusoch... Aj naši prváčikovia experimentovali. 
Plávajúce a neplávajúce predmety v rôznych látkach. Deti sa veľmi tešili a 
naučili sa nové veci, aj tu platí heslo, ktoré znie: Stokrát počuješ a zabudneš, 
raz vyskúšaš a zapamätáš si! 
 

Bábiky

Každé dievča túži mať bábiky.  Čo by len jednu! Niekoľko! Krásne, milé 

a usmievavé. Aj takéto bábiky mohli vidieť deti z ŠKD. Myslíte, že len zo 

Slovenska? Nie, naši žiaci obdivovali bábiky zo všetkých kútov sveta. Veď si ich 

aj Vy pozrite! I naši žiaci Vám určite túto výstavu odporučia.  



27 
  

KURZ KORČUĽOVANIA 

Aj tento školský rok sa naši malí 

prváci zúčastnili kurzu korčuľovania pod 

vedením milých tréneriek zo školy 

JUMPING JOE GOLDSCHMIED 

s finančnom podporou Nového Mesta. Kurz prebiehal od 17. októbra do 7. 

novembra na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Všetky deti boli rozdelené do 

skupín podľa svojich schopností na ľade. Niektoré deti boli na začiatku kurzu 

nesmelé a sem-tam boli aj nejaké pády, ale každou hodinou sa schopnosti 

zlepšovali a deti s veľkým nadšením vstupovali na ľadovú plochu. Na záver 

celého kurzu nás čakalo veľké prekvapenie. Celú ľadovú plochu sme zaplnili 

rôznymi maskami a my sme si zaslúžene užili úžasný KARNEVAL. Za usilovnosť 

na ľade sme boli odmenení diplomom a získali sme aj veľa pekných spomienok. 

 

Filmový kabinet deťom 

Pohyblivé obrázky pre dospelých, ale hlavne 

pre deti nás privítali na podujatí, ktoré vzniklo 

z lásky k magickému svetu filmu. Žiaci 3. a 5. 

ročníka v rámci vyučovania výtvarnej výchovy 

zistili, že animované umenie nám dokáže 

vzrušujúcim spôsobom prostredníctvom  

fantázie a príbehov rozprávať o skutočnom svete okolo nás i v nás. Filmový 

kabinet oboznámil žiakov s tvorbou slovenských animátorov staršieho 

i novšieho dáta. Toto podujatie  prinieslo závan  umenia, ktoré je citlivé, 

poetické, naše. V dnešnej dobe sú deti odchované najmä na televíznych 
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seriáloch a rodinných megafilmoch zahraničnej produkcie, 

na slovenskú tvorbu sa už zabúda. Okrem samotných filmov 

ponúklo deťom aj možnosť zblízka si prezrieť a priamo si 

chytiť niektoré rekvizity, ktoré sú využívané pri výrobe 

animovaných filmov.  

 

RADNICA 
 

Pokračujeme aj v tomto školskom roku! 
 

Naše stretnutia  sa konajú pod názvom ,,POĎTE S NAMI NA PRECHÁDZKY  

S PÁNOM MARQUARTOM´´. Stretávame sa v uliciach Bratislavy, ale aj v ateliéri. 

Múzeum mesta Bratislavy v rámci projektu „Múzeum má budúcnosť“ pre nás 

pripravuje veľmi pozoruhodné stretnutia s Máriou Teréziou, dozvedáme sa 

o krásnych budovách mesta, počúvame tajomné príbehy, navštevujeme 

výstavy.  Podľa Marquartovho plánu z r. 1765 hľadáme pamäť dôležitých miest, 

ktoré sa nám zachovali. Všetko potom v detskom ateliéri v budove STAREJ 

RADNICE  modelujeme, maľujeme. Navštívili sme rokokový APPONYIHO  

PALÁC z r. 1851, poprezerali sme si PRIMACIÁLNY  ŠĽACHTICKÝ PALÁC. 

Krásna bola KAPLNKA SVÄTÉHO LADISLAVA s dvomi sochami zo 16. storočia. 

 Nový program nás informuje o histórii mesta, prechádzame sa na 

čerstvom vzduchu, prežívame príjemnú sobotňajšiu  atmosféru v ateliéri pri 

tvorivej činnosti. Stávajú sa z nás historickí keramikári! Príďte aj Vy, rozšírite 

našu  rodinu ,,Radničiarov´´. Tešíme sa, že k  žiakom z 5.B  pribudli aj detičky 

z 3. ročníka. 
 

DOVIDENIA, pán Marquar, uvidíme sa vo vianočnom čase! 
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PROJEKT ERASMUS + 
Projekt programu Erasmus+ KA2, 

KĽÚČOVÁ AKCIA 2: Strategické partnerstvá 

zložené výlučne zo škôl. Názov 

projektu „LET´S GET TOGETHER AND PLAY PHYSICS“ bol schválený v roku 

2016. Projekt sa financuje z prostriedkov Európskej únie. Realizácia projektu na 

našej škole bude trvať dva roky. Ide o mobilitu pedagogických zamestnancov a 

žiakov v zahraničí. Do projektu sú zapojené krajiny: Maďarsko, Rumunsko, 

Taliansko, Poľsko a Turecko. Cieľom projektu Erasmus+ je pomôcť zvýšiť 

kvalitu výučby a učenia od predškolského po sekundárne vzdelávanie v 

školách v celej Európe.  

Na prvej mobilite v rámci projektu, ktorý sa konal v dňoch 17. – 21. 

októbra 2016 v poľskom meste Gorzów, sa zúčastnili: PaedDr. Miroslava 

Komorníková, RNDr. Viera Keszeghová (učiteľka fyziky) a Mgr. Jana Gažovová 

(koordinátorka projektu). 
 

„V Poľsku sa nám veľmi páčilo, medzi všetkými krajinami vládla 

priateľská atmosféra a nadšenie z prvého kontaktu. Prvý deň sme 

mali prehliadku mesta, kde našimi sprievodcami boli žiaci školy. 

Pripravili si pre nás zaujímavé prezentácie o pamätihodnostiach v 

meste Gorzow. Milým prekvapením pre nás bola návšteva 

technického centra "Technological centre" Stanovice. V tomto 

centre si žiaci majú možnosť vyskúšať rôzne experimenty a 

pracovať na rôznych projektoch v oblasti vedy .Ďalší deň nás čakal 

celodenný výlet do mesta Zielona 

Gora. Spolu so žiakmi a učiteľmi sme 

boli v "Technological Park" v Stary Kisielin. Vysvetlili nám, 

ako funguje proces pozorovania buniek, práca s 

mikroskopom Ramen a zobrali nás do miestnosti, kde sa 

skúma foniatria. V tento deň nás ešte čakala návšteva 

planetária.“ 
 

„Získali sme nové poznatky, nové kontakty na úžasných ľudí. Verím, že si 

budeme vymieňať informácie i v budúcnosti. Odporúčam našim učiteľom 

nebáť sa a ísť do takýchto aktivít.“  Text: Mgr. Janka Gažovová 
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Dobré správy! Aké? Naša škola získala 2. miesto v rámci súťaže Erasmus+, 

žiaci mali navrhnúť logo pre projekt Let´s get together and play physic. 
            1. miesto   2. miesto 

     Taliansko  Slovensko 

 

 

 

 

 

 
       Autor: Miška Studená, 7.A 

Aj ostatné naše logá boli nádherné a kreatívne a zaslúžia si obdiv. Príďte 

sa pozrieť na naše krásne nástenky v budove II. stupňa. 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Gaburová, 8.A 

 

          
  Karin Kyrinovičová, 8.A 
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Mesiac úcty k starším 
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný 

krok.“ (anonym) 

,,POZNÁM DVE RUKY, drsné a zároveň 

jemné, voňajú chlebom a žltými klasmi. Hladia 

ma medom, kvapkami lásky. Choroby liečia 

a smútok hoja, tichučko vravia: Si láska moja,“ 

týmito citlivými a vrúcnymi slovami sa naši žiaci 

prihovorili našim milým starším spoluobčanom, našim 

drahým starým rodičom v kultúrnom stredisku na 

Kramároch. 

Naše básničky, piesne a tance im 

povedali, že ich máme veľmi radi, 

nevieme si predstaviť náš život bez 

nich a aj keď im to nehovoríme tak 

často, ako by si to zaslúžili, nosíme 

ich pevne v našich  v srdiečkach.  
 

Ďakujeme našim žiakov z 5.B (Marekovi Stolárikovi, Emme 

McKillop, Aiche Sene, Adamovi Babuškovi, Peťovi Bachratému), žiakom z 3.B (K. 

Majdlenovej, Samkovi Staudtovi), deťom z tanečného krúžku (Ema Žuffová 3.B, Lucia 

Páleníková 4.A, Tamara Lentvorská 3.B, Daniela Tomaščinová 2.A, Alica Gašperíková 

3.B, Barbora Rejleková 2.B, Hana Malovičová 2.B, Romana Kačmarčíková 1.C, Katarína 

Majdlenová 3.B, Alex Ladič 2.A, Branislav Páleník 1.C), tanečníkom zo súboru. 

