
 

.............................................  Slovo na úvod  

Ahojte, kamaráti!  

Tak takéto ničnerobenie, ako je na 

obrázku, máme úspešne za sebou. 

Zostali nám len krásne spomienky 

a fotky. Pevne veríme, že ste z prázdnin načerpali silu a energiu 

na celý školský rok. Ten je už v plnom prúde. Podaktorí stíhame 

s ním kráčať a niektorých museli prebrať „krásnymi známkami“ 

zo vstupných testov.  

Náš Smajlík si tiež oddýchol dva mesiace a už sa veselo pracuje 

na ňom v novej zostave. Deviataci nás opustili a veríme, že sa im 

darí v novom živote. Do redakcie pribudli nové posily, takže sme 

v zostave 9. a 5. triedy.  

Smajlíka  sme trošku vylepšili, dali sme mu nový vzhľad a nové 

rubriky. Keďže rubrika Smajlík radí..... sa nám neosvedčila, 

miesto neho sme dali Smajlík odkazuje..., čo znamená: Kamaráti, 

škatuľa  bude stále visieť na nástenke a vy môžete do nej 

hádzať hocijaký odkaz, ktorý bude v ďalšom čísle uverejnený. 

Ak ste niečo niekomu nestihli povedať, tak teraz budete mať 

šancu.  

V každom čísle si budete môcť prečítať niečo z histórie našej 

školy, keďže v tomto školskom roku sa naša škola dožíva 85tich 

rokov. Krááása......a v marci nás čakajú oslavy.  

Oživíme aj rubriku Zasmejme sa........,ale tu potrebujeme aj vašu 

pomoc, kamaráti. Všetko vtipné, čo sa odohrá na vyučovacej 



hodine, si rýchlo kdesi zapíšte a oznámte to niekomu z redakcie. 

My to uverejníme, aby sa mohli aj ostatní zasmiať a pobaviť. 

Veď predsa nikto nie je dokonalý a každému sa občas jazyk 

zasekne...... 

Nesmieme zabudnúť na našich najmladších.....Srdečne ich 

vítame medzi nami a prajeme im veľa radosti, zábavy a len samé 

jednotky pri zdolávaní dvoch obrovských kopčiskov menom 

Písmenko a Číselko. Nech sa vám darí, prváci  

A vám ostatným tiež prajeme úspešný štart v školskom roku 

2013/2014, nech nám rýchlo ubehne, nech nám vedomosti samy 

vnikajú do hláv a záver nech je plný jednotiek  

P.S.: Trošku naivné želanie, ale treba v niečo 

veriť...chachachichichocho 

Redakcia 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................  Otázky na telo  

Rozhovor s pani učiteľkou 

Víghovou 

 

 

Od tohto školského roku pôsobia na škole dve nové pani učiteľky, 

pani učiteľka Kršková a pani učiteľka Víghová. Vyspovedali sme 

pre vás jednu z nich. 

   Prvé mesiac máte za sebou......Úspešne?  Aké sú Vaše 

pocity? 

Áno, prvý mesiac mám za sebou. Myslím, že som vo fáze úspešného 

privykania na novú prácu, hovoriť o úspechoch by bolo nanajvýš 

predčasné.... ale pocity sú, stručne povedané, pozitívne. 

  Koho a čo učíte? 

Učím žiakov 1. stupňa. Vlastivedu 2., 3. a 4. ročník, Anglický jazyk 

3. a 4. ročník.  

 Prečo ste si vybrali toto povolanie?  

Vždy som mala rada deti a vážila som si učiteľov. Iste aj preto, 

lebo ich pár máme v rodine. Učiteľstvo nebolo moje jediné 

vysnívané povolanie, ale vždy bolo kdesi v mojom podvedomí. Ako 

druháčka som si povedala, že budem lekárkou, lebo tie nemusia 

pekne písať, potom som dlhšiu dobu chcela byť učiteľkou...ale 



nechcela som ísť na gymnázium, tak som maturovala na odevnej 

priemyslovke, kde som rozvíjala svoj cit ku kráse a tvorivej 

činnosti.. ďalej ma očarili cudzie jazyky...aby som nakoniec predsa 

len ukončila štúdium na pedagogickej fakulte.  

