
ČAS na oddych č. 3 
 
 

 
 
                                                                  január - február  2010 

ČAS  na oddych č. 3 
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      11-12 
Kvíz         13 
Vlastná tvorba       14-15 
Kútik pre najmenších      16-17 
Zo života školy      18-20 
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: 3 
Školský rok: 2009/2010 
Január – február 2010 
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


Všetkým prajeme spokojný 
a úspešný rok 2010 

 
 
 
 

 
 

 
 

Zamyslenie na úvod 
 
Vážení pedagógovia, milí žiaci a priatelia školy, 
 
keď budete čítať tieto riadky, novoročný ohňostroj bude už dávno za 
nami. Vzájomne sme si vymenili priania všetkého dobrého do 
nového roka. Mobilné telefóny vyzváňali, počítače ochotne prenášali 
krásne želania plné citu a porozumenia. Každému z nás sa ušlo milej 
pozornosti. 
Prvý januárový deň býva taký. Je to štartovacia čiara na dráhe roka. 
Prebúdza v nás túžbu a odhodlanie začať žiť lepšie, zdravšie, 
aktívnejšie, jednoducho – inak. 
Preto si dávame novoročné predsavzatia s odhodlaním splniť ich do 
poslednej bodky. V tom je podstata nášho života, že chceme „rásť“. 
Prváčikovia podrástli o dajaký ten centimetrík, deviataci budú 
intenzívne nasávať vedomosti na skúšky, ktoré ich onedlho čakajú. 
Po prázdninovom oddychu sa plní novej energie postupne dostávame 
do bežného pracovného rytmu a sme pripravení popasovať sa 
s problémami, ktoré sa nám určite nevyhnú. 
Niektorí možno už v plnení záväzkov poľavili, iní na ne úplne 
zabudli. 
Skúsme si ich pripomenúť, nájdime v sebe odvahu, pevnú vôľu 
a ochotu pracovať na sebe. Výsledky sa raz určite dostavia. Všetko 
však chce svoj čas a ten sa nedá skladovať – včerajší je nenávratne 
preč a už nikdy sa nevráti. 
Aj keď nevieme presne definovať, čo je to šťastie, všetci chceme byť 
šťastní. 
 
A preto vám všetkým prajem šťastie, zdravie a veľa dobrých ľudí 
okolo seba. 
                                                       Mgr. E. Muchová, zást. riad. školy 
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Zábavný kútik 

 
Uhádneš? 
 
Prečo vyhadzuje blondína hodiny do vzduchu? 
 Aká je najnezmyselnejšia bitka? 
 
Kedy červíky lietajú? 
 Čím sa preslávil Columbus? 
 
Aký je rozdiel medzi traktorom a mrazom? 
 Prečo medveď spí celú zimu? 
 
Čo urobí parašutista, keď sa mu neotvorí padák? 
 Čo je totálna drzosť? 
 
 
Hľadaj mená vo vetách: 
 
Aj ja nosím nové oblečenie. 
Dones mi radšej džús. 
On drobné neberie. 
Stredoveký kat kazil ľuďom životy. 
 
 
Doplň čísla do postupnosti: 
 
9 18 27 36 45 54 ... 
 
2 7 4 14 6 21 8 ... 
 
                                                              Pripravili Dudlík a Eli 

Zábavný kútik 
Sudoku 
 
9  3   2   4 
   8  4 2   
 4 2  6  5  8 
3 1  7  5  2  
  9    8   
 7  9  1  5 6 
6  1  4  9 8  
  7 2  3    
2   6   1  7 
 
 
Zábavný testík 
Aký je tvoj vzťah k poriadku a čistote? 
1. Zaobídeš sa bez poriadku? áno – 1b.  nie – 0b. 
2. Vzal si súrodencovi fotku slávnej hviezdy. Chce ju späť za 2€. 
Súhlasíš a hneď vieš, kde je.  áno – 0b.  nie – 1b. 
3. Chceš ísť do kina. Zrazu zbadáš, že máš špinavé nohavice. Povieš 
si, že v kine je aj tak tma.  áno – 1b. nie – 0b. 
4. Večer si prišiel neskoro. Ráno si zaspal, rýchlo von z postele, 
obliecť sa, vziať tašku a rýchlo do školy.  áno – 1b.           nie – 0b. 
5. Volá ti spolužiak a chce vedieť výsledok domácej úlohy 
z matematiky. Nevieš si spomenúť, kde máš tašku.    áno – 0b.          
nie – 1b. 
6. Tvoja izba vyzerá stále, akoby si očakával návštevu.  áno – 1b.   
nie – 0b.   
7. Mama tvrdí: Poriadok a čistota sú na prvom mieste. Ty to vidíš 
trochu inak.  áno – 1b.     nie – 0b.     
  
