
ČAS na oddych č. 2 
 
 

 
 
                                                           november - december  2009 

ČAS  na oddych č. 2 
Obsah: 
Zamyslenie na úvod                                                              3 
Zábavný kútik                                                                       4-6 
Spýtali sme sa našich učiteľov     7 
Poznáme ich?       8 
Zažili sme...        9 
Trochu smiechu pre zábavu     10  
Zaujímavosti od A po Z      11-14 
Čo na to naši žiaci...      15 
Vlastná tvorba       16-17 
Kútik pre najmenších      18-19 
Zo života školy       20 
Spýtali sme sa našich žiakov     21 
Blahoželáme k úspechom     22 
Medzi nami dievčatami...     23      
EKO okienko       24 
Práca ŠKD       25 
Zo školských správ      26 
Z redakčnej pošty      27 
Riešenie úloh       28                                                           
Ročník: VI., číslo: 2 
Školský rok: 2009/2010 
November - December 2009 
Vydáva: ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany 
Zodpovedná: Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy 
           Mgr. Marcela Kubríková, učiteľka 
Tlač: PRIMA PRINT a.s. 
www.zsskultetyho.sk 
Časopis pre vnútornú potrebu školy. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.zsskultetyho.sk
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Šťastné a spokojné vianočné 
sviatky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lásky, šťastia hodiny, 
v kruhu svojej rodiny. 

Užite si spoločne, 
krásne sviatky vianočné. 

Zamyslenie na úvod 
 

Vážení pedagógovia, milí žiaci! 
 
Máme za sebou niekoľko týždňov práce, zhodnotenie prvého 
štvrťroka a pred sebou ten najkrajší čas, čas Vianoc. 
Je to čas, na ktorý sa rovnako tešia deti i dospelí. 
Čas, kedy sa opäť spoločne stretnú rodiny, ktoré počas pracovných 
dní a týždňov nemali toľko času na spoločne strávené chvíle. 
Čas, kedy máme možnosť trochu „spomaliť“, oddýchnuť si, nájsť si 
čas na rozhovor s najbližšími. 
Blížia sa tie najkrajšie sviatky v roku. 
Je blízko čas, kedy v očkách detí zažiaria iskričky radosti 
z rozsvieteného stromčeka, pod ktorým si nájdu svoju vysnívanú 
hračku. 
No nezabúdajme, že Vianoce nie sú len o darčekoch. 
Vianoce znamenajú aj lásku, pokoj, porozumenie... 
Ale nielen Vianoce. 
Snažme sa, aby tá láska, pokoj, porozumenie pretrvávali aj naďalej 
v našich vzájomných vzťahoch. 
Prajem všetkým krásne a príjemné prežitie vianočných sviatkov, aby 
sme sa opäť oddýchnutí vrátili do školy a čo najlepšie ukončili prvý 
polrok tohto školského roka. 
                                                                                    p. uč. Kubríková 
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Zábavný kútik 

 
Uhádneš? 
 
Kedy je totálna zima? 
 Aký je najdlhší jedálenský príbor? 
 
Koľko slonov sa zmestí do taxíka? 
 Koľko žiráf sa zmestí do taxíka? 
 
Načo má ďateľ zobák? 
 Ktorý Mikuláš nenosí balíčky? 
 
Prečo má kura perie? 
 Ako zistíš, že Pinocchio zomrel? 
 
 
Susedia 
 
0 1 2 0 

2 2 1 2 

1 2 2 2 
1 1 2 0 

 
 
Doplň znamienka, aby platila rovnica: 
 

5     3     15     22     11     3     7  =  2 
                                                   Pripravili Dudlík a Eli

Zábavný kútik 
Sudoku 
 
 1   3   7  
 7     3 8 9 
5 9     4  1 
         
     7    
  7    8 9  
     5  4  
7   2    1  
4       3  
 
 
Vieš, ako sa povedia  VIANOCE  po: 
 
1. anglicky  a/ Natale 
2. nemecky  b/ Christmas 
3. írsky  c/ Bože narodzenie 
4. taliansky  d/ Weinachten 
5. poľsky  e/ Nollag 
Pospájaj, ktorý názov ku ktorému jazyku patrí. 
 
Doplň chýbajúce čísla, aby platila rovnica: 
 
5  x  ....  +   8  x  6  =  168 
 
21 -  ...  +  6  :  3  =  18 
 

                                                            Pripravili Momo a Bebe 
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Zábavný kútik 
Osemsmerovka 
Stretnú sa v polovici januára dvaja kamaráti: 
„Kde sa tak ženieš?“ 
„Ponáhľam sa domov zo Silvestra!“ 
„Ale veď je už 15. január!?“ 
„No vidíš, tak...“ /tajnička – 10 písmen/ 
 
P K Y T K A T N O K 
O O M V R A P N A P 

S A L T O E K M K E 
K O N Á V R A T A K 
O O Z Í R R P K K L 
K V R D Á K I Á A O 
R U Á T K T A V Ž K 
S E K R E T Á R K A 
N A H O P N U P J N 

 
ETIKA, KAKAO, KAMARÁTKA, KAPIA, KATAR, KLOKAN, 
KONTAKTY, KONTRA, KYTKA, LAMPA, NÁVAL, PEKÁR, 
PEKLO, POHAN, POLÁRKA, POSKOK, PRÁVO, PROVY, 
PRVÁK, SALTO, SEKRETÁRKA, VÁNOK, VÍRUS 
 
Nájdi vo vetách názvy zvierat 
Miško, Alan je tu. 
My šijeme sukňu.                                                                              
Dal Eve cukrík?  
Nevieš, kde je župan? 
Oco rolák nechce. 