 O čom ste snívali, že budete, keď vyrastiete? 

O čom som snívala, že budem, keď vyrastiem? Asi som ešte 

nevyrástla, pretože stále snívam ..myslím, že sčasti som 

zodpovedala v predchádzajúcej otázke. Mám ešte jeden sen, ale 

ten nebudem prezrádzať . 

 Spomínate si na nejaký Váš najkrajší zážitok  zo školských 

lavíc? 

Najkrajší zážitok zo školských lavíc? Spomínam si na mnoho 

zážitkov, ktoré by som nenechala zapadnúť prachom. Rada 

spomínam na to, ako sme si s kamarátkami – spolužiačkami 

požičiavali knihy, ako sme si písali lístočky (zvyčajne o chalanoch, 

ako ináč...), ako ktorási pani učiteľka vyskočila na stoličku, lebo sa 

triedou prehnala myš, spomínam na skvelé školské výlety, na 

vyvolávanie duchov a veľa iných.... Len akosi neviem, ktorý by mal 

byť ten najkrajší...  

 Vy a móda......v akom oblečení sa cítite najlepšie? 

Ak by ste otázku položili ináč a síce, aké oblečenie sa mi páči, 

moja odpoveď by bola celkom iná...ale najlepšie sa cítim v 

pohodlnom oblečení, v džínsoch, botaskách, mikinách.  

 Aký štýl hudby počúvate? 

Nie som náročná poslucháčka, vyhovuje mi akákoľvek hudba, ktorá 

je určená pre široké publikum,  ako je populárna hudba hraná v 

rádiách... mám rada aj oldies a naopak nemám rada tvrdú hudbu 

typu metal, death metal, ale tiež nemusím ani drum & bass, punk....  

 Máte dve malé detičky......máte pri nich čas na záľuby? 

A máte vôbec nejaké? 

Čo sa týka času, je to čím ďalej tým náročnejšie. Nepatrím medzi 

mamičky, ktoré všetok svoj čas venujú deťom, nie som taká 

obetavá. Potrebujem si uchmatnúť aspoň kúštik pre svoje záľuby. 

Starať sa o deti a domácnosť je namáhavé a vyčerpávajúce a ja 

potrebnú energiu čerpám v sebarealizácii. Z pasívnych záľub 

menujem čítanie, knihy milujem odmalička. Ostatné záľuby - 

pečenie, fotografovanie, ručné práce, cestovanie a v neposlednom 

rade internet . 

 Váš najkrajší upečený kúsok? Môžete prezradiť aj recept? 

 Najkrajší upečený kúsok? Toto sama naozaj nemôžem posúdiť.... 

každému sa páči niečo iné. Recepty rada prezradím akékoľvek, 

opýtajte sa.  

 Čo Vás dokáže rozosmiať , pobaviť a čo naopak rozčúliť, ba 

priam až naštvať? 

Rozosmiať ma dokážu vtipné hlášky 

mojich detí, alebo ma len jednoducho 

nakazí ich dobrá nálada... Rozčuľuje 

ma, keď niektoré veci musím 



opakovať stokrát a oslovená osoba si aj tak nedá povedať... 

Rozčuľujú ma ľudia, ktorí si myslia, že pojedli všetku múdrosť 

sveta a dávajú to ostatným pocítiť, hoci realita býva často 

presným opakom.... Rozčuľujú a hnevajú ma nezodpovední šoféri a 

politici. Ale radšej sa pýtajte na pozitívne veci. Nerada rozmýšľam 

o negatívnych. 