                                                                   Pripravili  Momo a Bebe             
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Zábavný kútik 
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6    7     8    9    10   11  12   13   14 
 
1. Ženské meno 
2. Časť bytu 
3. Ročné obdobie 
4. Najkrajšie sviatky v roku 
5. Robota 
6. Omotaj 
7. Úzke dosky 
8. Chyba 
9. Časť atlasu 
10. Vykonaj opravu 
11. Udieraj 
12. Aká práca, taká... 
13. V lete na oblohe po daždi býva... 
14. Nemecký spisovateľ /westerny/ 
                                                               Prirpavili Dudlík a Eli 

Spýtali sme sa našich učiteľov 
Aké boli pre Vás vianočné sviatky? 
Na vianočné sviatky sa vždy veľmi teším. Sú to pre mňa najkrajšie 
a najmilšie sviatky v roku a tohtoročné neboli výnimkou. Strávila 
som ich netradične -  v Austrálii  na pláži Bondy Beach v Sydney pri 
30 stupňových teplotách a v plavkách. Bolo to tiež krásne, ale úplne 
iné ako na Slovensku, ale štedrovečerný stôl sme pripravili podľa 
slovenských zvykov. Nový rok sme vítali na lodi pri moste Harbour 
Bridge, kde bol o polnoci obrovský ohňostroj, aký som ešte nevidela. 
                                                                               p. uč. Turečeková 
Prežila som ich v radosti, lebo som bola so svojimi blízkymi. 
                                                                               p. uč. Šudiová 

                                                          
Toto dvojčíslo je „valentínske“. Viete, kto bol sv. Valentín? 
Zvyknete dávať „valentínky“? 
Bol to kňaz, jeden z prvých kresťanov v Rímskej ríši v 3. st. n.l. 
/vtedy boli kresťania kruto prenasledovaní/. 14. februára 269 n.l. bol 
podľa legendy popravený za to, že proti vôli cisára tajne sobášil 
milencov. Cisár vtedy nechcel, aby muži uzatvárali manželstvo, lebo 
vraj ženatí muži neboli dobrí vojaci. 
Áno, rada robím všetko čo prispieva k priateľstvu, láske a k dobrým 
vzťahom medzi ľuďmi a darovať drobný darček či srdiečko patrí 
k tomu.                                                                    p. uč. Turečeková 
 
Viem len toľko, že sobášil aj napriek zákazu a viac sa dozviem 
z tohto čísla časopisu. 
Valentínky dávam tým, ktorých mám najradšej. 
                                                                                 p. uč. Šudiová 

                              
                                                      Za rozhovor ďakujú Mirka a Viki    
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Poznáme ich? 
 
V predchádzajúcom čísle časopisu ste našli ďalšiu fotku p. učiteľky. 
No nikto neuhádol, že to bola p. učiteľka Manzone. 
Aj teraz pokračujeme v tejto súťaži.  
Tu je ďalšia fotografia. Skúste sa dobre pozrieť, dúfame, že predsa 
len niekto uhádne, kto je na nej. 
Odpoveď napísanú na lístku spolu s vaším menom, priezviskom 
a triedou odovzdajte p. uč. Kubríkovej alebo niekomu z redakčnej 
rady /schránka pri vchode do školy kvôli rekonštrukcii nie je/.  
Tak do toho, aby odmena patrila práve tebe! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    Pripravili Majka a  Jojo