                                                             Pripravili Dudlík a Eli

Spýtali sme sa našich učiteľov 
Čo pre Vás znamenajú Vianoce? 
Vianoce považujem za najkrajšie sviatky v roku. Predstavujú pohodu, pokoj 
a hlavne narodenie malého Ježiška.                                 p. uč. Dobrovodská 
Vianoce majú pre mňa dva rozmery – náboženský a rodinný. Teším sa na 
všetky „vône“ spojené s týmito sviatkami, na ranné leňošenie s mojimi 
dcérami a na stretnutia, ktoré odkladám väčšiu časť roka práve na tento čas. 
                                                                                        p. uč. Sitárová                                         
Vianoce sú pre mňa najväčšími a najkrajšími sviatkami v roku. Je to deň 
Božieho narodenia. K Vianociam neodmysliteľne patrí aj predvianočný 
zhon a stres z nakupovania darčekov, upratovania a pečenia. No 
predovšetkým sú symbolom pokoja, porozumenia a radosti z prítomnosti 
lásky. Je to čas zastavenia sa, zamyslenia  a vzájomného všímania . Sú 
spojené s pocitom domova a rodiny.                               p. uč. Streicherová 
 
Aké tradície zachovávate počas Vianoc? 
Najviac tradícií sme zachovávali počas života starej mamy a rodičov. Žiaľ, 
nie sú už medzi nami, preto chodievame s manželom na Vianoce a na 
Silvestra k mojej sestre.                                                 p. uč. Dobrovodská 
Na Štedrý večer dodržiavame tradičné zvyky – medový krížik na čelo celej 
rodine, med, cesnak, oblátky, jabĺčka z otcovej záhrady, kyslá hríbovica, 
šalát a vyprážaný kapor. Dodržiavame ešte tradíciu pečenia fantastických 
rožkov, ktoré pečiem iba na Štedrý deň ráno. Neviem, ako sa tento koláč 
volá, ale v našej rodine ho poznáme ako „fantastické rožky od pani 
z pošty“, lebo tento recept mi dala pani, ktorá pracovala na pošte 
v Topoľčanoch.                                                               p. uč. Sitárová 
Vianoce nie sú všedným dňom, a preto k nim treba pristupovať s určitou 
úctou a rešpektom. A dodržiavanie tradícií s tým určite súvisí. Zaužívaným 
rituálom je u nás zdobenie vianočného stromčeka a príprava menu – 
kapustnica, hríbovica, hrachová polievka, šalát a vyprážaný kapor. Štedrý 
večer začíname nosením sita naplneného oblátkami, ovocím, koláčom 
a medom, čo symbolizuje pokoj a hojnosť v rodine. Modlitba a medové 
krížiky na čelo, ktoré sú znakom dobra a zdravia, majú v našej rodine pevné 
miesto. Zvykom je u nás aj hádzanie orechov ako symbol želania, aby 
v budúcnosti bola hojnosť a úroda. V neposlednom rade je to prekrajovanie 
jablka – symbolu zdravia a mnoho ďalších.                   p. uč. Streicherová 
 
                                                          Za rozhovor ďakujú Mirka a Viki 
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Poznáme ich? 
V 1. čísle sme znovu uverejnili fotku p. učiteľky. Nebola to pre vás 
tentokrát až taká veľká „záhada“.  
Viacerí z vás napísali, že to bola p. uč. Streicherová. Áno, na 
fotografii bola ona. 
Malá odmena patrí S. Valterovej zo 7.B .  
 
Teraz prinášame ďalšiu fotku. 
Uhádnete, kto je na nej? 
Odpoveď napíšte na lístok spolu s vaším menom, priezviskom 
a triedou a vhoďte do schránky pri vchode do školy. 
Možno práve ty uhádneš a malá odmena ťa neminie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           Pripravili Majka a Jojo

Zažili sme... 
 