 

 

 

 

 

 

Starí rodičia: 

,, Ľúbime Vás z celého srdca! 

Prešli ste kus cesty plnej bolesti, lásky, odhodlania, túžby, 

neraz ste zdolali brody, rieky, 

zostaňte tu s nami, starkí naši,  na dlhé veky!´´ 

Slzičky dojatia v očiach našich drahých nám boli najkrajšou odmenou. 

Ďakujeme! 
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I love you  Miluji te  Ich liebe dich    Ľúbim ťa Volim te 

 Kocham Ciebie  Ti amo  Ljubim te Je t'aime

 Ik hou van jou  Te amo 

.  

 

Osemsmerovky, hádanky, jazykolamy a tajničky, 

čo na to povedia naše hlavičky? 

 

Nezaostávame, aj teraz Vám ich prinášame. Bude to ľahké? Bude to drina? 

No uvidíte, že i napriek všetkému to bude predsa len príma!  

 

Rozpovie ti príbeh tam,  

kde bola tam, kde nie, 

Nemá však ústa, 

boli by jej zbytočné.    Má zuby, no nepokúše ťa.  

Veľa listov v sebe nosí,     Krk má tiež, no nepotrebuje ho, 

hoci nie je žiadny strom,    veď načo by mu bol. 

oceníš ju hoc aj v noci,    Tvoje vlasy strapaté, 

keď už zaspí celý dom.    postačia mu dosť, 

Čo je to?     k tvojim vlasom totiž chodí 

      ako dobrý hosť. 

      Čo je to?  

   Krk má, no hlavu nie,      

ruky má, no prsty nie,  A ešte niečo na zasmiatie! 

boky má, no nohy nie.   

Čo je to?    

         

Viete, prečo sa Janko Hraško 

nesmie sprchovať? 

Lebo by vyklíčil.   

 

Hádanky a vtipné výroky vytvoril kolektív 6.A triedy. Sú to jednoducho šikovní žiaci! 

 

Láska! To najkrajšie vyznanie! Z akých jazykov pochádzajú nasledovné vyznania? 

Premýšľajte, uvažujte, hľadajte! 

 

 

 

Denno-denne kričí, 

ale ľudia ho aj tak počúvajú. 

Kto alebo čo je to? 

Kedy ťa škola najviac osvieti? 

Keď začne horieť. 

Ako sa dá pomocou 

vody vyrobiť svetlo? 

Umyjeme okná! 
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KRÍŽOVKY 

 

 

 

 

 

 

 

Karolína Fabianová, 6.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSEMSMEROVKY 

H H E O S T R I C H N P 

I R O K N S H A R K E K 

P T N Q E S U O M P I M 

P U I E L E P H A N T K 

O S K G O P M U K C P O 

A N L G E L I O N K U P 

C A T O R R B A T Q R V 

P K D O G K A S N A I L 

D E H A M S T E R K O S 

 

 

 

   
1.             

     

 
2.                       

  3.             
        4.             
        

  
5.                          

    
6.                

   

1.       
       2.             

    3.       
       4.           

     5.           
     

 
  

         6.         
      7.             

    8.                     

9.              
    

1. Animal that gives milk 

2. It likes carrots 

3. Smart bird 

4. Long animal without legs 

5. Gives wool 

6. Eats the sheep 

7. Emu 

8. Large aggressive dog 

9. Animal from fairy tales that spits out fire 

 

 

1. What another name is for „old 

continent “? 

2. How many states are in Europe? 

3. What is the biggest state? 

4. Where we speak in „Language of 

love “? 

5. What state has a queen? 

6. State next to the Norway of 

Sweden is....  

 

Can you find these animals? 

Ostrich  Hippo  Elephant Snake  Lion 

Shark  Egg  Cat  Bat  Hamster 

Tiger  Dog  Snail  Mouse 
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Slovenské a anglické jazykolamy vytvoril kolektív 6. triedy. České jazykolamy nájdete na 

stránke www.madness.sk. 

 

KVÍZ 

Overte si svoje jazykové znalosti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precvičili sme si naše hlavičky, ale čo takto i naše jazýčky? To bude určite 

drina! Let´s go! A čo tak ešte i voviacerýchjazykoch? 

 

 

  

 

 

 

1. How do you say in English „syr“? 

A/an Apple B/a ship  C/a cheese 

2. How do you say in English „párok“? 

A/a meat B/a sausage C/an orange 

3. How do you say in English „výlet“? 

A/a trip  B/a track C/a wood 

4. How do you say in English „zem“? 

A/a moon B/a ground C/a sun 

5. How do you say in Gernamy „mydlo“? 

A/die Seife B/ die Dose C/der Safe 

6. How do you say in Italy „rieka“? 

A/rivera  B/fiume  C/ria 
 

Bianka  Janitorová, 6.A 

Klobúčka a klobúčnik 

vyklobučkovali 

klobučikové klobúčiky 

z klobúčikových 

klobúčikov. 

Petr Fletr pletl svetr, 

Pletl Petr Fletr svetr? 

Svetr pletl Petr Fletr. 

 

Přišel za mnou jeden Řek,, 

a ten mi řek, abych mu řek, 

kolik je v Řecku řeckých řek. 

A já mu řek, že nejsem Řek, 

abych mu řek, 

kolik je v Řecku řekých řek. 

 

 

Vážka Saška nesie 

ťažkú tašku so 

šaškom. 

How many cans 

can a canner  can? 

You hurt 

 my heart. 

Šašo so Sašou 

sušili šašovu 

a Sašinu osušku. 
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ANEKDOTY 
 

Krátky humorný príbeh s nečakaným 

vyznením, to je anekdota.  Prinášame Vám 

vtipné a humorné chvíle a vnikneme do diania  

6. A triedy. 

 

 

 

Súťažili sme – ľaľa, tu sú naše výsledky 

SLOVENSKÝ JAZYK 

Dňa 25. októbra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo OLYMPIÁDY 

V SLOVENSKOM JAZYKU pre 8. a 9. ročník.  Medzi najúspešnejších riešiteľov 

patrí Mia Gaburová z 8.A, na 2. mieste sa umiestnila Katarína Miznerová 

a i krásne 3. miesto obsadili Karolína Čmelková a Vanessa Gerhartová. 

Gratulujeme! Zároveň náš víťaz školského kola nás reprezentoval na obvodnom 

kole, ktoré sa uskutočnilo 15.11. 2016. Ďakujeme. Všetci traja víťazi získali 

diplomy.  

Pani učiteľka dá žiakom na 

písomke cvičenie: napíšte 

delenie samohlások. Janka 

napíše A:E = O 

Žiaci na telesnej výchove 

ležia na chrbte 

a napodobňujú jazdu na 

bicykli. Iba Janko nerobí nič. 

Učiteľka sa pýta: „Prečo 

necvičíš?“ Janko: „Ja práve 

idem dolu kopcom.“ 

Žiaci 6.A píšu písomku 

a majú posledných 5 

minút. Jožko sa ale len 

krúti na stoličke 

a v písomke nemá nič. 

Pani učiteľka mu 

hovorí: „Netoč sa 

a radšej roztoč kolieska 

v hlave!“ Po chvíli sa 

ozve Ferko: „Ale vidíte, 

pani učiteľka, a predsa 

sa točí!“ 

Pani učiteľka: „Povedz heslo! 

Heslo!“ 

Žiak neodpovedá. 

„Utíšte sa, deti!“ 

„Ale pani učiteľka, jediný, kto tu 

rozpráva, ste vy!“ 

Mišo behá po triede a pani učiteľka mu 

hovorí: „Sadni si do lavice!" 

A Mišo na to: „Ja sa tam nezmestím!" 
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ŠALIANSKY MAŤKO 

Na našej škole sa nájde veľa 

talentovaných žiakov, ktorí majú radi 

i povesti. Práve od toho je tu Šaliansky 

Maťko – recitačná súťaž. V školskom kole sa 

na prvej priečke umiestnila Karolína 

Fabianová, na druhej priečke Nina Jelšíková 

a na tretej priečke Kristína Kubová a Karolína Gröneová.  Opäť gratulujeme! 

Držíme palce, pretože náš víťaz postúpil do okresného kola, ktoré sa uskutoční 

v januári (2017). Už teraz sme v napätí! 
 

ANGLICKÝ JAZYK 

Ani v anglickom jazyku nezaháľame, uskutočnilo sa totiž i školské kolo 

OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU. V kategórii 1A (6. a 7. ročník) 1. miesto 

obsadil William Pál, 2. miesto Tamarka 

Dimunová, 3. miesto Max Dobberstein. 

V kategórii 1B (8. a 9. ročník) sa na 1. mieste 

umiestnila Mia Gaburová, na 2. mieste 

Michaela Mišáková a i pekné 3. miesto získal 

Samuel Emmer. Takisto víťazom gratulujeme.  
 