Zažili sme... 
Boli sme na SUPERSTAR 
Sen pozrieť si aspoň jedno finálové kolo naživo sa nám zdal neuveriteľný 
až do chvíle, keď nám spolužiačka ukázala 4 lístky na nedeľný prenos. 
Odvtedy šli všetky ostatné povinnosti bokom a mysľou sme už boli tam. 
Bol to najkrajší mikulášsky darček. Keď sme prišli do Incheby, celé 
nadšené sme sa vrhli obsadiť si svoje miesta. Sedeli sme dobre, videli sme 
aj na porotu, aj na celé pódium. Netrpezlivo sme čakali, kedy to začne. Bola 
tam úžasná atmosféra. Zrazu sme uvideli, že neďaleko nás sedí Leona 
Šenková, tak sme sa s ňou chceli počas prestávky odfotiť. Najskôr sme to 
nestihli, ale na druhý raz už áno. Aspoň máme dôkaz, že sme tam boli. 
Chceli sme sa odfotiť aj s ďalšími, ale nedalo sa, pretože po skončení 
poskytovali rozhovory.  
Po záverečnej piesni, keď sa už hala vyprázdňovala a nebol tam už skoro 
nikto okrem finalistov a ich rodinných príslušníkov, oslovil nás ochrankár, 
aby sme opustili svoje miesta. Ale na druhej strane sme uvideli Denisa 
Lacha, s ktorým sme sa chceli odfotiť. Tak sme „poslúchli“ ochrankára, 
prebehli sme na druhú stranu. Dlho sme sa odhodlávali, no potom sme na 
neho zakričali. O chvíľu prišiel k nám, rozprávali sme sa spolu, no my sme 
boli také nadšené, že od úžasu sme ani nevedeli, čo máme hovoriť. Po 
spoločnej fotke s ním sme mohli ísť spokojne domov. 

 
                                Pripravili Marika, Terezka, Niki, Kika
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Trochu smiechu pre zábavu 
 

Malý Jožko prvýkrát vidí svätojánsku mušku. 
„Mami, mami, pozri, elektrická blcha!“ 
 
„Prečo ste nepomohli manželke, keď sa topila?“ 
„Nevedel som, že sa topí. Jačala ako obyčajne.“ 
 
Pri záverečnej skúške sa profesor pýta študenta: 
„Prečo si chirurgovia dávajú na tvár rúšku?“ 
Študent odpovedá: 
„Aby ich nikto nespoznal v prípade, že sa operácia nepodarí.“ 
 
„Mami, zabil som päť múch. Dve z nich boli chlapi a tri ženy.“ 
„Ako si vedel, ktorá je ktorá?“ 
„Chlapi sedeli na pive a ženy na zrkadle.“ 
 
Babke ukradli bicykel. Okoloidúci sa pýta: 
„Babka, volali ste políciu?“ 
„Volala.“ 
„A čo vám povedali?“ 
„Že oni to neboli.“ 
 
Učiteľka sa pýta v škole: 
„Deti, čím by bol Jánošík, keby dnes žil?“ 
Prihlási sa Jurko: 
„Podľa mňa by bol najstarším Slovákom.“ 
 
Muž v drahom oblečení kľačí na námestí a pije z mláky. Ide okolo 
pán a hovorí mu: 
„Postavte sa! Čo si ľudia o vás pomyslia?“ 
Pán sa postaví, utrie si ústa a hovorí: 
„Imidž je nanič, počúvaj svoj smäd.“ 
                                                         
                                                           Pripravili Sima a Momo 

Zaujímavosti od A po Z 
14. február – sv. Valentín 
Sv. Valentín bol kňaz žijúci v Ríme v 3. storočí. V tom čase vládol 
cisár Claudius II., ktorý bol známy krutými vojnovými výpravami. 
Napadlo ho, že ženatí muži sú slabšími vojakmi, pretože sa musia 
starať o svoje rodiny, preto zakázal v krajine manželstvo. 
Sv. Valentín však napriek zákazu ďalej sobášil zamilované páry. Keď 
sa to cisár dozvedel, dal ho popraviť. 
Dnes sa na tento sviatok obdarovávajú valentínkami zamilovaní, aby 
tak vyjadrili svoje city.  
Aspoň kúsok z tohto posolstva by mal byť v každom dni počas 
celého roka.  

 
 
 
 
 

Čo hľadajú dievčatá u chlapcov? 
- istú dávku inteligencie 
- fyzickú príťažlivosť, upravený vzhľad 
- zhovorčivosť 
- úprimnosť, čestnosť a spoľahlivosť 
-  zmysel pre humor 
- romantiku a nežnosť 
- popularitu medzi spolužiakmi 
 
Čo priťahuje chlapcov na dievčatách? 
- pekný vzhľad a dobrá postava /nemusí to byť supermodelka/ 
- priateľská a nie namyslená 
- inteligentná 
- zmysel pre humor 
- úprimnosť, zhovorčivosť 
- jemnosť 
- príbuzné záujmy a hodnoty 
 
                                                             Pripravili Viki a Aďka 
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Zaujímavosti od A po Z 

 
Smiech a ľudské telo 
Viete, že... 
 