V dňoch 27.9.-2.10.2009 triedy 3.A a 3.C boli v ŠvP v Prašníku – 
Dúbrave. 
Dopoludnia sme sa učili a popoludní organizovali rôzne športové 
súťaže a rozvíjali sme pohybové schopnosti a zručnosti.  
Venovali sme pozornosť aj projektu „Pime zdravú vodu, nápoj 
z vodovodu“. Zrealizovali sme literárnu súťaž – vlastnú tvorbu 
o vode. Básne, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach, 
prinášame na tejto strane. 
Dňa 9.10.2009 navštívil našu triedu kontrolný tím projektu a všetci 
žiaci získali MP4 TEAC. 
                                                                   Pripravila p. uč. Kováčová 
 
Čistá voda zdravá je,   Dobrá voda život dáva, 
každý deň ju pijeme.   kto ju pije, dlho žije. 
Každý deň si pohár dám,  Každý vám to potvrdí, 
nech ja zdravé bruško mám.  kto ju pije do smrti. 
Natálka, 3.C    Romanko, 3.C 
 
Z vodovodu tečie čistota,  Naša pitná voda 
pre nás znamená pol života.  pre každého dobrá. 
Pijeme vodu z vodovodu,  Veľa k tomu netreba, 
pre naše zdravie a pre pohodu. veď vyteká z prameňa. 
Preto treba denne aspoň raz,  Z prameňa vyteká čistučká  
vodu z vodovodu piť zas a zas. vodička, 
Samko, 3.C    z nej sa napije aj malá kačička. 
     Keď sa napije, 
     do diaľky odletí, 
     vodička dobrá je, 
     pre nás, pre deti. 
     Lukáško, 3.C 
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Trochu smiechu pre zábavu 

 
„Pán hlavný! Čo mi to tu pláva v polievke?!“ volá zhrozený hosť. 
„Pane, sem sa chodí na obed, nie na inštruktáž,“ odpovedá pokojne 
čašník. 
 
V manželskej hádke kričí žena mužovi: 
„Keď som si ťa brala, bola som hluchá a slepá!“ 
„Vidíš, drahá, z koľkých chorôb som ťa vyliečil.“ 
 
Učiteľ fyziky hovorí žiakom: 
„Ako vidíte, teraz nič nevidíte. A prečo nič nevidíte, uvidíte 
o chvíľu.“ 
 
Zubárov syn prinesie domov vysvedčenie. On pozerá a hovorí: 
„Hmm, tá štvorka vpravo dolu sa mi vôbec nepáči.“ 
 
„Vila je naozaj veľmi pekná,“ hovorí kupujúci na Sicílii. 
„A je to aspoň tichá štvrť?“ 
„Mimoriadne tichá! Za posledný mesiac tu vylúpili tri banky, zabili 
desať ľudí, ale nikto nič nepočul.“ 
 
„Ocko, vieš sa podpísať potme?“  
„Jasné.“ 
„Aj do žiackej knižky?“ 
 
„Kde si strávil lyžovačku?“ 
“Prvé dva dni v horách.“ 
„A ostatné?“ 
„V nemocnici.“ 