NEMECKÝ JAZYK 

Nemčina je krásny, ale ťažký jazyk. Napriek tomu sa nájdu žiaci, ktorí si 

vypestovali k nej lásku a zúčastnili sa súťaže v prednese poézie a prózy v tomto 

jazyku. Z úspechov tešili z 8. ročníka – Katka 

Miznerová a Viktória Tevecová, zo 6. ročníka – 

Karolína Fabianová, zo 4. ročníka – Lara Labis, 

Matej Michalica, Oliver Novysedlák a Lucia 

Páleníková, ktorí nás i reprezentovali v okresnom 

kole súťaže. 

Dňa 9. novembra prebehlo na našej škole školské kolo OLYMPIÁDY 

V NEMECKOM JAZYKU. Zúčastnili sa ho žiaci šiesteho a ôsmeho ročníka, ktorí 

boli rozdelení do dvoch kategórií. V kategórii 1A boli žiaci 6. ročníka 

a v kategórii 1B boli žiaci 8. ročníka. Prostredníctvom olympiády si účastníci 

preverili svoje schopnosti nielen v písomnej časti, ale aj pri ústnej odpovedi. 
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Veríme, že všetci svojou odpoveďou a taktiež svojou 

účasťou získali i vlastnú skúsenosť, ktorá ich posunie 

a motivuje do ďalšieho štúdia nemeckého jazyka. 

 

 

 

 

ŠPORT 
 

Cezpoľný beh 

3.10.2016 sa konalo obvodné kolo 

cezpoľného behu. Naši žiaci boli úspešní 

a dosiahli nasledovné umiestnenia: 

 

 

 

 
 

Florbal     
 

Vo florbale našu školu reprezentovali: Adamica, Bednár, Škuba (9.A), Rehuš, 

Bajza B., Bajza H., Hajduk (5.A), Asaro, Tomaščin (5.B), Zemeš (7.A). Naši starší 

žiaci 7. až 9. roč. sa umiestnili na 1. mieste v obvodnom predkole vo florbale 

žiakov ZŠ. 
 

V obvodnom predkole mladších žiakov nás reprezentovali: Milan Rehuš, Hugo 

Bajza, Bruno Bajza, Lukáš Joniak, Peter Hajduk (5.A), Francesco Assaro, Andrej 

Tomaščin (5.B), Jakub Ivanovič (4.A), Kristián Gröne (3.A), David Svitek (6.A). 

V obvodnom predkole mladších žiakov sme sa umiestnili na 1.mieste. 

Kategória 1A 

1.miesto – Karolína Fabianová (6.A) 

2.miesto – Daša Súkeníková (6.A) 

 

Mladší žiaci:  

1. miesto –  Andrej Tomaščin 

2. miesto –  Bruno Herceg 

3. miesto –  David Svitek 

 

3. miesto Katarína Miznerová 

2. miesto družstvo dievčatá  

(Miznerová, Tevecová, Bodišová) 

Kategória 1B 

1.miesto – Katarína Miznerová (8.A)  

2.miesto – Vanessa Gerhatová (8.A) 

3.miesto – Tamara Hajduková (8.A) 
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V tomto roku som prečítal veľa 

kníh a obe  boli dobré! 

 (Žiaci 3.B) 

Okienko čitateľskej 

gramotnosti! 
 

Viete, že rok 2016/2017 vyhlásilo 

Ministerstvo školstva SR za ROK 

ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI? Nesie sa pod 

heslom: „Myslenie je pohyb“. Čitateľská gramotnosť je schopnosť porozumieť 

textu, identifikovať dôležité informácie, vyvodenie záverov z textu, čítanie 

medzi riadkami.    
 

Kto je dobrý čitateľ z  pohľadu žiakov?  

„Ten, kto vie zreprodukovať text, vie odpovedať na otázky z textu.“ 

„Ten, ktorý číta zrozumiteľne, zreteľne, nahlas a sústredí sa na to, čo číta!“ 

„Ten, ktorý vie vyvodiť hlavnú myšlienku, tému, identifikovať postavy v texte...“ 

„Ten, ktorý vie odpovedať na otázky: Kto? Čo? Prečo? Kedy? Kde?“ 
 

Čitateľská gramotnosť je veľmi dôležitá v každom jazyku. Pýtate sa prečo? 

Čítaním si rozširujeme svoju slovnú zásobu, zlepšujeme vyjadrovanie, svoju 

gramatiku, ale čítanie rozvíja aj našu fantáziu a vedomosti z rôznych oblastí. 

Aj na našej škole sme čítali.  24. októbra sa uskutočnil Medzinárodný deň 

knižníc a o 9 hodine sa uskutočnilo spoločné čítanie so žiakmi. Učitelia si pre 

žiakov pripravili  text s porozumením, ktorý súvisel s ich predmetom. Spoločne 

čítali, reprodukovali, analyzovali, hľadali, porovnávali! 
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Bratovi som kúpil knižku, 

o ktorej predavačka povedala, že pri 

nej prestane dýchať. (Žiaci 3.B) 

 

Zajtra neprídem do školy, pani učiteľka 

povedala, že toho, kto sa nenaučí 

básničku, nechce ani vidieť. (Žiaci 3.B) 

 

„Kniha – najlepší priateľ človeka.“ 

„Kniha – múdrosť v nej ukrytá.“ 

„Čítanie je pre dušu tým, čo pre 

telo cvičenie.“  (anonym) 
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Ani my sme nezabudli! Aj my sme si pre Vás pripravili rôzne spôsoby, ktorými 

si môžete trénovať Vašu čitateľskú gramotnosť. Tak neváhajte! 

Výlet na Ďumbier 

Bolo deväť hodín a my sme práve parkovali pred malou, úzkou 

cestou, ktorá viedla na Chatu M. R. Štefánika pod Ďumbierom. 

Vybrali sme si veci z auta a dali sme ich do batohov. Mali sme tri 

ruksaky, dva menšie hnedé a jeden červený. Tvorili sme malú 

päťčlennú skupinu. Vyrazili sme. 

 „Som rada, že nám vyšlo počasie,“ povedala som nadšene. 

Moja mama poznamenala: „Nenechajme sa oklamať. Počasie na horách býva 

nestále a rýchlo sa zmení zo slnečného na silnú búrku.“ Po ceste sme videli veľa 

pekných kvetov, potôčikov a vysokých stromov. Keď sme prišli do polovice 

cesty, tak sa zatiahlo a začalo pršať. „Prší! Oblečte si pršiplášť!“ zavelil  tatino. 

Ako sme išli ďalej, dážď padal čoraz hustejšie. Na konci kopca (asi pol kilometra 

od chaty) začalo hrmieť a blesky šľahali všade okolo nás. Našťastie sme stihli 

dobehnúť do chaty, prvá vošla moja mama s bratom, potom ja a nakoniec 

tatino aj s mojou malou sestrou na chrbte.  

Na chate sme si dali teplú polievku a vysušili sme si veci pri krbe. Kúpili 

sme si aj pohľadnicu. Tento zážitok považujem doteraz za najdobrodružnejší 

v mojom živote.  Karolína Groneová, 6.A 
 

Zakryte si príbeh a odpovedzte na otázky, overte si svoju pozornosť pri čítaní. 

Ak sa Vám nepodarí odpovedať na otázky, prečítajte si text znova. Pozor! 

Čítajte pozorne, pomaly. Kto je dobrý čitateľ a čo si čítaním zdokonaľujete, 

sme Vám pripomenuli už vyššie. Tak poďme na to! 
 

1. Koľko bolo hodín, keď rodina prišla na chatu? 

2. Aké farby mali ruksaky, v ktorých mali zabalené veci? 

3. Koľkých členov mala rodina, ktorá sa vybrala na výlet k Ďumbieru. 

4. Kto povedal túto vetu? „Nenechajme sa oklamať. Počasie na horách býva 

nestále a rýchlo sa zmení zo slnečného na silnú búrku.“ 

5. Kde sa nachádzala rodina, keď začalo pršať? 

6. Ako ďaleko od chaty bola rodina, keď sa k dažďu pridali i blesky a hromy? 

8. Akú pamiatku si so sebou odniesli? 

     39 
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Dobrodružné prázdniny  

Konečne sa skončil ďalší školský rok. Začali sa 

moje vysnívané prázdniny Tešil som sa na všetkých 

svojich kamarátov a zážitky, ktoré s nimi zažijem. 

Hneď v prvý deň som sa vybral za starkou do Koštian nad Turcom. Starká 

ma privítala: „Ako dobre, že si tu! Na hrade potrebujú užitočných 

pomocníkov.“ „Hneď zajtra tam pôjdem a prihlásim sa,“ povedal som. Ráno 

som sa zobudil na kikiríkanie kohúta. Starká mi už urobila lahodné raňajky. 

Najedol som sa, nasadil si batoh s pitím, išiel som na bicykli smerom na hrad, 

na ktorom bolo stretnutie dobrovoľníkov. Vedúci sa spýtal: „Kto sa chce starať 

o zeleň v okolí hradu?“ Okamžite som sa prihlásil. Ako som vysekával kríky, 

zbadal som na zemi niečo kovové. Vytiahol som to zo zeme a bola to truhlica! 

