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Šťastné a spokojné Vianoce 

   
Na Vianoce vyber úsmev a rozdaj ho všetkým, 
dávaj si naň dobrý pozor, aby nebol riedky. 

Na Vianoce vyber lásku, každému daj trochu, 
nech nám nikdy nezovšednie, ani v novom roku.

Zamyslenie na úvod 
 
Každodenné starosti i radosti nás dokážu pohltiť do takej miery, že si 
ani neuvedomujeme rýchlosť plynutia času. 
A opäť prichádzajú Vianoce, najkrajšie a najradostnejšie sviatky 
v roku. Všetkých sa nás zmocňuje vianočná nálada, láska a pokoj. 
V tomto vianočnom čase sa stávame lepšími, milšími a snažíme sa čo 
najlepšie a najkrajšie si spríjemniť tých pár krátkych chvíľ. 
Dokážme sa pozastaviť, porozmýšľať a tešiť sa z každého úprimného 
úsmevu, z každej maličkosti, z každej práce, ktorú vykonali i pre nás 
niečie  ruky.  
Dokážme sa poďakovať aj za tú najmenšiu radu či pomoc blízkeho 
i cudzieho človeka. 
Skúsme tieto sviatky prežiť s pokorou, pokojom a nádejou. 
Poďakujme sa za všetko, čo nás postretlo, prekvapilo i potešilo.   
Nech pokoj a radosť naplnia vaše srdcia a srdcia vašich blízkych. 
Tým najkrajším darčekom k Vianociam 
nie je nič, čo sa zlatom leskne. 
Je to úsmev, láska, pohladenie. 
Nad taký dar žiadny nie je. 

                                  p. uč. Fejesová
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Zábavný kútik 

                                           
Uhádneš ? 
 
Koľko Záhorákov treba na odmontovanie žiarovky? 
                              Čo hovoria ježkovia pri bozkávaní? 
Čo má 4 kolieska a parohy? 
                               Kedy je Janko Hraško nahnevaný? 
Kto jediný má radosť z prehrávania? 
                               Čo je nekonečné? 
Ako sa povie po záhorácky „pyšná princezná“? 
                                Prečo v zime padá sneh? 
Aký je najlacnejší prostriedok na farbenie nechtov? 
                                Aký je opak čučoriedky? 
 
Sedliak priniesol ku kováčovi 5 kusov reťazí, každý s tromi článkami 
a požiadal ho, aby ich  spojil do jednej reťaze. Ako to kováč urobil, 
aby sa rozseklo a zvarilo znovu čo najmenej článkov? 

     
                                                                   Pripravila Ľubka

Zábavný kútik 
Sudoku 
 

 9   2    3 
  1   3    
2 3 5 7 4 9    

 5   7 8 3 2 1 
   2  5    
8 2 7 3 1   9  

   8 3 4 9 1 2 
   1   6   
1    6   4  

 
 
Poriadne sa sústreďte a spočítajte všetky štvorce na obrázku 

                                   
 
Čísla sú usporiadané podľa určitého logického systému. Aké číslo 
treba doplniť namiesto X ? 
 
5       7       12       19       31       X 
 
 

                                                                     Pripravili Tixo a Grco
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Zábavný kútik 

 
Hľadaj mená vo vetách                                        
 

Rozhodli sa o tom, že pôjdu spolu do lesa. 
Roztrhlo sa mi lano uprostred džungle. 
„Boli ste milí,“ pochválila nás babka.                
Ja noviny neroznášam.  
Matej, urob to, čo som ti prikázal! 

 
Osemsmerovka 
 
E. Hemingway: Všetko je jednoduchšie... /tajnička má 8 písmen/ 
 

A O T V O R E N I E A K 
K O Š Á R P U K S I B M 
K A P A R T A U S N O A 
T A B A K O B T S E D J 
M N M C R É T T L V Á E 
T I G E R N E S T A N T 
Č T B V R V Í I Ť T S O 
Ú E E A A A P K O S Á K 
T R Z R R Y V A B O E L 
O T D M R E Z E Ň Z Í Š 
K O N C E R T S A L A B 

 
ATLAS, ATRAPA, BALAST, BARET, BISKUP, KAMERA, 
KONCERT, KOSÁK, KOTÚČ, MAJETOK, MRAVEC, NÁDOBA, 
OBAVY, OTVORENIE, PARNÍK, PRÁŠOK, RÉBUS, REZEŇ, 
STEVARD, ŠESŤSTO, TABAK, TIGER, TRETINA, VTIPY, 
ZOSTAVENIE 
                                                                  Pripravili Nikola a Saša 