                                 Pripravili Sima a Momo

Zaujímavosti od A po Z 
„Kvetinkový horoskop“  /pokračovanie/ 
Ruža 22.-31.5. 
Túži po moci a obdive. Nemôže byť nikdy a nikomu podriadená. Na svoje 
okolie pôsobí magnetickým dojmom. Je nadaná a má záujem o umenie 
a literatúru. Rada je v spoločnosti iných ľudí. 
Azalka 1.-10-6. 
Je sentimentálna a náladová. Má vrodený cit pre spravodlivosť. Vyžaruje 
kľud, šťastie, pohodu. Má dar výrečnosti, vie zaujať iných. Rada diskutuje. 
Ľalia 11.-20.6. 
Predstavuje osobu milujúcu, ale chladnej povahy, odmietavú. Vnútri je však 
veľmi citlivá. Bojí sa prejaviť svoje city. 
Sirôtka 21.-30.6. 
Je plná porozumenia pre ostatných. Vyniká veľkou otvorenosťou 
a srdečnosťou. Má veľa priateľov, je obľúbená v spoločnosti. 
Jazmín 1.-10.7. 
Je húževnatý,  uzavretý, no veľmi zodpovedný. Jeho odvaha mu pomáha 
dosahovať ciele a realizovať svoje želania. Dokáže sa nadchnúť pre všetko 
nové. 
Margaréta 11.-20.7. 
Je veľmi veselá, netrpezlivá, očakáva obdiv a uznanie od druhých. Je 
priateľská a obľúbená, pretože vie vyjsť v ústrety. 
Karafiát 21.-31.7. 
Je úprimný a riadi sa heslom „čo na srdci, to na jazyku“. No sám seba 
pokladá za dokonalého a neznáša kritiku od druhých. Jeho osobnosť 
charakterizuje rozhodnosť a stálosť. 
Slnečnica 1.-10.8. 
Je srdečnej povahy a prirodzené sympatie jej ponúkajú úspech a šťastie 
v každej oblasti. Rada býva stredom pozornosti, lichotí jej každá pochvala. 
Má plno originálnych plánov. 
Čakanka 11.-20.8. 
Trpezlivosť a vytrvalosť jej dávajú možnosť dosiahnuť svoje životné ciele. 
Spolieha sa len na seba. Dokáže sa radovať z maličkostí,nebojí sa riskovať. 
Nezábudka 21.-31.8. 
Je citlivá, vnímavá, má porozumenie pre tých, ktorí potrebujú pomoc. Má 
dostatok odvahy a sily zdolávať v živote všetky prekážky. Je obetavá, 
starostlivá, srdečná. 
Lekno 1.-10.9. 
Dokáže si každého získať. Má veľa priateľov, vyniká kľudom 
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Zaujímavosti od A po Z 
a vytrvalosťou. Ide stále dopredu za vytýčeným cieľom. Má veľa tvorivých 
nápadov. 
Snežienka 11.-20.9. 
Je múdra a ambiciózna. Nevzdáva sa svojich cieľov a predsavzatí. Je 
pracovitá a ctižiadostivá. Má umelecké sklony, vie urobiť správne 
rozhodnutia. 
Zvonček 21.-30.9.  
Je trochu tajnostkár. V živote býva úspešný, je šikovný, robí veci ľahko 
a hravo. Jeho vystupovanie je sebaisté, u druhých vyvoláva zdanie pyšného 
človeka. 
Dáhlia 1.-10.10. 
Je šarmantná, tajomná, plná energie. Je spoľahlivá, nie príliš náročná. 
Najviac potrebuje svoju rodinu, blízkych a priateľov. Na všetko sa pozerá 
triezvo. 
Hyacint 11.-20.10. 
Je okúzľujúci, šarmantný, plný života a sviežosti. Zverené úlohy plní presne 
a včas. Je na neho spoľahnutie. 
Frézia 21.-30.10. 
Je trochu povrchná, niekedy pôsobí na okolie neserióznym dojmom. 
V práci je však vytrvalá a húževnatá. Dokáže presadiť svoj názor. 
Chryzantéma 1.-10.11. 
Má bystrý rozum, vysoký intelekt. Potrebuje sa však naučiť trpezlivosti 
a skromnosti. Nemala by toľko podliehať svojim náladám a pocitom. 
Narcis 11.-20.11. 
Sila vôle a húževnatosť sú jeho hlavné znaky. Je odvážny a túži po 
pochvale a poctách. Ľahko sa dostáva do konfliktu. 
Orchidea 21.-30.11. 
Je múdra a pravdovravná. Má dostatok trpezlivosti a je cieľavedomá. No je 
ťažké sa v nej vyznať, vyžaduje neustálu pozornosť. 
Nevädza 1.-10.12.   
Vyniká energiou, ambíciami a nebojácnosťou. Má výborné organizačné 
schopnosti. Je obetavá, pracovitá. 
Kalina 11.-20.12. 
Je nestála, netrpezlivá. Rada cestuje a miluje zmeny. Do práce sa vrhá 
v rýchlovke, až niekedy stratí záujem dokončiť ju. 
Imelo 21.-31.12. 
Je trpezlivej a húževnatej povahy. Má okolo seba dostatok priateľov, ktorí 
sú ochotní pomôcť v ťažkých chvíľach. Má málo fantázie. 
                                                                           Pripravili Viki a Aďka 

Zaujímavosti od A po Z 
1. december, 5. december, 6. december... 
... mesiac, ktorý má svoje osobité čaro. Najmä deti sa tešia a takto 
odrátavajú, koľko dní ešte zostáva do Vianoc. 
No najskôr je tu sviatok sv. Mikuláša, až potom sa rozžiari jagajúci 
stromček. 
Nielen deti, ale aj dospelí často spomínajú  tieto dni. Vracajú sa do čias 
svojho detstva, kedy v kuchyni všetko rozvoniavalo vanilkou, škoricou či 
medom. 
Celé predvianočné obdobie bolo plné zvykov, ktoré už dnes mnohí ani 
nepoznajú. 
Po Kataríne, na Ondreja už bol adventný pôst. Bolo to štvortýždňové 
obdobie pred Vianocami. Vtedy boli zakázané zábavy, svadby, nesmelo sa 
tancovať. Počas pôstu sa šetrilo. Na raňajky sa pil iba čaj a jedol sa chlieb 
s maslom. Na obed to bola polievka z fazule, šošovice či hrachu. Na večeru 
boli zväčša pečené zemiaky s kylou kapustou.  
Rodina sa večer schádzala, rozprávali sa zaujímavé príbehy, rozprávky. 
Prvým zimným sviatkom bol Mikuláš. Ľudová riekanka hovorí:  
„...a na toho Mikuláša, celá zima naša...“. Po dedine chodil Mikuláš, v ruke 
mal zvonec a rozdával deťom orechy, jablká, ale i čierne uhlie či cesnak. 
13.decembra je Lucie. V tento deň sa dievčatá zahalili do bielych plachiet, 
v ruke mali kríž a chodili po dedine. Navštevovali domácnosti, dostávali 
múku, mak, orechy, vajcia, lekvár. Z týchto surovín potom upiekli koláče, 
ktoré potom zjedli s mládencami. Tí sa tak mohli presvedčiť, či sú súce na 
vydaj. 
V túto noc sa nespalo. Chlapci „vystrájali rôzne kúsky“ najmä bohatým 
a skúpym ľuďom. Dievčatá vychádzali von a načúvali odkiaľ prichádza psí 
brechot, lebo v tú stranu sa mali vydať. 
Po Lucii sa už ľudia chystali na Vianoce. Na Štedrý deň gazdiná 
nevychádzala z domu. Musela napiecť čerstvý chlieb, koláče, pripraviť 
večeru. Cez deň sa držal pôst. Gazda pripravoval vianočný stromček. 
V dome sa nesmelo svietiť, kým nevyšla prvá hviezda. Potom gazda zapálil 
sviečku, vošiel s ňou dnu a zavinšoval šťastlivé sviatky. Potom rodina 
zasadla k štedrovečernému stolu. Na polnočnú omšu šli všetci spolu. 
Výnimkou boli malé deti a chorí. Na prvý a druhý vianočný deň sa chodilo 
vinšovať. Na Štefana chodili po dedine pastieri – betlehemci. V domoch 
rozprávali udalosti o narodení Ježiša, spievali, recitovali. Zimné radovánky 
skončili Silvestrom a vítaním Nového roka. 
                                                                        Pripravila p. uč. Kubríková 
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Zaujímavosti od A po Z 
www.zodpovedne.sk 
Nikdy nevieš, s kým sa rozprávaš na internete alebo cez mobil. 
 