Ďakujeme pekne a prajeme veľa energie, trpezlivosti a radosti 

z vykonanej práce  

                       Ninó a Tuší 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................  Medzi najmenšími  

: Ako ste sa cítili prvý deň 

v škole? 

Prváci: Prvý deň sme sa báli.  

: Máte radi pani učiteľku?  

Prváci: Áno, máme ju radi.  

: Ako sa cítite medzi prvákmi a druhákmi? 

Viktória Mészárosová: Fantasticky ! :) 

: Máte na starosti prvý rok prvé oddelenie 

ŠKD? 

Viktória Mészárosová:  Nie, už som mala pred 7 

rokmi prvé oddelenie. 

: Aké je mať na starosti prvé oddelenie?  

Viktória Mészárosová: Myslela som si, že to bude ťažšie, ale je 

s nimi úžasne! :) 

: Aké máte naplavované akcie v ŠKD? 

Viktória Mészárosová: Nemôžem prezradiť, pretože je to prísne 

tajné, ale môžem ručiť ,že to bude fantastické! :) 

             Tata a Laura 

 



.....................................  Čo si myslíte o ......  

 

 

 

 

 

Kinga (9. tr.): 

1. Je to pekné, ale nie každému sa to 

hodí. 

2. Vyhodila by som ho von oknom  

3. Pre mňa za mňa........ mne je to 1 

4. Červená blúzka, sukňa a biele 

podkolienky......  

 

Dávid (7. tr.): 

1. Je to moderné. 

2. Pomalé počítače neznášam, 

a preto ich hneď čistím. 

3. To by nebolo praktické, asi by 

som stým skôr nesúhlasil. 

4. Košeľa, kravata, nohavice 

(elegantné) 

 

 

Denisa (8. tr.): 

1. Je to sexi. 

2. Je to veeeeľmi zléééééé. 

3. Nechcela by som, ale zas na 

druhej strane aspoň by sme 

boli rovnaké.........ale nechcem 

to. 

4. Škótske sukne. 

 

Barborka (9. tr.) 

1. Nie každému sa hodia...... 

2. Najradšej vyhodiť z okna 

3. Som za! Konkrétne mne by sa to 

páčilo. 

4. Sukne až po členky a pulóvre 

s dlhým rukávom. 

 

Inkognito: 

1. Keď sa mu to páči, nech si ju pokojne dá. 

2. Jeden veľmi dobre poznám, treba ho určite vyhodiť. Radšej 

si kúpim nový, ako by mi mal „žrať“ nervy. 

3. Dostaneme aj letnú, aj zimnú výbavu?  

4. Obávam sa, že by ju riaditeľstvo neschválilo  

 

P.S.: Otázky nám môžete aj vy pomáhať vymýšľať. Ak máte niečo 

originálne, neváhajte a hneď nás tým ovaľte....... 

Ďakujeme                             Ninó & Tuší 

1. ..........................o chlapcoch s náušnicou v uchu? 

2. .......................... o pomalých počítačoch? 

3. ..........................o tom, že by sme chodili v rovnošatách? 

Blúzočka, suknička vrkôčiky dievčatá, košeľa, kravata, 

nohavice chlapci? 

4. ......................... alebo akú rovnošatu by ste navrhli učiteľom? 



........................................  Stalo sa na škole  

 

Dňa 17. septembra sa na našej škole 

pre 6., 7., 8. a 9., ročník konala 

Prednáška o ochrane životného 

prostredia. Mohli sme si vypočuť 

zaujímavé informácie napríklad  

o čiernych skládkach.  

Mali sme aj Účelové cvičenia. Deň sa začal 

prednáškou pani učiteľky Krškovej o rôznych 

zbraniach a ich ničivých dôsledkoch..... 

Potom nás navštívili doktori aj so sanitkou 

rýchlej pomoci. Vysvetlili nám, ako poskytnúť 

prvú pomoc hlavne pri zlomeninách a menších úrazoch. Mohli sme si 

vyskúšať rôzne zdravotnícke pomôcky,  ktoré používajú v sanitke. 