... pri smiechu         stúpa hladina endorfínov – hormónov šťastia? 
... pri smiechu         sa napína 17 mimických svalov tváre a 80 
ďalších svalov nachádzajúcich sa medzi bruchom a hlavou? 
... smiech           uvoľňuje svaly, zmierňuje bolesti, prekrvuje pľúca? 
... pri smiechu         sa rozširujú cievy, srdce tak dostáva viac kyslíka, 
znižuje sa krvný tlak? 
... 10 minút srdečného smiechu         zabezpečí 2 hodiny pokojného 
spánku? 
 

                                                   
 

 
„Slečna, nechcete sa so mnou zoznámiť?“ 
„Nie!“ 
„Ale, slečna! Dajte mi svoj telefón... Aký máte?“ 
„Nokiu.“ 
„Tak som to nemyslel. Aké číslo máte?“ 
„Orange.“ 
„Nie, nie! Cifry, čísla, aké sú?“ 
„Arabské...“ 
                                                               

                                                         Pripravili Bebe a Viki

Kvíz 
Blížia sa zimné olympijské hry, tak sme pre vás pripravili zopár 
otázok týkajúcich sa športu a olympiády. 

                                          
Koľké ZOH v poradí budú tento rok? 
a/ 20.     c/ 22. 
b/ 21.     d/ 23. 
 
Kde sa budú konať ZOH 2010? 
a/ v Tatrách    c/ v kanadskom Vancouveri 
b/ v talianskom Turíne  d/ v kanadskom Calgary 
 
V koľkých zimných športoch sa bude súťažiť počas ZOH? 
a/ 14     c/ 16 
b/ 15     d/ 20 

                                                      
V ktorom roku a kde sa uskutočnili prvé ZOH? 
a/ St. Moritz 1928   c/ Chamonix 1924 
b/ Paríž 1900    d/ Londýn 1908 
 
Ktorý zo športov nebude na ZOH 2010? 
a/ šerm     c/ sánkovanie 
b/ boby    d/ akrobatické lyžovanie 
 
                                                                      Pripravil Jojo  
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Vlastná tvorba 
Zachráňme Albína!! 
Kedysi dávno si ľudia rozprávali príbeh o koňovi Albínovi a svorke vlkov... 
Bola to poviedka o statočnosti. 
Bol chladný večer. Biely kôň bol veľmi nervózny. Dupal nohami a erdžal. 
Kôň sa tentokrát naozaj zľakol. Odtrhol sa z vôdzky a ušiel.  
„Nie!“ zakričal pán, ktorý ho držal. 
„Pane, čo sa stalo?“ spýtalo sa dievča. 
„Albín mi ušiel!“ 
„Idem za ním, počkajte tu,“ povedalo dievča a rozbehlo sa do lesa.  
„Nie, počkaj, nesmieš tam ísť, o chvíľu je tma!“ kričal za ňou pán.  
„Bože, čo to zavýja?“ pýtalo sa dievča. 
Odrazu bolo počuť silný dupot konských kopýt. Dievča sa rozbehlo za 
zvukom. 
„Tak tu si! Poď, tvoj pán sa o teba veľmi bojí.“  
Pomaly šli. Už sa stmievalo. Keď vychádzali z lesa, kôň zastal a ani sa 
nepohol. Bolo počuť hlasné zavýjanie. 
„Čo sa deje, Albín?“ pýta sa dievča. 
„Aha, to... ten zvuk, neboj, to sú vlci a sú ďaleko.“ 
Albín dupol kopytom, akoby niečo cítil. Pán, ktorému krásny žrebec ušiel, 
bol veľmi nervózny. 
„Kde môžu byť tak dlho...“ rozmýšľal. 
„Dobrý večer, nevideli ste tu dievčatko s ryšavými vlasmi, prosím?“ spýtala 
sa udychčaná žena. 
„Dievča? O, áno, mala nohavice a čierne tričko,“ znela odpoveď. 
„Och, Andrea, kam zasa šla?“ nešťastne reagovala jej mama. 
„Ušiel mi Albín a nevedel som to dievča zastaviť. Ona akoby ma nevidela.“ 
„To je celá ona. Viete, miluje kone. Ale môže sa jej niečo stať...“ 
„Áno, to chápem, idem zohnať pomoc a pôjdeme ju hľadať.“ 
Odrazu čosi zakňučalo pod pánovými nohami. 
„To je váš pes? Husky, šteniatko, že?“ spýtal sa pán. 
„Nie môj, ale Andrein,“ odpovedala pani.   
„Vy ste mama tej dievčiny?“  
„Áno.“ 
„Aha, tam je strážnik, idem za ním!“ odpovedal rozrušený pán. 
„Dobre, počkám vás na začiatku temného lesa.“ 
„Temného?“ 
„To neviete? Všetci hovoria, že ten les je nebezpečný.“                                              