„Čo bolo asi v nej?“ mrmlal som si len tak pre seba. Otvoril som ju, bola plná 

zlatých dukátov. Rýchlo som si jeden dal do vrecka. Zrazu začali praskať konáre. 

Otočil som sa a zbadal som medveďa. Bol veľký, mal hrubú hnedú 

srsť, obrovské tesáky. Vzal som nohy na plecia a utekal som domov. 

Bol som rád, že som si uchmatol aspoň jeden dukátik, pretože sa tam 

tak skoro už nevrátim.  

Ďalšie dni brigády som sa už neodvážil ísť k truhlici. Niekedy sa 

tam vrátim. Zoberiem truhlicu rýchlejšie, ako ma zazrie medveď. 

Dúfam, že ma nikto nepredbehne!  David Svitek, 6.A 

 

1. Označte správnu možnosť, ktorá vyplýva z textu. 

a) Hlavný hrdina išiel do Koštian nad Turcom kvôli brigáde.  

b) Išiel do malej dediny hľadať poklad, aby mal dobrý zážitok z prázdnin. 

c) Túžil mať krásne prázdniny a chcel ísť pozrieť svoju babku do Koštian. 

2. Truhlicu s pokladom si hlavný hrdina nezobral preto, lebo: 

a) Netúžil po poklade, stačila mu len jedna minca. 

b) Zobral si len jednu mincu a po ostatné sa vráti možno neskôr. 

c) Vyrušil ho medveď a nestihol si všetky zobrať, vráti sa po truhlicu aj 

s kamarátmi. 
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3. O hlavnom hrdinovi môžeme povedať, že je:  

a) ochotný pomôcť, odvážny a lenivý, 

b) sa rád stará o zeleň a je pracovitý, 

c) túži za každú cenu zbohatnúť. 

Skúste i Vy charakterizovať hlavnú postavu .......................................................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

I naša 2.A rada číta! Pridajte sa 

k nim! Čítanie je i forma relaxu.  

 

 

 

 

 

 

 

        41 

Tu Vám ponúkame i priestor pre Vašu ilustráciu. 

Ilustrácie nám pomáhajú lepšie vnímať a pochopiť 

text. 

„Boli sme v budove 2. stupňa  v školskej 

knižnici. Čakala nás tam  stará mama našej 

spolužiačky Emky Brunovskej. Prečítala 

nám krásnu rozprávku z knižky Smelý 

zajko. Napiekla pre nás aj medovníčky 

Dostali sme medovníčky, pretože sme boli 

ticho a počúvali. Emkina babička vie pekne 

čítať , iste je veľmi dobrá. Aj nám o sebe 

niečo povedala. Potom sme jej zatlieskali. 

 

Ďakujeme! Žiaci z 2.A triedy (Klárika, 

Emmka, Lenka a Janko)! 
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Krásna a mrazivá, ale vždy očakávaná! 
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Zima, už mi na tie medovníčky 

tečie slina.  

Vianoce a Mikuláš, čo nám dobré 

do čižmy dáš?  

Mrzne a sneh vonku padá,  

toto nebude nič pre nášho hada.  

Ale pre nás ľudí je to jasné 

 a určite to bude krásne!  
 

Stromčeky a darčeky, 

to sú naše zvyky,  

kapríky a medovníky,  

znamenajú pre nás kliky.  

Ale hlavne je tu rodina,  

pri ktorej nám je vzácna každá 

hodina. 
 

Emma Benková, 7.A 

 
Jeseň končí, zima začína 

a pán Zima zaklína.  

Listy dolu, znova sneh 

a v povetrí šťastný detský smiech. 
 

Sú tu Vianoce, mama na nás volá, 

kto bol zlý, tak veľká smola. 

Silvester o chvíľku bude, 

nastane koniec veľkej nude. 
 

Alexej M., 7.A 

 

Už je tu dobrá zima,  

žiaden piesok, žiadna hlina. 

Začíname očakávať také sviatky,  

keď sa nebudeme učiť piatky. 
 

Mikuláš a Vianoce, to je krása! 
 

Na stôl patrí kapor z rieky, 

to bude ale sviatok veľký. 

Na darčeky sa tešíme,  

ale aj druhým niečo vyrobíme. 
 

Všetci sme však veľmi štedrí, 

to k týmto sviatkom určite patrí! 
 

Samuel Zemeš, 7.A 

 

ZVIERATKÁ O ZIME 
 

Všetci vedia, zima v lese  

nie je ako byť na plese, 

najlepšie je ten čas prespať, 

tuhé mrazy takto prečkať. 
 

Veronika Dunajská, 3.B 
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ZIMA 
Cez toto obdobie sa príroda chystá na spánok. Zvieratká si brloh 

prichystajú, zásoby jedla, mäkký pelech, v ktorom sa vyspia so svojou rodinkou. 

Stromy sú už tiež bez lístia a čakajú na prvú prikrývku snehu. Lenže deti 

nezimujú, nechystajú sa na zimný spánok. Keď vidia prvé snehové vločky, ich 

oči sa potešia. Keď vidia zasnežený kopec, chytia sane a hurá na ne. A kto by 

v zime nechcel stavať snehuliaka s hrncom na hlave, s nosom z mrkvy 

a s metlou v ruke? Okrem radovánok v snehu sa deti tešia na sladkosti od 

Mikuláša a darčeky od Ježiška. Toto obdobie nie je len o dostávaní, ale 

o dávaní, trávení času s rodinami alebo s blízkymi. Vianoce sú tu už dlho, 

hlavne sa tešíme, že tu sú s nami tí, ktorí nás majú radi.    Nina Jelšíková, 7.A 
 

VIANOČNÉ OMAĽOVÁNKY 
Nezabúdame ani na tých najmenších, ktorí 

majú radi zimu a radi kreslia a vyfarbujú.  Vyberte 

si farbičky a ozdobte tieto zvončeky, snehuliakov či 

medovníčky!  
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Čo by som si prial? 
 

Vianoce – sviatky pokoja a radosti, sviatky ľudskej lásky, 

pomoci a zdvorilosti. Obdobie, ktoré má svoje čaro, obdobie 

vzájomného obdarovania a prinášania radosti jeden druhému. 

Obdobie, ktoré svet mení k lepšiemu. Každý máme svoje tajné 

sny v kútiku nášho srdca a dúfame, že sa nám splnia a prinesú 

nám radosť. Takéto sny majú i naše deti. Po čom túžia srdcia 

našich žiakov? Pozor, nie sú to len hmotné veci, ale práve naopak! Zdravie, 

láska, rodina – pravé hodnoty! 

 

 

 

 

44 

Milý Ježiško, 
 

celý rok som sa tešila na Teba. 
Ja si želám len to, aby si bol zdravý a šťastný! 

O darčeky sa nestaraj! 
A prajem si, aby moja rodina dostala to, čo si 

želá. Keby si bol štedrý, tak by si mi mohol 
PREDSA LEN doniesť: podpätkové topánky, knihu 

a tablet. 
 

Ďakujem Ti, mám Ťa rada. 
 

Alexandra Asaro, 3.B 

 

Milý Ježiško, 
 

minulé Vianoce si ma potešil, 

dúfam, že aj teraz. Veľmi  by 

som si priala: hračkársku stajňu 

a ešte by som si priala bábiku, 

ale i šťastie a zdravie pre moju 

rodinku. 

Mám Ťa veľmi rada. 
 

Od Tamarky  z 3.B pre Ježiška. 

 

Ahoj  Ježiško! 
 

Mám  Ťa  rada,  teším  sa  na  Teba! 

Dúfam,  že  prídeš aj  na budúci  rok. 

Budem poslúchať! Prosila  by   som  si  

od   Teba: dobrodružnú  knižku,  vankúš, 

pstruha   dúhového. 

Ešte si  želám, aby  sme  boli  všetci   

zdraví a  šťastní  a  aby  som  dostávala  

samé    

jednotky. Nevadí,  ak  mi   to  neprinesieš, 

lebo Ťa ľúbim aj tak ! 

Ďakujem. 
 

Od  Katky   Majdlenovej z 3.B pre   Ježiška. 

 

Ahoj Ježiško, 

dúfam, že sa máš dobre. Želám si: 

čelovku, Lego Ninjago – novinka, 

Stickbota, ale i to, aby si bol zdravý. 

Teda, ako som už hovoril, aby si sa 

mal dobre. 

Jarko Dohnal z 3.B 

 

Naše dobré a šikovné 

detičky! 



45 
  

 

Milí čitatelia! Prečítajte si i ďalšie listy Ježiškovi, ktoré sú písané z čistej 

a úprimnej duše, pravdivé a krásne vyznania našich detí. Sú ešte malí 

a neovládajú dokonale pravopis, tak v ich mene Vás prosíme, aby ste 

ospravedlnili ich gramatické chyby. Sústreďte sa na ich čisté a krásne slová! 
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Ako by som mohol/mohla dopomôcť k splneniu svojich snov a túžob? 
 Svedomito sa učiť a pripravovať do školy. 