A to nebolo všetko..... Čakalo nás ďalšie 

prekvapenie.. :) Navštívili nás hasiči, 

rozprávali nám a zároveň aj ukázali vybavenie 

hasičského auta. Nakoniec nainscenovali 

požiar a začali hasiť vodou! A čerešničkou na 

torte bol pán učiteľ Harcsa. Obliekol si vraj v armáde zvaný 

atómbordel, t. j. protichemické ochranné prostriedky jednotlivca. 

Nikto ho nespoznal v tom „obleku“. Celý bol zahalený a naháňal nám 

strach. Také čosi sme videli len vo filmoch, keď aktéri behali po 

zamorenom teréne a skúmali ho. Naživo to vyzeralo hrôzostrašne. 

Pán učiteľ nám vysvetlil, v akých prípadoch by nás toto oblečenie 

chránilo a hlavne pred čím. 

Nezabudli sme ani na jesenný zber papiera. 

Naša škola vyzbierala celkom 3059,5 kg 

papiera!! Super! A vyhodnotenie je 

nasledovné: ročníky  1-4: 1. miesto: 3. 

ročník = 555 kg…………., 4. ročník = 463 kg, 1. ročník = 416,5 kg, 2. 

ročník = 244 kg, ročníky 5-9: 1. miesto: 6. ročník = 757,5 kg…………, 

5. ročník = 269 kg,9. ročník =188,5 kg, 7. ročník =156 kg,. 8. ročník =10 

kg 

Deň  26. september vyhlásila Rada Európy za Európsky deň 

jazykov. Jeho cieľom je:  zlepšiť informovanosť o viacjazyčnosti v 

Európe, rozvíjať jazykovú a kultúrnu rôznorodosť a podporovať 

štúdium jazykov v školách a vo voľnom čase.   Každá trieda si 

vytiahla jednu európsku krajinu a pripravila si o nej nejaký 

nápaditý plagát, ktorý sa vyhodnotil. 

Zvíťazili štvrtáci, ktorí mali Švédsko. 

Porotu, teda žiakov si získali 

nakresleným hokejistom a navyše 

všetci celý deň nosili na hlavách také 

divné čiapky........typické pre Švédov. 

 Dňa 7.10.2013 sa rozbehla  na našej ZŠ "Súťaž o najkrajšiu 

tekvicu". Najkrajšie tekvicové hlavy boli 

ocenené.......vlastne ich majitelia dostali 

sladkú odmenu  



Od 7. októbra do 11. októbra sme mali 

Týždeň športu na školách. Konali sa 

rôzne súťaže, menší mali všelijaké 

prekážkové disciplíny  a tí starší si 

zahrali stolný tenis a badminton.  

09.10.2013 sa naša škola zúčastnila 

perfektnej exkurzie  Vojenskej 

leteckej základne na  Sliači.  Bolo 

naozaj výborne mali sme možnosť 

vidieť šikovných psov. Potom sme si 

mohli sadnúť aj do stíhačiek. Videli 

sme letieť aj stíhačky, akurát mali skúškový deň. Boli sme aj 

v hale, kde opravujú stíhačky. ĎAAAAKUJEME Viac sa dočítate 

ďalej...... 

Deň jablka - Sladké, voňavé, šťavnaté... 

jablko - je jedno z najzdravších druhov 

ovocia. Každý šťavnatý kúsok jablka 

zásobuje telo energiou, spoľahlivo uhasí 

smäd vďaka obsahu ovocných kyselín a 

dobre zasýti. Veľmi veľa výživných látok sa nachádza už v šupke, 

preto by sa pri konzumácii jablko nemalo šúpať. V tento deň sme 

mali 2 hodiny aktivity, ktoré súviseli s jablkom. Najmenší 

vymaľovávali krásne jabĺčka, starší museli hľadať frazeologizmy, 

skladať básničky a tí najstarší vyrábali reklamné plagáty, spievali 

ľudovú pesničku Červené jabĺčko. V tom spievaní im pomáhala 

Hanka z 3. triedy.   Vraj stačí denne jedno jabĺčko zjesť a už sme 

niečo prospešné pre naše zdravie spravili. Nezabudnite, každý deň 

jedno jablko....... 