Vlastná tvorba 
„Strážnik povedal, že máme počkať dve hodiny. Ak to dievča nepríde, 
pôjdu ju s ostatnými mužmi hľadať,“ znela pánova odpoveď. 
„Ach, dve hodiny? Ideme hľadať sami, nie?“ 
„To rozhodne!“ odpovedal pán. 
Práve vošli do lesa. „Mami, mami!“ zakričala Andrea. 
„Čo si to zase vyviedla!“ 
„Prepáč, šla som zachrániť toho krásneho žrebca.“ 
Rozhovor prerušil pán poďakovaním. „Veľmi pekne ti ďakujem, Andrea. 
Chcela by si, aby som ťa naučil jazdiť?“ 
„Jasné!“ 
„Dobre, ak mamina dovolí.“ Pán pozrel na ženu, aj Andrea pozrela na 
mamu. 
„Hm... no, ja neviem... Naozaj by si chcela?“ 
„Mami, že sa pýtaš!?“ zajasala Andrea. 
„Tak dobre.“ 
„Juhúúú! Kedy začneme pán...“ 
„Heger,“ doplnil pán. 
„To mi niečo pripomína. Vy ste z Nemecka?“ spýtala sa zvedavo Andrea. 
„Si veľmi múdra. Je to nemecké meno, ale vyrastal som v Taliansku.“ 
„Aha, ale prečo ste sem potom prišli, veď Taliansko je dosť ďaleko.“ 
„Áno, ale v Taliansku je teraz kríza,“ povedal pán Heger a po ľavom líci 
mu stiekla slza. „Ach, prepáčte, ak som Vás zranila,“ Andrea zostala 
smutná, že sa pán rozplakal. 
„Nie, to je v poriadku, Andrea. Vieš, Taliansko som opustil už veľmi dávno 
a trochu mi chýba.“ 
„Ale pôjdete tam ešte niekedy, však?“  
„To neviem... nemám veľa peňazí a musím sa starať o Albína a vlkov.“ 
„Vlkov?“ udivene sa spýtala Andrea. 
„O bielych vlkov.“ 
„A to Vám neublížia?“ 
„Nie. Ak chceš, zajtra ti ich ukážem.“ 
„Jasné, že chcem.“ Andrea bola celá šťastná, že sa bude učiť jazdiť a že 
uvidí polárnych vlkov. 
A čo je cieľom príbehu? 
Predsa to, že sa nemusíme báť ťažkých vecí, ale treba ich skúsiť. 
                                                                                                 Lucka, 4.A 
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Kútik pre najmenších 
Vyfarbi si obrázok 
 

 
 

                 
                                           Pripravila Aďka 

Kútik pre najmenších 
Doplňovačka 
Vieš, ako inak sa nazýva deň sv. Valentína? 

       
      

      
  
    

       
 

      
     

 

      
         

           
      

        
        

         
 

1. Môžeme ich otvárať a zatvárať 
2. Symbol lásky 
3. Psík s ním ňuchá 
4. Sú biele a máme ich 32 
5. Tropické ovocie 
6. Telefonujeme s ním 
7. Pomáha nám pri šití 
8. Hráme s ňou futbal 
9. Dávame na ňu rôzne veci 
10. Skáče po stromoch 
11. Šplháme sa po ňom 
12. Môžeme ich čítať 
13. Hudobná, výtvarná...   
14. Morský živočích 
                                                                
                                                                           Pripravila Mirka 
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Zo života školy 
„Dobrý anjel“ 
Je to dobročinná akcia, ktorej sa venuje veľa ľudí v snahe niekomu 
pomôcť, medzi ktorých patríme aj my,  žiaci 7.A.  
Celá naša trieda sa tejto činnosti venuje už tretí rok. Každý z nás 
prispeje určitou sumou a všetky vyzbierané peniaze pošle naša pani 
učiteľka triedna do Bratislavy. Odtiaľ ich rozosielajú sociálne slabým 
rodinám s vážne postihnutými deťmi.  
Tieto finančné prostriedky im veľmi pomôžu, pretože nemajú 
dostatok peňazí na potrebné lieky, ktoré im môžu zachrániť život. 
Keď prispejeme a vieme, že  niekomu naozaj pomôžeme, máme 
z toho dobrý pocit. 
Veríme, že aj iné triedy takýmto spôsobom povzbudíme a pridajú sa 
k nám. 
                                                                                            Zuzka, 7.A 
 