Je dobré, aby tvoji rodičia vedeli, s kým sa na internete rozprávaš. 
 
Ak sa s niekým zoznámiš cez internet alebo mobil, nikdy nechoď na 
stretnutie sám a vždy to povedz rodičom. 
 
Never úplne každému a všetkému, čo je na internete, na chate. 
 
Ak ťa na internete alebo cez mobil niečo vyľaká, našiel si niečo škaredé 
alebo je ti to nepríjemné, odíď z týchto stránok. 
 
Neznámy človek, ktorý sa snaží získať veľa informácií o tebe a tvojej 
rodine, môže mať zlé úmysly. Preto buď opatrný a povedz to radšej 
rodičom. 
 
Ak sa ti niekto cez internet alebo mobil vyhráža alebo ťa k niečomu núti, 
neodpovedaj a povedz to rodičom. 
 
Ak ťa niekto na druhej strane internetu alebo mobilu presviedča, aby si si 
zmazal históriu chatu, emaily, SMS, MMS správy, zatajil svoje internetové 
kamarátstvo, povedz to rodičom. 
 
Nedávaj na internet svoje skutočné meno, fotografiu, telefónne čísla, kde 
bývaš, kam chodíš do školy, ani žiadne informácie o rodine. 
 
Zvoľ si svoju prezývku tak, aby ťa podľa nej nikto nespoznal. 
 
Zvoľ si zložité heslá a nikomu ich neprezraď. 
 
Neboj sa mať svoj vlastný názor, aj keď s ním kamaráti nesúhlasia. 
 
Ak sa chceš dozvedieť viac, porozprávať alebo sa poradiť, kontaktuj nás na 
stránke www.pomoc.sk, zavolaj na bezplatný telefón 116 111 alebo pošli 
email na potrebujem@pomoc.sk . 
                          
                                                                       Pripravila p. uč. Turečeková 

Čo na to naši žiaci... 
Často chatuješ na internete? 
Pokiaľ nemám veľa domácich úloh alebo aktivít poobede, vždy si 
ten čas nájdem. Myslím však, že to nie je tak často. 
                                                                                     Soňa, 9.B 
Chatovať na internete by som vydržala od rána do večera. Ale 
keďže sú dôležitejšie iné veci, zájdem tam sem-tam. 
                                                                               Barbora, 9.B 
Samozrejme, vždy si musím ísť pozrieť všetky novinky. 
                                                                               Romana, 9.B 
Nie, na internete ma to veľmi nebaví.                   Natália, 6.B 

 
Snažil sa s tebou skontaktovať niekto neznámy? Ak áno, ako si 
reagoval/-a? 
Občas áno, neodpísala som a správu som ignorovala.  
                                                                                  Soňa, 9.B 
Ak to je niekto neznámy a má fotografiu a chce iba pokecať, tak 
odpíšem, inak by som na správu nereagovala. 
                                                                                 Barbora, 9.B 
Podľa nálady, ak sa mi chce, tak odpíšem, ak nie, správu vymažem. 
                                                                                Romana, 9.B 
Nie, zatiaľ nie.                                                        Natália, 6.B 
 
Poznáš riziká, ktoré súvisia s prácou na internete /www stránky, 
chat/? 
Často sa stáva, že na chatovacích stránkach sa vydávajú cudzí ľudia 
za niekoho iného. Sťahujú si fotografie a dávajú si ju ako vlastnú. 
                                                                               Soňa, 9.B 
Určite by som nikomu neposkytla svoje osobné údaje, telefónne 
číslo a podobne.                                                    Barbora, 9.B 
Poznám riziká, ale snažím sa im vyhýbať.          Romana, 9.B 
Áno, snažím sa na také stránky nechodiť.           Natália, 6.B 

 
                             Pripravili Viki a Bebe 
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Vlastná tvorba 
BÁSEŇ  O MIKULÁŠOVI 
 
Za jednu noc obehol celý svet, 
rozdal všetky čokoládky,  
viac ich niet. 
 