                          Spýtali sme sa našich učiteľov 
1. Blížia sa najkrajšie sviatky roka. Ale ešte pred nimi máme sv. Mikuláša. 
Čím zvyknete obdarovať svojich blízkych? 
Väčšinou sú to balíčky so sladkosťami a ovocím. Snažím sa dať do 
balíčkov sladkosti, ktoré majú radi.                                        p. uč. Králová 
Ako deti sme dostávali iba sladkosti a túto tradíciu v rodine dodržiavam aj 
pri mojich deťoch.                                                                  p. uč. Sitárová 
Myslím, že žiadny Mikuláš by nebol Mikulášom bez sladkostí. Som 
zástancom ľudových zvykov a  tradícií, takže Mikulášske balíčky plné 
ovocia a sladkostí musia byť.                                          p. uč. Streicherová 
2. Tešíte sa na Vianoce? Trávite tieto sviatky doma v kruhu rodiny, či 
„vyrážate“ niekam do hôr? 
Vianoce mám veľmi rada, pretože majú svoje čaro. Štedrý večer trávime 
doma v kruhu najbližších. Do hôr vyrážame po Vianociach. 
                                                                                                 p. uč. Králová 
Áno, vždy sa teším na Vianoce. Hlavne preto, že tieto sviatky sú naplnené 
nezvyčajným čarom pôvabu, pokoja, nostalgie, návratov do detstva a ak sú 
požehnané aj krásnym počasím s jemnou snehovou perinou, nepoznám 
krajšie chvíle s rodinou. Vianoce vždy trávim v kruhu svojej rodiny, 
vychutnávam si chvíle so svojimi vnukmi.                          p. uč. Smolinský                                                                            
Samozrejme, že sa teším! Kto nie? Vianoce trávim v úzkom kruhu rodiny 
s typickou večerou a so všetkým, čo k tomu patrí. Potom prichádza 
rozbalenie darčekov a vychutnávame si tú pravú rodinnú pohodu a radosť 
z narodenia Ježiška.                                                         p. uč. Streicherová 
3. Čo by ste zaželali žiakom a ostatným učiteľom a zamestnancom školy 
do nového roka?   
Žiakom pevné zdravie, veľa šťastia v škole i v súkromí a veľa jednotiek. 
Učiteľom a ostatným zamestnancom tiež pevné zdravie, veľa elánu, síl, 
optimizmu a pohody v ďalšej práci.                                        p. uč. Králová 
V prvom rade zdravie. Potom pokoj, ktorý by sa preniesol do našej školy vo 
forme tolerancie, ohľaduplnosti a slušného správania.          p. uč. Sitárová 
To najdôležitejšie je zdravie, aby nám všetkým vydržalo aj v nasledujúcich 
rokoch. Žiakom prajem príjemných, vtipných, tolerantných a zodpovedných 
učiteľov a učiteľom svedomitých, vychovaných a aktívnych žiakov. P. 
riaditeľke a vedeniu školy prajem oboje, nech sa naplnia všetky ich plány, 
aby škola pod ich vedením  bola stále zaujímavejšia, kvalitnejšia a krajšia. 
                                                                                              p. uč. Smolinský 
                                                   Za rozhovor ďakujú Miška a Ivana         
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Poznáme ich? 
S menom p. uč. Vystrčilovej sa nám dáva do súvislosti naša školská 
knižnica s čitárňou a, samozrejme, hodiny slovenského jazyka 
a literatúry. No my sme o nej chceli vedieť niečo viac, preto sme jej 
položili niekoľko otázok. 
1. Koľko rokov učíte na tejto škole? 
O roku 1988. Prvé tri roky som pracovala ako vychovávateľka 
v školskej družine, potom som začala učiť slovenský jazyk. 
2. Keďže vediete školskú knižnicu s čitárňou, určite máte rada 
knihy a literatúru vôbec. Aký žáner máte najradšej? Akú knihu ste 
naposledy čítali? 
Momentálne čítam N. Sterlinga Darebáčik, lebo pripravujem 
počítačovú prezentáciu pre žiakov. Mám rada poéziu Rúfusa, 
Hviezdoslava, ale aj Simmela. 
3. Vy ste aj zakladateľkou tohto nášho školského časopisu. Čo Vás 
viedlo k tomu, že už mu „nešéfujete“? 
Lebo mám na starosti školskú knižnicu s čitárňou, pracujem na 
rôznych projektoch a to si vyžaduje veľa času. A nakoľko som 
chcela, aby mal časopis  dobrú úroveň, rozhodla som sa ponechať 
priestor p. učiteľke a novej redakčnej rade. 
4. Blížia sa Vianoce. Zvyknete svojich blízkych obdarovať knihou? 
Moje deti a manžel čítajú málo a „tvrdé darčeky“, čiže knihy, nemajú 
radi. Ale knihy kupujem mojej mame pri každej príležitosti. Ona vie 
ich krásu oceniť. Mňa pekné verše vždy potešia. 
5  Myslíte si, že platí – „kniha je najlepší priateľ človeka“?. 
Nielen kniha. Ľudia sú rôzni a majú rôzne záľuby. Môj manžel a syn 
považujú za svojich dobrých priateľov motorky, ja som milovala 
nášho psíka a teraz mám knihy a sudoku, to ma upokojuje. 
6. Čo by ste zaželali k blížiacim sa vianočným sviatkom a do nového 
roka našim čitateľom a vlastne všetkým žiakom? 
Aby boli sami sebou, neprispôsobovali sa „úžasným celebritám“, 
ktorých je „vraj“ na každom kroku dosť. Keď každý bude sám seba 
zdokonaľovať a bude sa snažiť byť dobrý, potom nám bude všetkým 
dobre. Prajem veľa dobra, lásky, spokojnosti a šťastia všetkým 
čitateľom, žiakom i učiteľom. 
                                                                    Za rozhovor ďakuje Andy 