 
„ANIMA UNA s deťmi“ 
Dňa 15.12. 2009 sa v Galérii mesta Topoľčany konalo vystúpenie 
„ANIMA UNA s deťmi“. Na klavíri hrala Gizel, ktorá s nami máva 
nácviky /niekedy ich máva aj p. uč. Janka Šubová/. Bolo nás osem 
dievčat. Spievali sme rôzne koledy – Narodil sa Kristus Pán, 
Vstávajte ,pastieri a ďalšie. Koledy sa striedali s básňami. 
Nakoniec išla pieseň Vianoce, ktorá sa nám páčila najviac.  
Gizel hrala, ostatní dospelí spievali s nami. Bol to pre nás veľký 
zážitok. Potom išli spievať dospelí Tichú noc od Paľa Haberu. My 
sme dostali sviečky a postavili sme sa medzi ľudí.  
Na záver sme sa poklonili a išli sme si dať zopár cukroviniek. No 
a potom nám Dagi, jedna z dospelých, dala prskavky. Na záver sme 
sa všetci rozlúčili a šli sme domov. To bolo naše vystúpenie. 
                                                                                    Karolínka, 4.A 
 
 
 

Zo života školy 
Venček 
... A prišiel ten deň, 4. december 2009, deň Venčeka, na ktorý sme 
dlho čakali a veľmi sme sa tešili.  
Tri mesiace sme každý štvrtok úpenlivo tancovali a snažili sme sa 
dosiahnuť aj výsledky. Vďaka nášmu tancmajstrovi p. Zaťkovi sa 
nám to aj podarilo, a tak sme 4. decembra všetko predviedli našim 
rodičom a učiteľom. Tento deň bol pre nás dôležitý a dôstojne sme sa 
naň pripravili. 
 Dievčatá mali krásne šaty a chlapci obleky. Večer sa začal o 17. 
hodine slávnostným príchodom žiakov 9.A a 9.B . Začiatok sme 
spestrili básňou, príhovorom p. riaditeľky a p. Zaťka, ktorý nás počas 
večera sprevádzal. Potom sme vyzvali do tanca rodičov a nasledovali 
naše tanečné čísla. Prebehla aj súťaž a kráľovským tanečným párom 
sa stali Linda Marková a Maroš Kmotorka.  
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili, pomáhali nám s prípravou, 
zvlášť chceme ešte raz poďakovať p. riaditeľke, že nám poskytla túto 
možnosť, pretože sme sa naučili základné prvky tanca a odniesli sme 
si mnoho krásnych zážitkov. Ešte raz  ĎAKUJEME!!!       Lucia, 9.B 
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Zo života školy 
„Vianočné mestečko“  
Príprava vianočného programu pre rodičov a verejnosť v dobe pred 
najkrajšími sviatkami roka je už v našej škole samozrejmosťou. Už 
šiestykrát žiaci so svojimi učiteľmi nacvičili zaujímavý program, s ktorým 
vystúpili 15. 12. 2009 v kinosále Spoločenského domu. 
Tento rok sme vystúpenie žiakov situovali do vianočného mestečka plného 
stánkov s pestrým tovarom. Trhovníci ponúkali imelo, sušené hríby, 
kapustu i stromčeky. Samozrejme, nechýbali medovnikári, ktorí súčasne 
celý program moderovali. 
V našom programe, s priliehavým názvom „Vianočné mestečko“, sme 
postupne prešli z vítania a oslavy zimy k vianočným zvykom a cez 
silvestrovský program k novoročným prianiam. V závere náladu umocnili 
mažoretky s kankánom a spoločná pieseň všetkých účinkujúcich. 
Všetci naši žiaci, ktorí so svojimi hudobnými, tanečnými a speváckymi 
číslami prispeli k umocneniu sviatočnej atmosféry, si zaslúžia poďakovanie 
a uznanie.                                                                          p. uč. Vystrčilová 
 
 
                                                       

Spýtali sme sa našich žiakov 

 
 

Toto dvojčíslo je „valentínske“. Viete, kto bol sv. Valentín? 
Zvyknete dávať „valentínky“? 
 