 Pomáhať mamine s varením a pečením. 

 Upratať si svoju izbu. 

 Pomôcť mamine s upratovaním domu/bytu.  

 Vynášať smeti. 

 Pomôcť oteckovi s vonkajšou úpravou domu. 

 Pomôcť mladšiemu súrodencovi. 

 Odniesť tašku s nákupom. 

 Pomôcť staršiemu človeku s odnesením tašky. 

 Pustiť staršieho človeka v autobuse/električke si sadnúť. 

 Buďme zdvorilí a milí k starším ľuďom. 

 Pomôcť i učiteľovi v škole (odniesť veci). 

 Plniť si povinnosti týždenníkov. 

 Starať sa o čistotu v triede a v škole. 
 

Tieto rady Vám pomôžu k tomu, aby na Vás Mikuláš a Ježiško určite nezabudli! 

Zároveň Vám prajem, aby sa splnili Vaše tajné sny, ale nezabúdajte, že moje rady by 

mali platiť po celý rok, pretože naši rodičia sú pre nás všetkým a vzájomne si pomáhať 

je to, čo robí človeka človekom a zbližuje nás navzájom.  

(Annamarija Zaborski, 5.A) 

 

Predvianočné užitočné rady a tipy 
I tieto Vianoce chceme, aby boli pre Vás jedinečné a čarovné. Ako si to splniť? 

Prinášame Vám ďalšie rady, ktoré toto obdobie určite okorenia! 
 

Vianočné SMS 
 

Vianočné SMS sú jedným zo spôsobov, ktorými môžeme potešiť našich blízkych 

a priateľov. Príjemné a krásne slová, ktoré rozžiaria duše a vyčaria úsmev na ich 

tvárach. Prinášame pre Váš inšpiráciu! 

 

 

 

 

 

 

V peci si už kúrime, 

medovníčky robíme. 

Dostali sme od Mikuláša sladkosti. 

Bolo to veľa radosti. 

A od Ježiška darčeky, 

v kostole zvonili zvončeky. 

 

V kozube sa kúri, 

horia nám obidve rúry. 

Stromček máme veliký, 

v Betleheme sa usmieva Ježiško 

malinký. 
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Tipy na vianočný darček pre rodičov 
 

Rodičia sú ten najväčší poklad, ktorý máme. Vytvárajú pre nás domov lásky, 

priateľstva. Starajú sa o nás, na Vianoce nám dobre kuchtia, obdarúvajú nás darčekmi. 

Nezabúdajte aj na nich! Aj oni majú svoje sny, svoje priania. Ale aké? Spýtajte sa ich 

a potešte ich! Inšpirujte sa i nami! 
 

 Chvíľa pokoja. Juj, čo by oni niekedy za ňu dali! Neváhajte! 

 Bobrík mlčanlivosti. Ticho, to krásne ticho, po ňom túžia všetci! 

 Pohár trpezlivosti. Aj ten niekedy bodne v niektorých okamihoch. 

 Stolček prestri sa! To by bolo, keby mamina nemusela kvôli vareniu skôr vstávať, 

mohla by si pospať. 

 Raňajky. Vstať a byť prekvapený. Aj takýto účinok má, ak svojich rodičov 

prekvapíte chutnými raňajkami. 

 Šálka kávy. Káva vytvára priestor oddychu, zastavenia sa a užívanie si sladkého 

ničnerobenia.  

 Maska na oči. Keď budeme zlí, nebudú nás rodičia chcieť vidieť, môže sa im zísť.  

 Báseň, pieseň, prianie. Sústreďme sa i na našu tvorivosť, cez milé slová 

dokážeme našim rodičom vyčariť úsmev na tvári. 

 Poukaz na ľubovoľné prianie. Uvidíte, čo si sami vyberú. Možno i oni prekvapia 

Vás. 

 Antistresové srdce. Áno, aj také dokážete kúpiť. Rodičia sú mnoho ráz vo veľkom 

strese. Snažte sa ich odbremeniť. 

 Objatie a bozk. Krásne dve slová, ešte krajšie, keď ich zrealizujte. Tak málo            

k šťastiu stačí. 
 

Veríme, že naše originálne rady sa Vám osvedčia a budú i Vaši rodičia príjemne 

prekvapení. Túto básničku som vytvorila JA pre moju mamičku! (Anamarija Záborski) 

 

   

  

 
 
 
 
 

Mamička je zlatý kvet, 

urob jej sladký med. 

Pobozkám ju na líčka, 

usmeje sa ako včelička. 

Láska je taká sladučká 

ako naša mamička. 

 

PS: Ospravedlňte chyby našich malých žiakov zo 

4.A, ale vytvorili krásne básne a obrázky z lásky! 
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Zabudnuté čaro Vianoc? 
 

Dokonalo uprataný byt, množstvo drahých 

darčekov, zhon, nákupná horúčka? Vianoce – 

náročné obdobie? Objavujte ich pravé čaro. Veď 

pravé Vianoce sú okúzľujúce a spojené s rúškom 

tajomstva! Teplo rodinného krbu, pokoj, detský 

smiech, spoločné hry, výzdoba stromčeka. 

Nádhera! Fantázia! A čo tradície a zvyky vo Vašej rodine? I na ne by sme nemali 

zabúdať, pretože nám môžu spríjemniť atmosféru vianočných sviatkov. Vybrali 

sme si pre Vás aspoň niektoré, pomôžte k tomu, aby sa na tradície nezabudlo! 

 Malá šupinka z kapra môže spôsobiť veľké veci! Tradícia vraví, že ak ju 

vložíte pod tanier alebo obrus, po celý rok sa Vám budú množiť 

peniaze v rodine. Ale pozor! Nechajte si túto šupinku a pre šťastie ju 

noste i pri sebe v peňaženke. 

 Orech – symbol tvrdosti. Akú môže plniť magickú funkciu? Ak ho 

vhodíte do každého kúta, zabezpečíte si po celý rok hojnosť ako 

v štedrovečerný deň. 

 Viete, akú funkciu má med a prečo si 

robíme krížik na čelo? Med – sladučká 

dobrota má symbolizovať príjemnosť, 

dobrotu a v spojitosti s krížikom na čelo 

sa traduje, že ľudia budú počas roka 

dobrí a milí. Zároveň krížik symbolizuje 

zdravie počas celého roka. 

 Misa ovocia určite nechýba na Vašom štedrovečernom stole. Jablká 

z tejto misky majú magickú moc. Ak jabĺčko prekrojíme na polovice, 

v prípade jadrovníka v tvare hviezdy budete mať budúci rok šťastia, 

v prípade kríža Vás môže sprevádzať podľa tradície choroba. Dáme 

Vám i ďalší tip! Rozkrájajte jabĺčko a dajte kúsok z neho každému 

členovi rodiny, vraví sa, že tým podporíte 

súdržnosť a celistvosť Vašej rodiny. 

 Slováci – pohostinný národ. Áno. Hodnota 

človeka sa meria i v tom, ako pomáhajú 
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druhým. Na Štedrý deň by ste mali prichystať i jeden tanier navyše pre 

neočakávaného hosťa. Tento zvyk symbolizuje milosrdenstvo a lásku 

k blížnemu.  

 Čo robiť, aby sa Vám nerozpadla rodina? 

Naši predkovia bazírujú na tom, aby sme 

si spoločne sadli k stolu a vstali naraz, 

symbolizuje to súdržnosť a lásku 

jednotlivých členov v rodine. 

 Akým spôsobom možno podporiť 

súdržnosť rodiny? Trošku nezvyčajným, ale možno i účinným. 

Vyskúšajte! V minulosti bolo zvykom obviazať reťaz okolo stola, aby si 

rodina lepšie vychádzala a podporovali sa navzájom jej členovia. 

 Aké účinky môže mať voda a minca? Tie pravé a tie, ktoré 

potrebujeme. Ak sa umyjete vo vode s mincami, zabezpečíte si zdravia, 

zmyjete zo seba všetko zlé a privodíte si úspešné dni počas celého 

roka. 

 Záver tohto kúzelného večera je tiež dôležitý. Modlitba ako záverečné 

poďakovanie za jedlo, pohostinnosť, štedrosť by nemala chýbať ani 

u Vás doma.  
 

KRÁSNE VIANOCE Vám praje Anamarija a Peťa Zaborski. 
 

NÁDHERNÁ PANI ZIMA 
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VIANOČNÁ AKNKETA v podaní žiakov 3.B, ktorí odpovedali na 

otázky vianočné i predvianočné. Skúste si i Vy na ne odpovedať.  
1. Čo pre Teba znamenajú Vianoce? 

 Príde Ježiško . 
 Darčeky. 
 Radosť. 
 Som s rodinou a cítim lásku. 

2. Čím by si pohostil Ježiška? 
 Perníkom, medovníkom, lebo je vianočný. 
 Polievkou a tortou. 
 Určite kačicou, ale iba s červenou kapustou. 
 Koláčmi a medom, koláčmi s mliekom. 