Zažili sme... 
 

 
 
 
 
 
 
22. október – Medzinárodný deň knižníc 
V pondelok 22.októbra sa konalo zaujímavé podujatie v našej 
knižnici. Všetko i všetci niesli prívlastok „prví“. Zúčastnili sa ho 
žiaci 1.A triedy so svojou prvou p. učiteľkou a prvou p. 
vychovávateľkou, zorganizovala ho p. učiteľka Vystrčilová, prvá 
vedúca šk. knižnice s čitárňou. Aj ostatní zúčastnení boli „prví“.    
P.zástupkyňa  Jamborová, p. riaditeľka Bezáková, p. prednostka  
MÚ, poslanec NR SR p. Goga, p. školník, p. uč. Laciková i redakčná 
rada nášho časopisu a žiačky 8. ročníka. Všetci si priniesli svoju prvú 
knihu, o ktorej mali možnosť porozprávať. Celé podujatie 
sprevádzala rozprávka Tri oriešky pre Popolušku. 
A čo na to prváci? Takto nám odpovedali na položené otázky: 
Aká je tvoja obľúbená kniha? 
O Martinkovi.                                                                       Paťko, 1.A 
Encyklopédie.                                                                       Miško, 1.A 
O Popoluške.                                                                         Mirka,1.A 
Akú knihu si si priniesol? 
Červená čiapočka.                                                             Adamko, 1.A 
Rozprávky ostrihané na ježka.                                              Miško, 1.A 
O lodiach.                                                                                Alex, 1.A 
Číta ti aj v týchto dňoch doma niekto knihu? Akú, o čom? 
Mamina mi číta o Snehulienke.                                            Mirka, 1.A 
Mamina mi číta Popolušku.                                              Alžbetka, 1.A 
Čo sa ti tu dnes najviac páčilo? 
Páčila sa mi súťaž, v ktorej sme preberali hrach a ryžu. 
                                                                                              Mirka, 1.A  
Keď sme boli ako princezné a preberali sme hrášok.    Barborka, 1.A 
                                                                      Pripravili Deňa a Macka                                                              
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Trochu smiechu pre zábavu 

 
Viete aké je smutné pokračovanie pesničky Roľničky? 
„Detičky, detičky, kde je Mikuláš?“ 
„Zadrhol sa lyžičkou, keď jedol guláš.“ 
 
 
Škótska rodinka pri vianočnom stromčeku: 
„Tak deti, ak ste už darčeky videli, tak ich zabaľte, aby ste ich mali aj 
na budúce Vianoce k dispozícii.“ 
 
 
Policajt sa rozhodne, že si uloví vianočného kapra. 
Zobral náradie a začal sekať dieru do ľadu. 
Odrazu príde za ním jeden pán a kričí: 
„Okamžite prestaňte sekať do toho ľadu!“ 
„Akým právom mi to zakazujete?“ 
„Právom správcu zimného štadióna!“ 
 
 
Keď príde v noci za tebou veľký chlap s bielou bradou a v červenom 
kabáte a bude ťa pchať do vreca, tak sa neboj, možno len niekto písal 
Mikulášovi, že ťa chce ako darček. 
 