Vôbec netuším, kto to bol.  
Áno, samozrejme, že si dávame valentínky, je to znak, že sa máme 
navzájom radi.                                                         Lucia, 9.B 
 
Sv. Valentín bol kňaz, ktorý tajne sobášil ľudí.  
Valentínky dávam len niekedy.                                Katka, 7.A                                                                                   
 
Bol to kňaz, ktorý rozdával a šíril lásku.  
Áno, prvú valentínku som dal svojej mamine, keď som mal 4 roky. 
Teraz dávam aj svojim priateľom a rodine a už sa teším na projekt 
„Valentínska pošta“.                                                 Oliver, 8.A 
 
Valentín bol podľa mňa „amor lásky“. 
Áno, dávame si valentínky so svojím priateľom. 
                                                                                  Dominika, 9.B 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                  Pripravili Mirka, Majka, Aďka 
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Blahoželáme k úspechom 

 
Šach jednotlivcov a družstiev – KK 
3. miesto Kristína Štreicherová, 7.C 
 
Mestská polícia – naša pomoc a ochrana – výtvarná súťaž 
1. miesto Barbara Ďurišová, 7.C 
2. miesto Sebastián Chmelár, 3.B 
3. miesto Patrik Eliáš, 4.A 
Čestné uznanie     Filip Martiška, 4.A 
 
TOP oriešky 3.-4. ročník 
4. miesto – zmiešané družstvo 
 
Olympiáda v anglickom jazyku – 5.-7. ročník – školské kolo 
1. miesto Natália Mikudová, 7.B – postup do OK 
2. miesto Janka Štrbová, 7.B 
3. miesto Kristína Kucháriková, 7.B 
 
Olympiáda v anglickom jazyku – 8.-9. ročník – školské kolo 
1. miesto Kristína Kocáková, 9.B – postup do OK 
2. miesto Nikola Ksseibi,9.B 
3. miesto Ľubomír Bereš, 8.B 
 
Šaliansky Maťko – školské kolo 
1. kategória: 1. miesto     Sabína Milatová, 3.B 
                     2. miesto     Timotej Patrovič, 2.C 
                     3. miesto     Marián Mokoš, 2.C 
2. kategória: 1. miesto     Vanessa Mária Čančinová, 4.C 
                     2. miesto     Liliana Čepčeková, 4.B 
                     3. miesto     Aneta Gočová, 4.B 
3. kategória: 1. miesto     Kristína Štreicherová, 7.C 
                     2. miesto     Natália Mikudová, 7.B 
                     3. miesto     Katarína Kuricová, 7.A 
                                                              
                                                           Pripravili Majka, Sima, Jojo 

Medzi nami dievčatami... 

 
Majú ťa ľudia radi? /testík – na každú otázku odpovedz áno – nie/ 
 
 
Keď si kamarátka potrebuje niečo požičať, požičiam jej to. 
Snažím sa pomáhať ostatným. Väčšinou som to ja, kto podá pomocnú 
ruku. 
Nestarám sa o to, kto ako vyzerá. Dôležité je mať srdce na pravom 
mieste. 
Verím si a viem, že sa môžem na seba spoľahnúť. To na ostatných 
pôsobí ako magnet. 
Nezaoberám sa niečím, čo sa už stalo. Miesto toho sa radšej učím 
z vlastných chýb. 
Peniaze nie sú všetko. Na svete je oveľa viac dôležitejších vecí, na 
ktorých mi záleží. 
Viem počúvať. Moji kamaráti za mnou vždy môžu prísť. 
V živote nepoužívam ostré lakte, ale snažím sa k ostatným chovať 
ohľaduplne. 

 
 
 

Vyhodnotenie: 
Ak máš viac kladných odpovedí, znamená to, že si milá a obľúbená. 
Ak máš viac záporných, musíš na sebe ešte zapracovať. 
Pamätaj si: Nie všetci ľudia ťa musia mať radi! 
 
 

                                                     
         

                                       Pripravili Dudlík a Eli
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EKO okienko 
Kalendár významných dní 

(„narodenín a menín našej ZEME“) 

22.03.     Svetový deň vody 
25.03.     Deň zápasu za ľudské práva 
22.04.     Deň Zeme 
09.05.     Deň Európy 
22.05.     Medzinárodný deň biologickej diverzity 
05.06.     Svetový deň životného prostredia 
24.06.     Deň kvetov 
11.07.     Deň stromu 
16.09.     Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy 
22.09.     Deň bez áut 
04.10.     Svetový deň zvierat 
20.10.     Národný deň stromov 
17.11.     Deň boja za slobodu a demokraciu 

                                                           Pripravili Malí prírodovedci 

 

 

 
 