3. Aký darček by potešil Tvoju mamičku? 
 Súčiastky na bicykel. 
 Voňavka. 
 Let balónom. 
 Len, aby sa jej darilo, bola zdravá, aby bola s nami. 

4. Aký darček by potešil otecka? 
 Náradie. 
 Knihy. 
 Aby vedel po anglicky. 
 Obrázok pre potešenie (odo mňa). 

5. Po čom túži pani učiteľka, aby mala pod stromčekom? 
 Aby ju žiaci poslúchali. 
 Aby nevedela písať päťky, aby zabudla na ne. 
 Túži po cvičných diktátoch. 
 Najkrajšie a najlepšie detičky na celom svete (ALE TAKÉ MY SME)! 

6. Čo by si venoval po stromček našej planéte? 
 Aby ľudia odhadzovali odpadky do svojej záhrady, na svoj dvor. 
 Plyny zmeniť na čistý vzduch. 
 Múdrych ľudí. 
 Pokoj, radosť, veselé slnko. 

7. Čím by si obdaroval našu školu? 
 Aby boli triedy plné kvetov. 
 EKO čistotu a EKO zeleň by som jej doprial. 
 Aby mala zdravých a šťastných učiteľov. 

8. Čo želáš na Vianoce nám všetkým? 
 Zdravie, šťastie, aby sa mali všetci najlepšie, šťastné Vianoce. 

 
Všetko najlepšie! Dovidenia v zdravom a krásnom Novom roku. 
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SILVESTER 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Kvalita človeka sa meria i mierou pomoci iným. Pustiť sadnúť si 

staršieho človeka v autobuse, električke, vo vlaku. Pomôcť odniesť 

tašku. I takéto maličkosti potešia druhého človeka, ale i Vás, pretože 

budete mať dobrý pocit na duši, že ste druhému pomohli. Zároveň tým 

rastiete ako človek a rozvíjate sa smerom k lepšiemu JA. 

 Aby ste dokázali duchovne rásť, buďte sami sebou! Nepretvarovať sa, 

nevychvaľovať sa, nebyť pyšným, ale skromným človekom, ktorý má 

čisté svedomie, stáť si za svojím názorom, nedať sa zmanipulovať 

druhým na to, čo sami nechcete. 

 Pochváliť (s mierou) seba samého nie je pýcha, ani samoľúbosť, ale 

ocenenie svojich pozitívnych vlastností, ocenenie seba samého.  

 Byť cieľavedomejší. Mať stanovené ciele a ísť za nimi, splniť si ich, 

zároveň nestagnujete a rozvíjate svoju osobnosť. Nenechajte sa 

odradiť neúspechom. Ale! Dosahovanie svojich úspechov na úkor iných 

nie je spravodlivé a správne. 

 Zodpovednosť je ďalšou pozitívnou kvalitou v živote každého človeka. 

Dvakrát meraj, raz strihaj. Premyslite si svoje konanie, ak niečo 

vykonáte, ste zodpovedný za dôsledky svojich skutkov.  

 Maličkosti! Tešiť sa i z nich! 

 Odolávajte svojmu strachu a svojim tieňom. Ako na to? To sme Vám už 

poradili v Halloweenskej rubrike.  

 Nezabudnite v ďalšom roku i oddychovať a venovať sa samému sebe, 

svojim koníčkom, relaxovať, byť i sám sebou! 

 

Lámete si hlavy, aký bude ďalší rok? Ako to zistiť? 

Predsa práve pomocou tradícií na Vianoce, ktoré Vám pomôžu 

zistiť, aký bude nasledujúci rok. Čo robiť pre to, aby som i ja 

sám bol lepší? Každý chce pre seba a svoju rodinu len to 

najlepšie. Kde začať? No predsa sebou samým. Ak dokážem 

zmeniť seba, dokážem zmeniť i spoločnosť. My vieme, že to 

nie je také ľahké. Naša redakcia Vám ponúka rady, ako byť 

lepším človekom, žiakom, dieťaťom. 
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Ako byť zaujímavým žiakom? 

 Aspoň 3x si zabudnúť úlohu. 

 Raz naschvál povedzte pani učiteľke: „Pán učiteľ...“ 

Tvárte sa, že ste to povedali nechtiac. 

 Buďte úprimní. 

 Ak máte nejaké zaujímavé zvieratko, nezabudnite ho 

spomenúť. Rozhodne budete aspoň na pár sekúnd centrom 

pozornosti! 

 Zaujímajte sa o svoje okolie, spolužiakov a pod. 

 Píšte si denník a tvárte sa, že je veľmi tajný, ale potom ho niekomu 

ukážte a ten niekto bude rád, že práve jeho ste si vybrali, zaistíte si 

dobré vzťahy so svojimi kamarátmi. 

 Ak ste v nejakom predmete slabší, neskrývajte to! A ak sa Vám niekto 

bude preto vysmievať, máte dve možnosti, zbystrite pozornosť. 

1. Keď sa chcete byť „ostrou babou“, tak mu to vráťte! 

2. Keď sa chcete byť priateľkou, tak mu mierne povedzte, že ste slabší 

a je to v pohode. Neplačte, budú Vás brať ako citlivku, buďte silná. 

Druhú možnosť odporúčame!  Bianka Janitorová, 6.A 

 

Ako byť obľúbenejším žiakom? 

 Na 100% sa nesmiať zámerne, to je zásadné, smiať sa náročky  môžete 

iba vtedy, keď je niečo ostatným smiešne, ale Vy to nechápete. 

Jednoducho sa spýtajte, ako to mysleli. Toto je tá lepšia možnosť. 

 Byť vtipný, ale nie veľmi. Viem, že Vám to príde zvlášte od bláznivej 

baby, ale je to tak. Musíte stlmiť svoje ego a vedieť si urobiť zábavu aj 

zo seba. Pozor, zabávať sa na úkor ostatných je vhodné len vtedy, ak 

ich to neurazí (súhlasia s tým)! 

 Mať čisté svedomie je veľmi dôležité. Napríklad, keď sa niečo stane 

a Vy ste spoluvinníkom, tak sa treba priznať, aj keď ste urobili len časť 

skutku, nebuďte zbabelcom, získate si tak obdiv a úctu svojich 

spolužiakov.   Ester Svitková, 6.A 
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Silvestrovské priania našej redakcie 

Posledný deň v roku, nemaj slzu v oku, 

na NOVÝ ROK úsmev v tvári,  

nech sa Vám celý rok darí. 

Všetko dobré praje Mira Poláková z 5.A. 
 

Silvester 

Prišiel k nám  Silvester, 

vyhráva nám už i orchester. 

Na oblohe je ohňostroj, 

všetci máme veselý postoj. 

Šampanské je v pohári, 

každý sa tu zabaví. 

Lebo je tu veľká oslava, 

každý tancuje, vôbec nepostáva! 

Lucka, Anamarija z 5.A 
 

Ako si poradiť s novoročnými prianiami pre našich blízkych a priateľov? Ako 

máme byť kreatívni? Nezúfajte, pretože naši piataci pre Vás vyrobili návrhy 

na silvestrovské pohľadnice. Inšpirujte sa! Krásne návrhy na vianočné 

pohľadnice vyrobili i žiaci v ŠKD! 

 

 

 

 

  

Silvester je veselý, 

nech Vás rozveselí, 

tak dobre sa bavte, 

pri zábave sa smejte! 

Lucka Kováčová, 5.A 
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Horúce kreslo 
Našu školu máme radi. Prečo? Veď preto, lebo tu 

máme dobrých pedagógov, dobrých žiakov, výnimočné 

talenty! Sme rodinnou školou, v ktorej si navzájom 

pomáhame. Tento školský rok k nám prišli nové tváre, pani 

učiteľky a žiaci.  

 

Milí čitatelia, predstavíme novú pani učiteľku Eriku Boberovú, ktorá vyučuje 

na I. i  II. stupni. 

 

Kde ste študovali a aký odbor ste skončili na vysokej škole? 

Študovala som na Katolíckej univerzite v meste Ružomberok. Mojou záľubou 

bola vždy slovenčina a nemčina a zároveň i práca s deťmi, tak som sa rozhodla 

práve pre študijný odbor učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry – 

nemeckého jazyka a literatúry. 

 

Akú máte prax vo vašom študijnom odbore? 

Učím už tretí rok po skončení vysokej školy. 

 

Čím Vás oslovila práve naša škola? 

Škola ma oslovila krásny prostredím, v ktorom sa nachádza, rodinnou 

atmosférou, programom ZELENÁ ŠKOLA.  Veľmi rada tu učím, pretože je tu 

dobrý kolektív učiteľov a vychovávateľov, zároveň sú tu 

i dobrí žiaci. 
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Páči sa Vám na našej škole?  

Áno, veľmi. Ako som už spomenula, je tu dobré vedenie, 

kolektív a žiaci. 
 

Ktoré triedy učíte? Ste i triednou učiteľkou? 

Tento rok nie som triednou učiteľkou. Učím od druhej 

triedy až po 9. ročník. Každá trieda je niečím výnimočná. 
 

Aké úlohy máte na starosti v našej škole? 