                                     Pripravila Zuzka

Zaujímavosti od A po Z 
 
6. december – Svätý Mikuláš 
Svätec Mikuláš sa narodil v druhej polovici 3. storočia v prístavnom 
meste Patere v Malej Ázii. Bohatí a zbožní rodičia túžili, aby sa ich 
syn stal kňazom. Ich túžba sa splnila. Neskôr sa stal biskupom 
v Myre.  
Za cisára Diokleciána ho uväznili, ale za Konštantína Veľkého ho 
prepustili na slobodu. Majetok, ktorý zdedil po rodičoch, mu umožnil 
robiť skutky milosrdenstva. 
Jedna z legiend o sv. Mikulášovi hovorí, že v Patere žil veľmi 
chudobný šľachtic. Keď jeho rodine hrozila smrť hladom, odhodlal 
sa k zúfalému rozhodnutiu – predať do otroctva svoje tri dcéry. 
O nešťastnom položení rodiny sa dopočul biskup Mikuláš. Po tri noci 
tajne prichádzal pred dom chudobného šľachtica a do okna vždy 
hodil vrecúško naplnené zlatom. A tak sa zo šľachticovho domu 
vysťahovala bieda a tri dcéry sa mohli vydať za svojich pytačov.  
V 19. storočí bol aj u nás rozšírený zvyk, že v predvečer sviatku sv. 
Mikuláša študenti vybrali jedného spomedzi seba. Zvolený chlapec sa 
obliekol do biskupského rúcha. V tomto prestrojení chodil po meste 
a vyberal milodary pre chudobných študentov. 

 
                                                             Pripravili Macka a Marko
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Zaujímavosti od A po Z 
 
Legenda o vianočnom stromčeku 
Pred maštaľkou v Betleheme rástla jedlička. Bola krpatá, lebo drsný 
vietor ju tlačil k zemi a vôl s oslom ošklbávali jej zelené vetvičky. 
Jozef s Máriou si stromček všimli. Bol taký poľutovaniahodný, že 
Mária, keď mala vstúpiť do maštaľky, sa k nemu sklonila, bielou 
rukou ho pohladila po jemných mäkkých ihličkách. Stromček sa od 
radosti narovnal – v tej chvíli bol Márii po plecia. Bol to prvý zázrak 
Svätej noci.  
Ale stromček cez škáry v stene maštaľky zbadal, ako veľmi je Márii 
s Jozefom zima a ako dúchajú teplý dych na ruky. Vietor totiž 
prefukoval cez škáry a otvory. A tak sa stromčeku v návale súcitu 
zažiadalo byť väčším, oveľa väčším, týčiť sa ponad strechu 
maštaľky, aby mohol svojimi vetvami zachytávať vietor i sneh. 
Láskavý Boh želanie jedličky vyslyšal. Stromček začal rásť, 
vzpriamovať sa a rozprestierať vetvy. Až napokon Mária s Jozefom 
v starej maštaľke so stenami samá škára sedeli ako v zelenej jaskynke 
a nemrzli. To bol druhý zázrak Svätej noci. 

 
 

                                                          Pripravili Ivana a Andy

Zaujímavosti od A po Z 
 
Stanovy klubu unavených 
1. Klub unavených je klub tých, ktorí sa narodili už unavení a žijú 
preto, aby odpočívali. 
2. Členovia cez deň odpočívajú, aby sa im v noci lepšie spalo. 
3. Ak ťa chytí chuť pracovať, sadni si a počkaj až ťa to prejde! 
4. Urob toho menej, ako môžeš. To čo musíš, nech za teba urobia    
druhí! 
5. Ak vidíš niekoho odpočívať, choď a pomôž mu! Z mnohých 
odpočívaní ešte nikto nezomrel. 
6. Miluj svoju posteľ ako sám seba. 
7. Čo máš urobiť dnes, odlož radšej na zajtra! 
8. Čo máš urobiť zajtra, odlož na pozajtra. Získaš tak dva dni voľna. 
9. Dodatok o zmenách: 
Tieto stanovy sú prístupné zmenám. Pokiaľ to nemusí byť hneď 
a chvíľu to počká. 

 
                                                                Pripravili Majo a Marko
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Kvíz 
 

Potráp svoj rozum! 
1. Johann Sebastian Bach sa živil predovšetkým 
   a/ komponovaním 
   b/ hrou na organ 
   c/ dirigovaním dvorného orchestra 
2. Chronologicky zoraď staviteľské slohy na našom území 
    a/ románsky, gotický, renesančný, barokový, rokokový 
    b/ rokokový, gotický, renesančný, románsky, barokový 
    c/ románsky, renesančný, barokový, gotický, rokokový 
3. Prvé fotografie boli vyhotovené v roku 
    a/ 1833 
    b/ 1856                                                         
    c/ 1882 
4. Sisi je familiárne pomenovanie 
    a/ cisárovnej Silvie 
    b/ cisárovnej Terézie 
    c/ cisárovnej Alžbety 
5. Koľko hviezd viditeľných voľným okom tvorí súhvezdie Veľkého  
    voza? 
    a/ 7 
    b/ 133 
    c/ 8 
6. Priraď správnu farbu k nerastu 
    a/ ametyst                      A/ červený 
    b/ rubín                          B/ zelený 
    c/ smaragd                     C/ fialový 
7. Najstaršie stredoveké hrady na Slovensku boli postavené z  
    a/ kameňov 
    b/ hliny 
    c/ dreva 
8. Ktoré slovo nepatrí do uvedeného radu? 
    tlak, rýchlosť, sila, napätie, stres 
9. Čo znamená nasledujúca prešmyčka? 
     MÓNIAFYS                                         Pripravili Miška a Ivana                       

Vlastná tvorba 
 
Vianoce 
 

Vianoce sú najkrajšie sviatky v roku, 
šiesteho decembra si nájdem 
Mikulášske balíčky na obloku. 