Práca ŠKD 
Hlavným poslaním Školského klubu detí je výchovno-vzdelávacia 
činnosť v čase mimo vyučovania, ktorá sa uskutočňuje zaujímavými 
a príťažlivými formami a rovnako aj prípravou na vyučovanie na 
nasledujúci deň. 
Pred začiatkom vianočných prázdnin sa konal vianočný program pre 
rodičov detí z našej školy. Aj žiaci ŠKD zhotovili výrobky na 
vianočný bazár, ktorý mal veľký úspech. 
V januári, po skončení prázdnin, náš klub detí začal pripravovať 
darčeky pre detičky, ktoré prídu po prvýkrát do našej školy na zápis 
a od septembra budú našimi žiakmi. 
A keďže zima stále trvá, pripravujeme veselú akciu – súťaž 
o najkrajšieho snehuliaka či snehuliačku, alebo iný výtvor zo snehu. 
V prípade, že by nám neprialo počasie, vynahradíme si to výtvarnou 
súťažou na tému „Zimné radovánky“. 
Aby sme primerane oslávili aj fašiangy, pripravujeme karnevalové 
veselice, ktoré budú po jednotlivých oddeleniach. Karnevalové 
masky budú môcť ohodnotiť všetci žiaci ŠKD. 
Ďalšou pripravovanou akciou bude súťaž „Po cestách bezpečne“. 
Bude to kvíz s otázkami a odpoveďami ako sa správať na ulici a na 
ceste, aby naše deti boli v bezpečí. 
                                                     p. vych. I. Jančovičová, A. Maťová 
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Zo školských správ 

 
Znovu vám prinášame stručný prehľad udalostí za ďalšie dva mesiace 
tohto školského roka. 
December: 
- relácia „Červené stužky“, 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – KK, 
- Mikulášska slávnosť, 
- slávnosť Venčeka – 9. ročník, 
- zber papiera,  
- Šaliansky Maťko – školské kolo, 
- TOP oriešky – 3. a 4. ročník, 
- „Vianočné mestečko“ – vianočný program, 
- exkurzie – vianočná Viedeň – 6. ročník, návšteva divadelného 
predstavenia v Nitre – 7.B, 7.C, Bratislava – návšteva parlamentu – 
7.A, 8.A, SOU Ribaya Bánovce nad Bebravou – 9. ročník. 
 
Január: 
- nástup po vianočných prázdninách, 
- Šaliansky Maťko – obvodové kolo, 
- Hviezdoslavov Kubín – školské kolo, 
- OAJ, ONJ – obvodové kolá, 
- polročné previerky, 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- stolný tenis – obvodové kolo, 
- hodnotiaca pedagogická rada, 
- rodičovské združenie – 9. ročník, 
- plavecký výcvik – 3.A, 3.B, 3.C, 
- plávanie – obvodové kolo, 
- vysvedčenie za prvý polrok šk. roka. 
                                                  
                                                             Pripravila p. uč. Kubríková 

 
Z redakčnej  pošty 

 
Vianočné a novoročné sviatky sú už neodmysliteľne za nami. 
Keďže toto je prvé číslo v novom kalendárnom roku, redakčná rada 
sa pripája k vinšovníkom a všetkým čitateľom praje: 
 
Kvapku smoly, 
lyžičku hrdosti, 
hrnček úspechu, 
jazierko peňazí, 
more šťastia, 
oceán zdravia 
a celý vesmír lásky! 
Úspešný nový rok 2010! 
                                                                               Redakčná rada 
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Riešenie úloh 
Zábavný kútik 
Uhádneš? 
Chce vidieť, ako letí čas. 
Keď sa dvaja holohlaví bijú o hrebeň. 
Keď padá jablko zo stromu. 
Tým, že sa dostal do Ameriky bez víz. 
Ak ti mráz prejde po chrbte, dá sa to vydržať. 
Lebo nepije čiernu kávu. 
Ak prežije, prihlási sa na paralympiádu. 
Chcieť od sklerotika, aby zarecitoval báseň. 
Doplň čísla do postupnosti: 
... 63 
...28 
Hľadaj mená vo vetách: Jano, Mira, Ondro, Katka 
Zábavný testík: 
7-5 b. – mám rád poriadok, všetko na svojom mieste. 
4-2 b. -  nie vždy musí byť u mňa všetko O.K. 
1-0 b. – na poriadok si nepotrpím 
Doplňovačka: zimná olympiáda 
Kvíz 
1b, 2c, 3b, 4c, 5a 
Kútik pre najmenších 
... deň zamilovaných 
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