Halloween je sviatok oslavovaný 

večer 31. októbra. Oslavujú ho 

predovšetkým deti oblečené v 

kostýmoch, ktoré navštevujú susedov 

a pýtajú sladkosti. Oslavuje sa hlavne 

v západnom svete, najmä v USA, 

v Austrálii a na Novom Zélande. Pôvod má v Írsku, 

ako pohanský sviatok. Pôvodný názov bol Halloween, skratka z 

anglického Halloweenen (doslovný preklad: predvečer všetkých 

svätých). Tradičnými znakmi Halloweenu sú špeciálne vyrezané 

tekvice, vo vnútri ktorých je sviečka, ďalej čarodejnice, duchovia, 

netopiere, čierne mačky, metly, oheň, príšery, kostlivci a pod. 

Z farieb prevládajú  červená, žltá, oranžová a čierna. Sprievodným 

znakom tohto sviatku je naháňať ostatným  strach a hrôzu. Aj 

tento rok sa halloweenovský večierok na škole vydaril. Vrešťalo sa 

o dušu . Kto neprišiel, môže ľutovať. Viac 

v ďalšom čísle... 

Cyklistické preteky sa konali jedno krásne 

októbrové ráno. 

Malí i veľkí 

cyklisti sa zhromaždili pred školou a na 

pár hodín spomalili cestnú premávku 

v gbelčianskych uličkách. Budúci nádejní 

„saganovci“ si zmerali sily, ťahali 



statočne do kopca i z kopca. Bojovali o putovný pohár riaditeľky 

školy.  

28. októbra sme zorganizovali na škole 

„ Najzaujímavejšie podujatie školskej 

knižnice“ k Medzinárodnému dňu 

školských knižníc. Súťaž sa 

uskutočňuje každý rok  pod záštitou 

ministra školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky. . 

Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc 

bola  Brána do života. A tak sa naši najstarší deviataci vybrali na 

skusy do dediny. Prezliekli sa do povolaní, o ktorých snívajú 

a v tomto prestrojení oslovovali okoloidúcich 

občanov, aby im poskytli  nejaké múdre rady 

do života. Navštívili aj pána starostu, pani 

riaditeľku........ľudí, ktorí majú bohaté 

skúsenosti a vedia, čo život všetko prináša so 

sebou. 

29. októbra sme si hrdo pripomenuli 

narodenie jedného z najvýznamnejších  

predstaviteľov v dejinách slovenského národa 

– Ľudovíta Štúra.  Každý jeden z nás musí tohto dejateľa veľmi 

dobre poznať. Sme na neho právom hrdí, pretože celý svoj život 

obetoval za boj za slobodu, čestnosť a rovnoprávnosť. Spolu 

s Hurbanom a Hodžom nám dali jeden zo symbolov identity 

každého národa – jazyk, slovenský jazyk. A nebola to ľahká úloha, 

predsa ju zvládli i za cenu toho, že  svoj citový osobný život 

podradili národnému záujmu. Priblížili sme si životy všetkých 

štúrovcov a formou kvízu sme si otestovali naše vedomosti 

o týchto velikánoch.  

Výsadba kríkov – čaká nás veľká oslava, nesmie nás zastihnúť  

nepripravených. Škola bude mať 85 rokov a my si ju chceme 

skrášliť, a tak sme pomáhali pánovi školníkovi pri výsadbe kríkov 

a súčasne chceme patriť do Zelenej školy, takže sme zabili jednou 

ranou dve muchy  Tak sa to vraví, že? 