 
Keď mamina pripraví na stôl 
oblátky, jabĺčko i med, 
z toho všetkého poteším sa hneď. 

 
Naším najväčším zážitkom 
sú určite darčeky, 
ale veľa ľudí baví 
i ozdobovať stromčeky. 

 
Radosť, úsmev a láska 
nesmie chýbať, 
veď to je jasné. 
Každý nad krásami Vianoc žasne. 

 
Vianoce sú jednoducho čarovné, 
naša spokojnosť a láska k nim 
sú určite vzájomné. 

Lucia, 7.B 
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Vlastná tvorba 
Bojná a Podhradie – exkurzia 
     Raz v piatok sme sa vybrali s našou pani učiteľkou triednou na 
malú exkurziu do Bojnej a do Podhradia. Ráno bolo vonku celkom 
príjemne. 
     Odišli sme asi o ôsmej hodine a do Bojnej sme prišli o pár minút. 
Boli s nami aj deviataci. Pretože nás bolo veľa, museli nás rozdeliť 
na dve skupiny, lebo v miestnosti, v ktorej boli vystavené historické 
veci, nebolo veľa miesta. Keď prišla na rad druhá skupina, v ktorej 
som bola aj ja, šli sme dnu. Pani sprievodkyňa nám začala rozprávať 
o historických predmetoch. Boli tam napríklad platidlá, ktoré sa 
volali hrivny. Boli dlhé a špicaté. Mali tam aj zvon, ozdoby na 
opasky i staroveké nádoby. Potom sme sa zastavili na Babici na 
ranči. Majú tam zajace, svinky, ba dokonca i levy. Koníky sme 
nevideli, boli schované. Asi o desiatej hodine sme odišli do 
Podhradia. Keď sme vyšli z autobusu, pršalo. Vyšli sme hore a boli 
sme mokrí ako myši. Cesta hore kopcom na zrúcaninu bola dosť 
náročná a šmykľavá, niektorí z nás aj popadali. Na hrade sme boli iba 
chvíľu. Kvôli počasiu sme sa vrátili späť do autobusu, kde nám pani 
sprievodkyňa rozprávala o hrade. 
     Mne sa táto exkurzia veľmi páčila. Bola síce „upršaná“, ale aj tak 
bola zábava. Už sa veľmi teším na ďalšiu našu spoločnú exkurziu či 
výlet. 
                                                                                         Nikola, 7.B 

 

                               Kútik pre najmenších 
Vyfarbi si obrázky 

 
 

                  
 
                                                                Pripravili Deňa a Nikola 
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                            Kútik pre najmenších 
 
Poskladaj slabiky a zistíš názvy kníh. Všetky napísal jeden autor. 
Poznáš jeho meno? 
 

 
 
 
Pospájaj dvojice obrázkov, ktoré k sebe patria. 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                            Pripravili Ľubka a Miška

Blahoželáme k úspechom 

 
Výsledky športových súťaží 
Viacboj všestrannosti 
1.miesto Zuzana Záňová, 4.B 
1.miesto Adam Závadský, 3.A 
2.miesto Anetta Gočová , 2.B 
2.miesto Lucia Čanigová, 1.B 
 
Celoslovenské finále v tenise 
1.miesto Tereza Miháliková 
               Barbora Palcátová, 4.B  
               Klára Hlavinová, 2.B 
4.miesto Dominika Sujová, 4.B 
               Adriana Čanigová 
               Lucia Čanigová, 1.B 
 
Street Hockey 
1.miesto družstvo chlapcov 
 
Skok do diaľky 
1.miesto Michaela Pavlovičová, 6.A 
2.miesto Jakub Krátky, 7.A 
3.miesto Dominika Krajčíková, 7.B 

                                                                         
                         
                                                                      Pripravili Tixo a Grco                                         
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Zo života školy 
 