Úlohu si splnil presne, zmorila ho cesta, 
odloží už kožuch ťažký, 
postačí aj vesta. 
 
Šťastný sob, čo ťahá sane,  
dostane svoj obrok, 
oddýchne si, veď do sveta 
pôjde znova o rok. 
 
Mikuláš už sedí v kresle,  
nohy vo vode si máča, 
teší sa už do postele, 
zaspí ako mača. 
 
Ďalšia cesta s nádielkami 
čaká ho až v decembri. 
Tak to bude, 
kým svet stojí, 
o rok, o dva, o tri,  
vždy! 
                                                                      
 

 
 
 
 

                                                  Paulínka a Martinka, 4.B

Vlastná tvorba 
 

ČARO  ZIMNÝCH  SVIATKOV 
 
Spočítajte každú noc, 

koľko dní chýba do Vianoc, 
koľko spadne snežných hviezd, 

koľko ľudí príde z ciest, 
koľko zaznie pekných slov, 
 koľko treba darčekov, 
koľko jabĺk, medu, fíg, 
 aby bolo dosť na rok 
a úsmevov pre radosť. 
                                                       Martinka a Paulínka, 4.B 
 
 
VIANOCE 
 
Na Vianoce kvitne každá jedlička, 
na Vianoce smrečok. 
Všetci si chcú niečím uctiť Ježiška, 
orieškami i svetielkami sviečok. 
 
Na Vianoce aj najmenšia hviezdička 
svieti ako slnko za dňa bieleho, 
ba aj noc je biela ako ovečka, 
a to všetko ujde sa pre Neho. 
                                                        Simonka a Martinka, 4.B 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Kútik pre najmenších 
Vyfarbi si obrázok 

 
                                                   Pripravila Aďka  

Kútik pre najmenších 
Doplňovačka 
 

    
    

 
  

 

       
          
          
        
     
   
 

 
  

 

 

 
 

 
 

 
 
1     2      3      4      5      6     7      8      9      10 
 
1. Druh hada 
2. Žije v močiaroch 
3. Meno Jánošíka 
4. Vybrané slovo po S /zviera/ 
5. Hlavné mesto Slovenska 
6. Najmenšia planéta 
7. Talianske jedlo 
8. Čokoláda 
9. Najdrahšia bytosť                                                                           
10. Dáva nám mlieko                       
 
                                            

                                                 Pripravili Emil a Maximilián, 4.B
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Zo života školy 
Imatrikulácia prvákov 
Aj tento rok sa konala imatrikulácia prvákov, ktorá sa uskutočnila  21. 
októbra 2009. Tentokrát si malí prváčikovia našli svojich veľkých 
kamarátov medzi triedami 9.A a 9.B. Myslím si, že obe triedy sa na túto 
„prácu“ podujali s nadšením, pretože deviataci začali povinne navštevovať 
svojich prváčikov už týždeň pred touto udalosťou. Samotná imatrikulácia 
prebiehala v tradičnom duchu skladania záväzného sľubu, ktorý sme si 
vypočuli v podaní dvoch zástupcov z každej triedy. Potom pani riaditeľka 
každého prváka „pasovala za riadneho žiaka“ našej školy. Napokon 
moderátori prečítali mená krstných rodičov a ku každému prislúchajúceho 
prváčika. Tým sa stali na celý rok dvojicou, ktorá si bude pomáhať. 
A radosť sme urobili aj prváčikom – dostali „pravidlá správneho prváka“, 
sladkú odmenu a bonus od svojich veľkých kamarátov v podobe drobnej 
hračky. Skutočné priateľstvo preukázali deviataci tým, že sa spolu 
s prvákmi dokázali na chvíľu zabaviť na diskotéke s občerstvením. 
                                                                                                     Linda, 9.B 

                              
Tekvičková párty 
Horúce leto a dlhá teplá jeseň urýchlili dozrievanie všetkých plodov 
v záhradách. Úroda bola bohatá aj na tekvice, s ktorými členovia krúžku 
Mladý cestovateľ a ich rodičia strávili jedno príjemné septembrové piatkové 
popoludnie. Bol to už 3. ročník „Tekvičkovej párty“, na ktorej sa vždy 
výborne zabavíme pri vyrezávaní strašiačikov. K príjemnému posedeniu 
prispela aj p. Mgr. Barátová, ktorá pripravila deťom malé občerstvenie. 
Strašiačikovia boli vystavení vo vestibule školy a vy ste rozhodli, že 
najkrajší bol tento rok z dielne Elišky Ondrejkovej (6.B). Na 2. mieste 
skončila dvojica Marek Mráček a Roman Segíň (obaja zo 6.A) a 3. miesto 
patrí Vlastimilovi Šiškovi (5.B). 
Spomedzi množstva hlasujúcich boli na zasadnutí redakčnej rady 
vyžrebovaní títo hlasujúci: Z. Ondrejková/5.B/, M.Jánoš/3.A/, P.Eliáš/4.A/. 
Víťazi aj hlasujúci dostali od p. riaditeľky sladkú odmenu. 
Po čase sme museli strašiačikov z výstavy odstrániť do bio-odpadu, ale už 
teraz sa tešíme na 4. ročník „oranžovej párty“. 
                                                                                                p. uč. Sitárová 
 