Som koordinátorkou prevencie výchovy k manželstvu a rodičovstvu, 

organizujem OLYMPIÁDU Z NEMECKÉHO JAZYKA, tento rok i recitačné súťaže 

Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov Kubín. 

 

Ako trávite svoj voľný čas?  

Vo voľnom čase sa pripravujem na vyučovanie, ale predovšetkým trávim čas 

s mojou rodinou, rada čítam rôzne knihy, mám veľmi rada pohyb a venujem sa 

bicyklovaniu. 
 

Ďakujeme pani učiteľke Erike Boberovej za 

interview a veríme, že sa na našej škole bude 

cítiť i naďalej dobre! 

 

Okienko Zelenej školy  (Otázky: Lucka Kováčová,5.A)

Naďalej aj v tomto školskom roku pokračujeme s naším tradičným 

programom ZELENÁ ŠKOLA. Našou témou je zeleň a ochrana prírody. Aj tento 

rok nás čaká rok plný aktivít. Zatiaľ sme stihli: zber gaštanov, zber papiera, zber 

bateriek, vysádzanie zelene v našom areáli, upevnenie našich krásnych 

informačných tabúľ, dni zdravej výživy na hodinách biológie v 6. ročníku, 

vytváranie herbárov spolu s piatakmi a na ďalšie sa môžete s nami tešiť. Aj 

tento rok sa opäť stretávame na našom kolégiu Zelenej školy. Nezabúdajte sa 

pozastaviť pri našej nástenke Zelenej školy, kde vždy nájdete najnovšie 

informácie. Nezabúdajte na to, že stále u nás platí separovanie. V prípade 

akýkoľvek Vašich návrhov sa náš tím Zelenej školy teší a s veľkou náručou čaká! 
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BIOCESTA CÁDROVÁČIK 

Kto u nás bol, tak vie, aký máme krásny školský areál – kvety, stromy, 

kríky, zelená tráva, v takom prostredí sa dobre hráva! Čo je nové? Vynovený 

školský areál zdobia nové prírastky!  Ide o štyri informačné tabule, ktoré 

tvoria BIOCESTU CÁDROVÁČIK. Príďte sa k nám pozrieť! 

 

 

 

 

 

 

 

Škole sa podarilo získať prostriedky na tabule z NADÁCIE VÚB – cieľom 

bolo zveľadiť areál tak, aby plnil nielen vzdelávaciu, ale aj relaxačnú funkciu. 

Vytvorená bola náučná cesta s viacerými stanovišťami, na ktorých budú žiaci 

spoznávať jednotlivé rastliny – byliny, kry, stromy v areáli školy. Našim 

zámerom bolo zveľadenie areálu školy, jeho skultúrnenie a zároveň vytvorenie 

náučného chodníka. Náučný chodník je rozmiestnený v celom areáli školského 

dvora. Do areálu budú zároveň doplnené lavičky, čím vznikne priestor na 

vzdelávanie nielen počas vyučovania, ale i na komunitné stretávanie v 

popoludňajších a podvečerných hodinách. 

 

ZBER BATERIEK 

Sme zelení, sme ochranárski, sme ekologickí. 

Prečo? Pretože ako jedna z mála škôl zbierame 

i baterky. Ľudia ich často odhadzujú, pričom 

nevedia, aké škodlivé sú pre životné prostredie baterky. 

Uvoľňujú sa z nich ťažké kovy, ktoré znečisťujú vodu, 

pôdu, tak dokážu škodiť i ľudskému zdraviu. Po zbere ich 

dokážu odborníci recyklovať. Zapojením sa do zberu bateriek môžu  žiaci 

súťažiť o skvelé ceny. Viac informácii na http://www.zbierambaterky.sk/.  

 

Zanechávajte aj Vy za sebou len „zelené stopy“, pomáhajte našej ZEMI! 

http://www.zbierambaterky.sk/
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 ZBER PAPIERA 

S cieľom ochrany životného prostredia sa na našej Zelenej škole 

uskutočňuje každoročne zber papiera. I tento rok nebol výnimkou! Učíme 

našich žiakov myslieť ekologicky, triediť odpady a darí sa nám to! Veď sa len 

pozrite! V jesennom zbere papiera sme vyzbierali 2256 kg papiera.  
 

NAJLEPŠÍ JEDNOTLIVCI 

Dominika Rejleková 1C 230 kg 

Barborka Rejleková 2B 230 kg 

Leila, Zuzana Souissi 2A 170 kg 

Martin Tevec  2A 100 kg 

Kristína Grӧneová 1C 89,6 kg 

Karolína Grӧneová 6A 89,6 kg 

Kristián Grӧne  3B 89,6 kg 
 

ZBER GAŠTANOV 
Gaštany, kto ich potrebuje? Naše zvieratká, pretože sa blíži obdobie zimy. 

Aj my sme im chceli takýmto spôsobom pomôcť. Gaštany si vyzdvihli lesníci. 

Spoločne sme nazbierali 1555 kg gaštanov. 

NAJLEPŠÍ JEDNOTLIVCI 

David Svitek  6A 475 kg      Jakub Ivanič  4A 68 kg 

Branko Páleník  1C 127 kg       oňa  Horváthová 1B 63 kg 

Kristínka Gerberová 2B 77,5 kg       Kristínka Havlíčková 1A 48 kg 

 

ZBER VRCHNÁKOV Z PLASTOVÝCH FLIAŠ 
Vrchnáky z plastových fliaš majú svoju cenu! Môžu totiž 

pomáhať a zapojením sa do zberu môžete i Vy pomôcť 

dobrému účelu. Akému? Pomáhame malému Tobiáškovi, 

ktorý bojuje s ťažkými diagnózami, diagnostikovali mu 

hydrocefalus, DMO, ťažké poškodenie zraku a sivý zákal. Po nazbieraní 3,5 tony 

vrchnákov môže absolvovať dôležitý rehabilitačný pobyt v ADELI CENTRE v 

Piešťanoch.  

 

NAJLEPŠIE TRIEDY 

2B 442,4 kg 

1C 396,6 kg 

2A 392,6 kg 
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PROJEKTY 

 „HRAVO A ZDRAVO“ 
Mňam, ešte k tomu  zdravo a chutne! Verte, či neverte! 16. október je 

vyhlásený za SVETOVÝ DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY. Nezabudli naň ani naši šiestaci 

s pani učiteľkou biológie. Spoločne si prichystali ochutnávku  ovocia, zeleniny, 

koláčikov, rôzne príchute nátierky. To boli dobroty, ochutnali sme i my. Hravou 

formou si žiaci mohli overiť svoje poznatky priamo v praxi. Ešte raz ďakujeme 

a tešíme sa o rok, čím nás naši žiaci prekvapia.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Tomu, čo sme mali na štyroch laviciach, by naozaj nikto neodolal. Musíme 

podotknúť, že naša ochutnávka bola zdravá, lebo všetky tie dobroty boli hlavne 

z ovocia a zeleniny. Preto nám všetkým ešte viac chutilo. Na našich stoloch bolo 

toho naozaj neúrekom, preto sa s Vami podelíme o: mrkvové muffiny, krém 

(z banánov, kakaa a avokáda), tradične i jablkové koláče, jahodová bublanina, 

ríbezľový sirup, tekvicová torta a mnoho ďalších. Toho sme sa niektorí prejedli, 

ale mysleli sme aj na naše pani učiteľky, našich spolužiakov, našu milovanú pani 

riaditeľku.“ Karolína Fabianová, 6.A  

 

Zdravé jedlo = šťastie, zdravie, usilovnosť! Toto je motto takisto našich 

prvostupniarov! Ochutnali, chutilo im, takto im bolo výborne! Pozrite si naše 

fotky. Rozprávali sme sa o ovocí, zelenine s dôrazom na ich  významnú  úlohu 

pre zdravý vývin, o ich konzumácii, spôsobe uskladnenia a využití v domácnosti 

a potravinárstve. S deťmi sme diskutovali o závažných témach, ktoré sa 

dotýkajú celej našej planéty (chudoba, neplytvanie potravinami, triedenie 

odpadkov a pod.). 
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Rady pre Vás od 2.B! 

 Každý deň cvičte. Jedzte menej sladkostí. Jedzte menšie porcie a viackrát za deň. 

Dôležité nie je len zdravé jedlo, ale i pohyb. A ako sa hovorí... V zdravom tele, 

zdravý duch. 