Imatrikulácie prvákov 
17. októbra mali naši prváci slávnostný deň. Stali sa totiž 
„skutočnými“ žiakmi našej školy. Najstarší žiaci, deviataci, spolu 
s pani učiteľkami a pani vychovávateľkami im pripravili krásne 
popoludnie spojené so zábavou. Boli im odovzdané preukazy 
prvákov, zasúťažili si, zástupcovia jednotlivých tried zložili za 
všetkých sľub prváčika a deviataci im prečítali Desatoro zásad 
prváčika. Samozrejme, tejto slávnosti sa zúčastnili aj rodičia. Po 
slávnostnom akte nasledovalo malé občerstvenie a zábava. 
A ako sa im páčilo? 
Tu sú odpovede niektorých z nich. 
Ako sa ti páčili imatrikulácie, kto bol tvoj krstný rodič? 
Imatrikulácie sa mi páčili a od Lenky /mojej krstnej/ som dostala 
medvedíka.                                                          Natálka, 1.A 
Páčilo sa mi všetko a dostala som psíka.            Tánička, 1.B 
Páčilo sa mi, ako dievčatá tancovali.                  Danielka, 1.D 
                                                            Pripravili Deňa, Macka a Majo                                                           

 

Zo života školy 
24. október – Európsky deň rodičov a škôl 
Tento rok sa konal už štvrtý ročník Európskeho dňa rodičov a škôl. 
Rodičia mali možnosť byť prítomní na vyučovaní, ochutnať 
pochúťky v školskej jedálni, pozrieť si, ba aj zakúpiť si výrobky 
našich žiakov, ktorými sa predstavili v školských dielňach, pozrieť si 
vynovené priestory školy. A tiež odpovedali na otázky našich 
redaktorov. 
1. Aký máte vzťah k tejto škole? 
Veľmi pozitívny. 
Veľmi kladný, je to tu veľmi pekné. 
Pozitívny, pretože sem chodí môj syn. 
2. Na aké vyučovacie hodiny sa pôjdete pozrieť? 
Na slovenský jazyk a na angličtinu. 
Na matematiku. 
Bola som na hodine literatúry a angličtiny. 
3. Čo hovoríte na vynovené priestory školy? 
Veľmi pekne je to urobené, učebne cudzích jazykov i počítačov, 
čitáreň, pani riaditeľka sa veľmi snaží. Preto jej i pedagógom patrí 
veľké ďakujem.                                    Pripravili Andy, Deňa, Macka                                         
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                                   Hudobné okienko 
 
Hymna finalistov SHS 3 
Dotkni sa hviezd 
Nechcem sa dívať do prázdnych dlaní,                                     
nechcem tu zívať na svitaní, 
kam vlastne kráčam, to netuším, 
len nádej vo vrecku schúlenú mám. 
 
Občas sa zdáme trochu drzí, 
pokiaľ nás niečo nezabrzdí, 
práve tú chvíľu mám strašne rád, 
pokúšať šťastie tisícikrát. 
 
Predrefrén: 
Keď sa zdá, že dýchaš už len                     Život je rieka                 
z posledných síl,                                         tečie cez nás, 
prehrá len ten, kto sa vzdá.                        Ale to dávno poznáš 
                                                                   už sám. 
Refrén: 
Dotkni sa hviezd                                       Predrefrén: 
a skús vdýchnuť svoj strach,                     Keď sa zdá... 
/máš o čo stáť/ 
vždy vybrať tú správnu z ciest.                Refrén: 
                                                                  Dotkni sa hviezd... 
Zblízka sa dívať 
a náramne chcieť                                      Každý z nás hľadá priestor, 
/dotkni sa hviezd/                                     každý z nás hľadá si tvár, 
/:rozprestrieť krídla, letieť:/                     vydržať, aj keď už niet slov, 
                                                                 vydržať aj poslednýkrát. 
Žijeme rýchlo, na sedem dní                    Refrén: 
nehráme stávky pre nevinných.               Dotkni sa hviezd... 
                                                                   