                                                               

Spýtali sme sa našich žiakov 
 
Čo je pre teba na Vianoce najdôležitejšie? 
a/ že sme celá rodina spolu /73% opýtaných/ 
b/ darčeky /17% opýtaných/ 
c/ rozprávky v TV a leňošenie /10% opýtaných/ 
 
Aké tradície zachovávate na Štedrý deň? 
a/ oblátky s medom a cesnakom, ryba, šalát /87% opýtaných/ 
b/ nechýba rozkrajovanie jablka, kapustnica /13% opýtaných/ 
c/ nemáme ustálené zvyky /0% opýtaných/ 
 
Sú pre teba darčeky najdôležitejšie? 
a/ áno /1% opýtaných/ 
b/ nie /6% opýtaných/ 
c/ nie, ale teším sa na ne /93% opýtaných/ 
 
Bez čoho si Vianoce nevieš predstaviť? 
a/ bez tradícií /4% opýtaných/ 
b/ bez toho, že by sme neboli spolu /80% opýtaných/ 
c/ bez kapra vo vani /16% opýtaných/ 
 
Čo pre teba znamenajú Vianoce? 
a/ darčeky /26% opýtaných/ 
b/ narodenie Ježiša /60% opýtaných/ 
c/ zimnú dovolenku – lyžovačku /14% opýtaných/ 
                  
                                                                     Pripravila Mirka 
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Blahoželáme k úspechom 

 
Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 
1. miesto Mária Adamkovičová, 9.B 
2. miesto Romana Belicová, 9.B 
3. miesto Kristína Kocáková,9.B 
 
Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 
1. miesto Mária Adamkovičová, 9.B – postup do KK 
 
TOPVEDAM – súťaž vedátorov Topoľčian 
2. miesto Tibor Kuna, 9.B 
 
Skok do diaľky 
1. miesto Alena Rybánska, 7.B 
2. miesto Jakub Krátky, 9.A 
3. miesto Adrián Zubák, 9.A 
 
Majstrovstvá okresu v šachu 
1. miesto Kristína Štreicherová, 7.C 
 
„Škola na futbalovom ihrisku“ – futbalový turnaj 
3. miesto družstvo chlapcov  
                                                 

 
                                                              Pripravili Majka, Sima, Jojo 
                                                           
 
 
 
                                                                     
 
 
 

Medzi nami dievčatami... 
Chceš vedieť, čo hovoria ľudové múdrosti o poslednom a prvom 
dni v roku? 
Ak na Silvestra budeš prať, tak si šťastie vyperieš, žehlením šťastie 
spľasneš. Keď budeš šiť, tak ho zašiješ a zametaním ho z domu 
vymetieš. Takže to všetko urob deň pred Silvestrom. 
 
Naši predkovia verili, že ak na Silvestra všetko nezjete, tak v novom 
roku nebudete trpieť nedostatkom ničoho. 
 
Ak sa na Silvestra chystáš jesť mäso, tak pozorne čítaj: V tento deň 
by si nemala konzumovať hydinu, pretože sliepka hrabe dozadu, tak 
by sa ti mohlo stať, že by ti „odhrabala“ šťastie z domu. O morčacom 
mäse sa hovorí, že prináša do domu jed. Ak teda chceš jesť mäso, tak 
potom rybu alebo bravčové mäso. Ryba pláva dopredu a prasa tiež 
rýpe dopredu. Hovorí sa, že by ti mali „nahrabať“ šťastie. 

     
Chceš vedieť, či budeš v novom roku bohatá? Upeč pagáče a do 
jedného skry mincu. Ten, kto ju nájde, bude bohatý. Ale pozor na 
zuby!! 
 
Ak si dáš na Nový rok šošovicový prívarok, budeš krásna.  
 
Ako na Nový rok, tak po celý rok. Určite to poznáš... Tak sa radšej 
nehádaj!! 
 
Kto 1. januára vynesie smeti, vynesie si z domu aj šťastie. 
 
 
 

 
 
 

                                                                  Pripravila Mirka 
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EKO okienko 
Už sviatky lásky, pokoja,  
zavítajú zas skoro k nám, 
pod .......... ľudia postoja, 
otvoria svoje ...... dokorán. 
 