Postrehy žiakov 2.A 

 „Keď ľudia hádžu smeti mimo koša, tak je planéta smutná. Jedzme zdravé jedlo.“ 

(Lenka Líšková, 2.A) 

 „Nemáme plytvať potravinami! Prečo? Spomeňme si na ľudí v Afrike, tí sa potešia 

aj jednej kvapke vody a my tu v Európe splachujeme pitnou vodou!“ (Alessandro 

Rinelli, 2.A) 

 „Dozvedel som sa, že nemôžeme jesť nezdravé 

jedlá, ale musíme si dávať veľký pozor na to, čo 

zjeme.“ (Janko Barič, 2.A) 

 

HRA „KRÁĽOVSTVO VČIEL“ 
Na hodinách prírodovedy a prvouky si  pani 

učiteľky s našimi žiakmi zahrali hru 

KRÁĽOVSTVO VČIEL, ale nebola to len taká 

obyčajná hra. Okrem toho, že vyzerala skvelo, 

obohatila nás aj o veľmi zaujímavé poznatky 

o včelách, ako žujú od jari až do zimy, čo všetko 

sa v úli deje, čo počas roka včela stretáva, čo im 

pomáha a čo im škodí. Našu radosť a sústredenosť v hre môžete vidieť na 

fotkách. 
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PROJEKT LES 
Keďže naša škola, ako vieme, je v znamení Zelenej 

školy, preto sa toho držíme a s našimi žiakmi sme si 

vytvorili projekty, ktoré nesú názov: „Čo môže spraviť 

človek pre to, aby v lesoch rástlo veľa nových 

stromov?“ Navrhli sme rôzne možnosti, ako vysádzať 

stromčeky, kŕmiť zvieratká, ktoré sa postarajú 

o roznesenie semien, neodhadzovanie odpadkov 

v prírode a podobne, aby naša príroda bola naším darom, potešením, nie 

skladiskom. Toho sa držíme a snažíme sa to aj vykonávať a posúvať ďalej.  

EKO PRÍBEHY 
Chrániť prírodu je naozaj dôležité. My bez prírody 

neprežijeme, takisto ako príroda neprežije, ak ju budeme 

naďalej ničiť a nezmeníme náš prístup a postoj k nej. Mnohí 

ju berieme ako samozrejmosť, naďalej rúbeme pralesy, zasahujeme do 

ekosystému. Naši žiaci Vás chcú prostredníctvom svojich príbehov 

upozorniť, že žiť EKOLOGICKY sa naozaj vyplatí. Čítajte a zamýšľajte sa. 

Ďakujeme, že pomáhate i Vy žiť v lepšej budúcnosti. Naša planéta nás 

potrebuje. 
 

Príbeh o tom, prečo sa rieky a potoky nemajú znečisťovať 

V jednej malej dedinke tiekol potôčik. Bol síce malý, ale tunajšie deti 

sa v ňom milovali kúpať, najmä počas horúcich letných dní. No jedného dňa sa 

niečo stalo. Nik nevie prečo a kedy, ale keď sa raz deti vybrali k potôčiku, bol 

celý... Čierny!  

Tie staršie deti nahnevane šomrali a tým malým sa z očí kotúľali slzičky, 

keď ich mamy ťahali za ruku preč od vody. Našťastie sa v každom kúte nájde 

niekto schopný. V tejto dedinke to bol napríklad šiestak Filip, ktorý sa rozhodol, 

že pôjde proti prúdu rieky a nájde vinníka. A aj sa mu to 

podarilo. Bol to jeden muž, ktorý často chodil do krčmy a robil 

niekedy ostatným nepríjemné veci. Filipovi sa ale nepodarilo 

presvedčiť ho, aby s tým prestal. 
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Ten muž na to prišiel sám, keď chcel ísť na ryby a zistil, že všetky ryby 

nebezpečenstvo vycítili a včas ušli. Keďže sa potom už podobné incidenty 

nestávali, deti už mali potok zase iba pre seba.  (Bianka Janitorová) 
 

Príbeh o tom, prečo všetko nevyhadzovať 

V istej obci bývalo dievča menom Sára. Bola veľmi skromná, keďže ona 

a jej mama nemali veľa peniažkov, obe sa snažili využiť možnosti, dokiaľ sa len 

dalo. 

Sára mala  nepriateľku, volala sa Klára a vysmievala sa jej (kvôli ich 

chudobe). Sára to veľmi nebrala na vedomie. Jedného dňa boli v škole tvorivé 

dielne a každý si mal priniesť to, z čoho bude tvoriť. Sára si priniesla niečo 

veľmi, ale veľmi zvláštne: dve staré plastové fľaše, dokonca i topánku! Klára  sa 

tomu smiala, ale Sára len mykla plecom. Jej materiál sa veľmi líšil od tých 

ostatných, preto si nikto nevedel ani len predstaviť, ako to bude vyzerať. Na 

konci tvorivých dielní bolo vyhlásenie o najkrajšiu vec a vyhral Sárin topánkový 

kvetináč, ktorý urobila tak, že do topánky dala hlinu, presadila tam narcis.  

Tento topánkový kvetináč je doteraz pri vchode jej školy a každý, kto ide 

okolo, sa zastaví a obdivuje ho.  (Bianka Janitorová) 
 

A čo teraz?  

Jedného dňa sa začalo už ochladzovať, tak sa ľudia rozhodli, že už čoskoro 

príde zima a že nie je dreva toľko, koľko treba.  

Prišlo im na um, že vyrúbu les, ale neuvedomili si, že ten les je domovom 

mnohých zvierat, ktoré potom nebudú miesto na bývanie. To znamená, že ani 

nebudú mať dostatok jedla, zároveň aj my mnohé zvieratá potrebujeme 

k životu a mnohé sú zdrojom našej potravy. Tak sa aj stalo, bolo dreva, ale nie 

jedla pre zvieratá i pre ľudí.  

 

Preto z toho plynie ponaučenie: Dvakrát meraj a raz strihaj! Aby sme 

sa tomu vyhli, sme ZELENÁ ŠKOLA, chránime prírodu a správame sa 

ekologicky! Prispejte k tomu i Vy a myslite ekologicky! 

 

Lucka Kováčová, 5.A 
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Aby sme Vás ešte lepšie motivovali a informovali, príďte sa pozrieť i do našej 

školy. Projektu Zelená škola a jeho aktualizácii sa venuje naša pani učiteľka 

Mgr. Marta Kamzíková, ktorá neustále motivuje i našich žiakov a pedagogický 

zbor smerom k ekologickému zmýšľaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAŠA ZELENÁ ŠKOLA 
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ZÁVEREČNÁ BODKA ZA KALENDÁRNYM ROKOM  
 

 
Milí žiaci, vážení rodičia, priatelia, kolegyne a kolegovia, 
  

mám pocit, že pred chvíľou sme tento školský rok otvárali a už máme na 
dohľad Vianoce. Za toto krátke obdobie sme veľmi veľa stihli. Prváčikovia už 
vedia čítať a písať prvé slová, piataci už majú za sebou prvú skúšku dospelosti 
– národné testovanie a ostatní väčšinou hravo prijímajú nové vedomosti 
a zručnosti. 

Som veľmi rada, že aj prostredníctvom nášho časopisu sa môžeme 
spoločne podeliť o naše radosti, starosti a úspechy. Teším sa, že radi 
navštevujete Cádrovu a zúčastňujete sa aj ostatných aktivít, ktoré pre Vás aj 
s Vašimi rodičmi pripravujeme. 

Určite sa všetci tešíte na Vianoce. Prajem Vám, aby boli Vaše VIANOCE 
pre Vás krásne, veselé a aby Vám Ježiško nadelil to, čo ste si priali. V NOVOM 
ROKU 2017 sa znovu stretneme a budeme pokračovať v našom vzdelávaní 
a aktivitách. Sme radi, že Vás máme. 

Pekný vianočný čas v kruhu Vašich najbližších! 
        

PaedDr. Miroslava Komorníková 

 

K TÝMTO SLOVÁM SA PRIDÁVA AJ NAŠA REDAKCIA A PRAJEME VÁM TAKISTO 

PRÍJEMNÝ VIANOČNÝ ČAS A TEN SPRÁVNY KROK DO NOVÉHO ROKA! 

 

PS: Obrázky sú prevzaté z internetových zdrojov, hľadali sme ich na webovej stránke: 

https://www.google.sk/imghp?hl=sk&tab=wi&ei=91cwWLCgIMyLsAGj45PQCQ&ved=0EKouCBIo

AQ. Ak si ich chcete pozrieť, dajte si do vyhľadávača tieto kľúčové slová: jeseň, halloween, deti, 

žiaci, učiteľ, Silvester, Nový rok, Vianoce, happy birthday, Christmas, ochrana prírody, stromy, 

gaštany, zber papiera, vianočné darčeky, oslava, vianočné zvyky, baterky, vianočné maľovanky, 

čítanie, kniha, jeseň pozadie, stopy, autumn, medveď, les, snehuliaci, zber papiera, nemecký 

jazyk, nemecká zástava, Slovensko, kreslení anjelikovia,  kreslené zvončeky, erasmus, vianočné 

pozadie, farebné pozadie. Nájdete tam odkazy na stránky, z ktorých sú obrázky prevzaté. 

Obrázky boli krásne, ďakujeme, pomohli nám spestriť náš časopis.  

 

 

 

https://www.google.sk/imghp?hl=sk&tab=wi&ei=91cwWLCgIMyLsAGj45PQCQ&ved=0EKouCBIoAQ
https://www.google.sk/imghp?hl=sk&tab=wi&ei=91cwWLCgIMyLsAGj45PQCQ&ved=0EKouCBIoAQ
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