                                                  
                                                               Pripravili Nikola a Saša 

Horoskop na tento školský rok 

 
Váhy – Deti zo znamenia Váh často nevedia, čo chcú. Zastanú na pol 
ceste a zmenia smer myslenia, nadšenia, sú nerozhodné. Pri učení 
bývajú precízne, v priateľstve príjemné. September , november, 
marec – veľmi úspešný, október a apríl bude náročný, december 
a máj priemerný, v januári, februári a júni musíte zabrať. 
Škorpión – Tieto deti vedia očariť svojou milotou, majú dar 
presviedčania, no keď sa zatnú, nikto nimi nepohne. Sú mimoriadne 
pracovité, milé, chápajúce. September, november a máj bude veľmi 
úspešný, október a január podpriemerný, v decembri a v apríli sa 
dostanete do konfliktov, február a marec bude priemerný, v júni 
musíte zabrať. 
Strelec – Charakterizuje ich bojovnosť, otvorenosť, zmysel pre česť, 
ochraňujú slabších. Bývajú dobrými športovcami. September, 
november a marec bude veľmi úspešný, október a február konfliktný, 
december a máj priemerný, január a apríl súťaživý a v júni musíte 
zabrať. 
Kozorožec – Tieto deti majú zmysel pre krásu, estetický vkus, sú 
pracovité, výrečné, ale aj tvrdohlavé a niekedy i neúprimné. 
September a február bude náročný, október, január a apríl veľmi 
úspešný, november a marec konfliktný, december a jún súťaživý 
a v máji musíte zabrať. 
Vodnár – Vodnári radi súťažia, bývajú umelecky nadaní, tvoriví, no 
sú menej spoľahliví, mierne slabošskí. September a jún je pre nich 
priemerný, október a marec súťaživý, november, január a máj veľmi 
úspešný, december náročný, vo februári a apríli musíte zabrať. 
Ryby – Deti-Rybky sú nadané, zasnené, milé, jemné, trochu pomalé, 
rady pomôžu, ak je niekto v núdzi, no sú aj tvrdohlavé. September 
a jún je pre ne priemerný, október súťaživý, november a február 
veľmi úspešný, v decembri a apríli sa dostanete do konfliktu, január 
bude podpriemerný, v marci a máji musíte zabrať. 
                                                                 Pripravili Nikola a Zuzka 
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                                   EKO okienko 
 Milí kamaráti! 
V predchádzajúcich častiach o enviromentálnej 
výchove v našom EKO okienku ste sa dozvedeli, 
že enviromentálna výchova sa zaoberá vzťahmi 
a procesmi medzi všetkou ľudskou činnosťou 
a prostredím, kde sa táto činnosť vykonáva. 
Súčasťou tejto činnosti ste aj vy.  
Ponúkame vám niekoľko nápadov a námetov, odkiaľ by ste mohli 
začať pomáhať nielen sebe, ale aj prostrediu a prírode. 
1. Uprednostňujte tovar v sklenných fľašiach /minerálky, oleje, 
šampóny.../ pred inými – ušetríte asi 3,70 Sk a budete zdravší vy a aj 
príroda. 
2. Na nákup používajte vlastnú plátennú tašku, snažte sa odmietať 
igelitky. 
3. V obchodoch požadujte papierové vrecká. 
4. Skúste sa zapojiť do recyklácie, naučte to aj vašich rodičov. 
5. Neumývajte si zuby pri tečúcej vode, ušetríte ako 4-členná rodina 
29 200 l vody. Keby ste ju museli nosiť vo vedrách, tak by to bolo 
2000 15-litrových vedier. 
6. Vysaďte každý rok 1 stromček, nepoužite aspoň 10 dní v roku 
motorovú dopravu. Do školy sa dá ísť aj pešo, uvidíte, možno nastane 
zmena. 
7. Nepomáhajte vy ani vaši rodičia pri vytváraní čiernych skládok. Je 
to trestné a je to jeden zo zdrojov znečistenia vôd! 
8. Buďte zodpovední pri nakupovaní. Nezabudnite, že reklama 
predáva a nie vždy je to vhodný a kvalitný výrobok. 
9. Aj v škole sa dá niečo robiť: Buďte ohľaduplní, hláste všetky 
závady, poškodenia napr. tečúce vodovodné batérie, nádržky vo WC, 
pokazené vypínače.                                                                                     
 10.  V triedach separujte odpad. 
11. Zeleň je súčasťou života, spestrite si ňou triedy, starajte sa o ňu. 
Na začiatok to stačí. Ak ste našli aspoň jednu činnosť, ktorú už 
robíte, gratulujeme vám. Ste na dobrej ceste v enviromentálnom 
konaní a myslení. 
                                                                   Vaši Malí prírodovedci 

  

Zo školských správ 

 
Školské správy sú už neodmysliteľnou súčasťou našej školy. 
Vysielajú sa vždy prvý piatok v mesiaci pred koncom druhej 
vyučovacej hodiny. 
Prinášame vám krátky prehľad udalostí za september a október. 
September: 
- „Na kolesách proti rakovine“ – akcia spojená s finančnou zbierkou 
/3289 sk/, 
- školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka, 
- cvičenia na ochranu človeka a prírody, 
- plavecký výcvik – 2.,3.,4. ročník. 
 
Október: 
- výchovný koncert pre 1. aj 2. stupeň, 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- Imatrikulácie prvákov, 
- Európsky deň rodičov a škôl, 
- Medzinárodný deň školských knižníc spojený so súťažou   
o najšikovnejšiu Popolušku a udatného princa, 
- plavecká štafeta,   
- viacboj všestrannosti, 
- tenis – celoslovenské finále, 
- Street Hockey, 
- uličný futbal, 
- Olympiáda zo SJL – krajské kolo, 
- beseda s p. primátorom – 9.r., 
- relácia k Svetovému dňu výživy. 
 