Joj, ale budú krásne tie kríčky, keď 

vyrastú.  

 

 

 

 

A už keď som spomenula Zelená škola, opäť sme si volili Kolégium 

Zelenej školy, sú v nej učitelia aj žiaci. Koordinátorkou je pani 

zástupkyňa Vajdová, ktorá sa zúčastnila Regionálneho seminára 

v v Bratislave. Budeme sa snažiť opäť získať certifikát Zelenej 

školy. Držte nám palce! 

Wikííííí 

 

 

 

S takými pomocníkmi 

je radosť pracovať  



............................................  85 rokov histórie  

Základná škola Gbelce (1929 – 2014)   

Zajtra mám narodeniny! Hurá, budú darčeky! Som zvedavá, kto si 

na mňa spomenie. Kto si pamätá môj dátum narodenia, okrem 

mojich rodičov.........Asi takto väčšina z nás reaguje pred 

príchodom jedného z najvýznamnejších dní v roku. Je len raz, 

a tak sa chceme naň čo najlepšie a najkrajšie pripraviť. 

Čoskoro bude stáť pred 

svojím VEĽKÝM dňom aj 

naša škola, Základná 

škola v Gbelciach. Tá 

v roku 2014 oslávi 

krásnych 85 rokov 

svojej existencie. A pri tejto príležitosti sme zaviedli novú 

rubriku, v ktorej po troške nahliadneme do kroniky školy 

a priblížime si históriu školy. Jej začiatky, úspechy, 

premenu.......Za tých pár rôčkov  zodrali školské lavice mnohí žiaci, 

za katedrou sedeli rôzni učitelia, menil sa interiér aj 

exteriér...........skrátka jesto o čom písať. Tak poďme na to: 

Založenie slovenskej ľudovej školy 

O jej založenie má veľké zásluhy vedúci notár 

Jozef Baka a Tomáš Světlík železničný 

traťmajster. Do 1928 detí slovenskej národnosti 

bolo v obci málo. Po usadení kolonistov – 

reemigrantov z  Ruska počet detí vzrástol. Škola 

bola provizórne umiestnená v dome vdovy Karolíny Beňušovej. 

Vyučovanie bolo započaté 7. 3. 1929 v deň narodenia T. G. 

Masaryka. Prvou učiteľkou na škole bola Matilda Vincúrová. 

Započala vyučovanie s 23 deťmi. Počas letných prázdnin bola 

preložená do Maďarského Bélu. Na jej miesto bola ustanovená 

Júlia Vallová. Pre veľký počet žiakov a malé učebne zriadená bola 

druhá trieda. Rozšírením školy nastal v škole čulejší život. 

Poriadali sa veľké školské slávnosti – oslavy s bohatým programom, 

usporiadali sa akadémie, nacvičovali sa divadlá.......... 

Kultúrne spolky 

Od založenia slovenskej školy v obci Köbölkút existovali až do 

okupácie tieto národné a kultúrne spolky: 161. zbor Slovenskej 

ligy, Sokol a Sedliacka jazda. Tieto kultúrne spolky mali divadelné 

krúžky a vyvíjali aktívnu činnosť.....Köbölkút sa stal strediskom 

všetkej kultúrnej činnosti v okrese Nové Zámky.  Slováci a Česi – 

úradníci, či kolonisti veľmi napomáhali slovenskej škole hlavne tým, 

že Slovenská liga usporiadala veľké vianočné nádielky pre 

chudobných žiakov školy.  

Rok 1945 

Vojnovými udalosťami bola celá obec 

poškodená, lebo front  prešiel obcou 

dvakrát. Bývalý riaditeľ školy J. Mačák 

v júni 1945 sa vrátil do Köbölkútu.  Budova školy bola vo veľmi 

zlom stave. Chýbali okná, dvere, múry, strecha, podlaha silne 

poškodená. Bez generálnej opravy budovy nedalo sa v nej 



vyučovať. J. Mačák dňa 1. 8. 1945 bol menovaný za riaditeľa školy. 