                                                                   

-najlepší priateľ človeka 
-plod pagaštana konského 
-kráľ vtákov 
-vianočná ryba 
-produkt včiel 
-súčasťou živej prírody je 
aj... 
-produkuje med 
-vianočná pieseň 
-kvapky vody na tráve 
-časť stromu 
 

 
 
-padá cez zimu 
-náš najväčší chrobák 
-potrebujeme ju pre život 
-južný kyslý plod 
-rastú na ihličnatých 
stromoch 
-voňavý kvet, má tŕne 

 
 
 Počas hojnosti a pohody, spomeňte si na nenahraditeľnosť prírody. 
       Veselé Vianoce. 
                                          Malí prírodovedci a vedúca ZK 
                                          Renáta Sedlárová  

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

          
          
         
          
         

         

Práca ŠKD 
 

V našom ŠKD sa snažíme viesť deti nielen k samostatnosti pri 
príprave na vyučovanie, ale pracujeme s nimi aj v rôznych oblastiach 
záujmovej činnosti. Okrem akcií, ktoré organizujeme v rámci našej 
školy a ŠKD, sa zapájame aj do projektov mimo školy. 
Jedným z nich bol aj česko-slovenský projekt „Záložka do knihy 
spojuje školy“. Tento projekt prebiehal v mesiaci november a deti 
z nášho ŠKD nadviazali spoluprácu s deťmi z ŠKD Šaštín-Stráže. 
Druhým zaujímavým projektom v mesiaci november bol 6. ročník 
výtvarnej súťaže pod názvom „Mestská polícia – naša pomoc 
a ochrana“.  
Blíži sa mesiac december, na ktorý sa deti veľmi tešia. Ako každý 
rok pripravujeme vianočný program a vianočnú výzdobu tried. 
K Vianociam už tradične patria tvorivé dielne, kde deti s využitím 
fantázie vyrábajú zaujímavé dekoračné predmety. 
Srdečne Vás týmto pozývame na „Vianočný bazár“, kde budú 
výrobky našich detí prezentované a bude si ich môcť každý za 
symbolickú cenu kúpiť. 
                              Pripravili Mgr. R.  Jančeková a Bc.  G. Herdová 
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Zo školských správ 

 
Opäť vám prinášame stručný prehľad udalostí za ďalšie dva mesiace 
tohto školského roka. 
Október: 
- ochrana človeka a prírody – teotetická príprava aj praktická časť, 
- Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo, 
- plavecký výcvik – 2. ročník, 
- vstupné previerky zo SJL a matematiky, 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- imatrikulácia prvákov, 
- exkurzia do planetária – 4. ročník, 
- návšteva divadelného predstavenia v SND v Bratislave – 9.A,B,  
   5.A,B,8.B . 
 
 
 
November: 
- TOPVEDAM – súťaž vedátorov Topoľčian, 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – okresné kolo, 
- KOMPARO – testovanie žiakov 9. ročníka, 
- projekt „Rozmanitosť nás spája“, 
- „Čaj o 15-tej“, 
- hodnotiaca pedagogická rada – zhodnotenie za 1. štvrťrok, 
- výchovný koncert a divadelné predstavenie, 
- rodičovské združenie, 
- krajské kolo v šachu. 

     
                                   Pripravila p. uč. Kubríková 
 

Z redakčnej  pošty 
Milí stáli i noví čitatelia! 
Priniesli sme vám 2. číslo časopisu, ktoré vychádza pred najkrajšími 
sviatkami v roku, pred Vianocami. 
Veríme, že vás aj toto číslo zaujalo, že ste si v ňom našli čosi nové, 
zaujímavé. 
Ďakujeme tým, ktorí prispeli aj do tohto čísla svojimi prácami alebo 
boli ochotní odpovedať na položené otázky. 
 
Všetkým prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu 
svojich blízkych! 
                                                                                     Redakčná rada 
 
Už sviatky lásky, pokoja, 
zavítajú zas skoro k nám, 
pod stromčekom ľudia postoja, 
otvoria srdcia dokorán. 
Nech v dome vašom zavládne 
tiež radosť, že ste spolu, 
keď rodina si zasadne 
k štedrovečernému stolu. 
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Riešenie úloh 
Zábavný kútik 
Uhádneš? 
Keď zamrznú všetky kontá v banke. 
Infúzia. 
Štyria – jeden vedľa šoféra a 3 dozadu. 
Ani jedna – sú tam slony. 
Aby si neroztrieskal hlavu. 
Liptovský Mikuláš. 
Aby lepšie horelo. 
Krúži nad ním ďateľ.  
Susedia 
0 1 2 0 
2 2 1 2 
1 2 2 2 
1 1 2 0 
 
Doplň znamienka, aby platila rovnica: 
5 + 3 + 15 – 22 x 11 + 3 : 7 = 2 
Vieš, ako sa povedia  VIANOCE  po: 
1.b, 2.d, 3.e, 4.a, 5.c 
Doplň chýbajúce čísla, aby platila rovnica: 
5 x 4 + 8 x 6 = 168 
21 – 5 + 6 . 3 = 18 
Osemsmerovka: „...ma nezdržuj.“ 
Nájdi vo vetách názvy zvierat: koala, myš, lev, jež, orol 
Kútik pre najmenších 
Doplňovačka: Už je tu zima. 
EKO okienko: ... stromčekom, ...srdcia 
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