Viac sa dozviete v rozhlasových školských správach. 
                                                                     Pripravila p. učiteľka 
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Z ľudových zvykov a tradícií 
Obdobie neskorej jesene a zimy bolo v predstavách ľudí považované 
za tajuplné, čarovné, nebezpečné. Tieto predstavy umocňovalo 
skracovanie dňa na úkor noci, svetla na úkor tmy. 
Mnohé zvyky sa viazali najmä ku dňom, ktoré dostali pomenovanie 
stridžie dni. Začínali sa na Katarínu – 25.novembra a končili na 
Tomáša – 21.decembra.  
25.november – Katarína – „Katreny, Katreny, aby sa vám hrnce 
nebili a kury dobre niesli.“ To bol vinš, s ktorým už na svitaní chodili 
chlapci po domoch v snahe ochrániť dom.  
30.november – Ondrej – Predvečer Ondreja patril dievčatám a ich 
ľúbostným veštbám. Varili halušky s menami mládencov – ktorá 
haluška prvá vyplávala, tá skrývala meno vyvoleného. Alebo cez 
kľúčovú dierku liali do vody olovo a podľa tvaru stuhnutého olova 
hádali, akého remesla bude ich nastávajúci. 
4.december – Barbora – Dievčatá v tento deň lámali čerešňové 
halúzky do vázy, aby im do Štedrého dňa rozkvitli. 
6.december – Mikuláš – Zvyky tohto dňa siahajú až do stredoveku. 
Z tohto obdobia sa zachovala spomienka na biskupa Mikuláša, ktorý 
pochádzal z Malej Ázie a pomohol chudobnému šľachticovi a jeho 
dcéram. Neskôr  začal chodiť Mikuláš v sprievode anjela a čerta 
a rozdával deťom sladkosti, čo sa zachovalo dodnes. 
13.december – Lucia – V tento deň boli rozšírené obchôdzky  Luciek 
– postáv odetých do bielych plachiet s hustým bielym perom v ruke, 
ktorým symbolicky vymetali zlo z domu. Obchôdzky mali rôzny 
charakter – od tajomného, vážneho až po celkom veselý, rozpustilý, 
keď Lucky sprevádzali aj muzikanti. 
21.december – Tomáš – Tento deň bol posledným zo stridžích dní 
a bol známy ako deň lesov. Nesmelo sa teda chodiť do lesa. Deň sa 
považoval za vhodný na zakáľačky, pretože sa verilo, že mäso z tohto 
dňa dlhšie vydrží. 
                                                                    Pripravila p. uč. Sitárová 

 

Z redakčnej pošty 
 
Dúfame, že prvé číslo časopisu vás upútalo a našli ste si v ňom niečo 
pre seba, niečo zaujímavé ste si prečítali a možno ste sa niečo nové 
dozvedeli. 
Blížia sa najkrajšie sviatky roka, Vianoce, na ktoré sa už všetci 
tešíme. No skôr, ako sa začne to krásne „predvianočné obdobie“, 
dostáva sa vám do rúk aj toto predvianočné vydanie. Pripravovali 
sme ho pre vás s veľkou radosťou. 
Takže ešte pár slov na záver tohto čísla. 
 
Už sa blížia Vianoce, 
ten čas rýchlo letí. 
Na stromčeku sviečky svietia, 
šťastím žiaria deti. 
Starý rok už odchádza 
a nový ide za ním, 
nech vám len radosť prináša, 
to je naším prianím. 
 

 
Krásne Vianoce všetkým žiakom, učiteľom, zamestnancom školy 
praje  
                                                                               redakčná rada. 
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Riešenie úloh 
Zábavný kútik 
Uhádneš? 
10. Jeden ju drží a ostatných 9 točí stolom, na ktorom stojí. 
Auuu! 
Sob na skateboarde. 
Keď ho hádžu o stenu. 
Magnetofón. 
Vesmír a školský rok. 
Odutá papuľa. 
Aby sa na jar mohol roztopiť. 
Kladivo. 
Čučohustá. 
Reťaz 
Rozsekol 3 články jednej reťaze a spojil nimi konce ostávajúcich 4 kusov. 
Štvorce 
22 
Logický systém 
50  
Hľadaj mená vo vetách 
Oto, Milan, Emil, Jano, Juro 
Osemsmerovka 
... ak sme zlí. 
Kvíz 
1.b, 2.a, 3.a, 4.c, 5.c,6.aC, bA, cB, 7.c, 8. stres, 9. symfónia 
Kútik pre najmenších 
Meno autora – Jozef Cíger Hronský 
Názvy kníh – Budkáčik a Dubkáčik, Tri múdre kozliatka, Smelý Zajko, 
Sokoliar Tomáš 
Dvojice obrázkov, ktoré k sebe patria – A2, B4, C5, D6, E3, F1 
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