Robil opatrenia na opravu školskej budovy a vyučovania.  

Rok 1957/58 

Školský rok bol slávnostne zahájený 

1. septembra. Počet žiakov na 

začiatku školského roku : 164. Vo 

výchovnom pôsobení školy na prvé 

miesto bol vyzdvihnutý vedecký 

svetový názor a súčasne boj proti 

náboženským prežitkom a poverám. 

.....Rodičom bolo pohrozené, že ich deti nebudú prijaté na vyššie 

školy, keď budú navštevovať náboženskú výchovu. Za týchto 

okolností 20% žiactva navštevovalo náboženskú výchovu. Učiteľom 

pod hrozbou uvoľnenia zo služieb bola zakázaná návšteva 

akýchkoľvek náboženských obradov – i hra na organe v kostoloch 

ako vedľajšie zamestnanie.......... 

 

                          Podľa Kroniky školy spracovala: Martina Ulahelová 

                         Fotky zozbierala Viktória Mészárosová 

 

 

 

 

.........................................  Dúšok čistej slovenčiny  

Nadovšetko miluj rodný jazyk, 

svoju reč. 

Je zamat 

a je meč. 

Nevhodný dotyk nech ju nepokazí. 

 So slovami hovor, iba keď ste sami. 

Vyberaj ich ako drahokamy. 

Nie každé je také, ako včera. 

Ustavične hľadaj slová pravdivé a nové.     (M.Válek) 

 

Ako a kedy vznikol jazyk? Túto otázku si už určite 

položili viacerí z nás. Možných odpovedí existuje 

celá rada. Teórie hovoriace o vzniku, pôvode a 

vývine jazyka nájdete opísané v mnohých knihách, 

či odborných článkoch.  

Jedným zo znakov, ktorý nás odlišuje od zvierat, 

je schopnosť dorozumieť sa. Jazyk, ako súbor symbolov, je 

prostriedok, ktorým vládnu iba ľudia. Je jedným zo symbolov 

každého národa. Dáva mu identitu a vďaka nemu sa zachováva 

duchovná a hmotná kultúra každého národa.  

Jazykom vyjadrujeme naše pocity, nálady naše názory, 

dorozumievame sa.......a možno niekedy sa kvôli nemu nepochopíme. 

Veru jazykom dokážeme aj poriadne ublížiť. Každý z nás zažil ten 

pocit, keď vyrieknuté slová zaboleli viac ako pichnutie nožom. 

A taká bolesť sa nehojí rýchlo.......ba práve naopak veeeľmi po-ma-

ly. 

Joj, ale aký je zas krááááásny jazyk, keď vám ním vyznávajú lásku 

,  



vzdávajú poklonu, pohladkajú dušu, povzbudia......niet vtedy 

krajšieho diamantu na svete ....... 

Slovenský jazyk má nespočetne veľa slov, ktorými dokážeme 

vyjadriť svoje pocity, vyznania, vďačnosť. Je 

to ľúbozvučný, krásny, čistý a spevavý  jazyk. 

Začítajte sa občas do nejakej básne, pustite si 

nejakú pesničku modernú alebo 

ľudovú.....nájdete tam krásne slová, hlboké 

myšlienky, jemné a pôvabné slová. Čo chýba 

takým slovám ako čučoriedka, anjelik, cencúľ, 

vôkol, batôžtek, uško, slniečko, sovä, 

neokrôchanosť, najvyrukavičkovanejší, žblnkotať, ďakujem, 

ľutujem, ľúbim, srieň, ozembuch?  

No predsa nič. A predsa občas - často dávame zabrať tomu 

slovenčinovi.  
V tejto rubrike si budeme pravidelne nalievať dúšky čistej slovenčiny, 

aby sme predchádzali niektorým chybám, ktorých sa dopúšťame vedome 

i nevedome pri komunikácii: 

1. Kopli ma s loptou.                   Kopli ma loptou. 

 

2. Prišla pre ňu mama.                Prišla po ňu mama. 

 
3. Pýtala sa od pani učiteľky.               Pýtala sa pani učiteľky. 

 
4. Bojím sa od matematiky.               Bojím sa matematiky. 

 
5. Prečo stále kričíš so mnou?         Prečo stále kričíš na                                                        

mňa? 

 
Martina Ulahelová 

......................................  Smajlík odkazuje.....  

 

 Viktorovi z 9. triedy: Nauč sa už prosím ťa 

bicyklovať. (milé spolužiačky) 

 

 

 Viktorovi z 9. triedy: .....a nerob sa, že máš stále 

zlomenú ruku......už nevládzeme písať. (milé spolužiačky) 

 

 

 Tomáškovi z 9. triedy: Aj keď nemáš 

rád SJL, ale uč sa prosím ťa......kúpim ti 

čokoládu......možno. (Ulahelová) 

 

 

 pánovi učiteľovi Čiefovi: Už ďalej platiť 

nebudem, dlhy sa presúvajú na Patrika Szabóa. 

(Ružička) 

 

 

 tetám kuchárkam: Veľmi dobre varíte 

a v stredu by ste mi mohli trošku viac 

nabrať, lebo všetko mi zje môj veľký brat. 

(malý Dominik) 

 



................................................  Zaujímavosti  

 

Netradičný výlet ....... 

 

Dňa 9.10.2013 sme sa vybrali na 

školský výlet na Vojenskú leteckú 

základňu na Sliači. Cesta tam sa nám 

zdala nekonečná ,lebo sme sa nevedeli 

dočkať lietadiel. Privítal nás veľký 

areál, ktorý bol oplotený vysokým 

múrom a ostnatým drôtom. Aj v areáli sme sa premiestňovali 

autobusom. Prvá naša zastávka bola ukážka -prednáška  výcviku 

policajného psa (nemeckého ovčiaka). Zaujímavé bolo, keď našu 

spolužiačku, ktorá mala na sebe ochranný oblek, napadol pes -

šteniatko. Našťastie sa ani jednému nič 

nestalo. Ďalej bola ukážka sokoliara. 

Dozvedeli sme sa veľmi zaujímavé 

fakty, napríklad ako  plašia vtákov 

z územia, aby sa nič nestalo lietadlám, 

pilotom ani  

vtákom. Potom sme sa vybrali 

k hasičom, kde sme si mohli sadnúť do 

hasičského auta a obliecť si hasičské 

oblečenie. A na naše veľké prekvapenie vystriekali na betón veľké 

množstvo peny, ktorú používajú na hasenie požiarov. 

  Neskôr tú penu zmyli prúdom vody z hasičského auta. Poslednou 

zastávkou bola prehliadka stíhačiek.  Na to sme sa tešili najviac   

                                             

Zaujímavé bolo vidieť Mig 29, do 

ktorého sme si mohli aj sadnúť. 

Bol to neopísateľný zážitok, lebo 

nie každý môže povedať, že sedel 

v Migu 29. Boli sme svedkami ako 

vzlietli a pristávali  stíhačky. 

Nakoniec sme si pozreli hangáre,  kde boli rozobraté lietadlá,  

ktoré čakali na opravu.  

Čakala nás už  len cesta domov, ktorá ubehla veľmi rýchlo, pretože 

sme sa mali o čom baviť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Karolína, 9. tr. 

 

 

 

 

 

 



............................................  Básnické črevo  

Ach, tá láska nebeská.....(zatiaľ pracovný názov) 

Anna práve vchádzala do triedy. Spolužiaci 

sa, ako vždy, potajomky pokukovali. Bola 

vždy a všade stredobodom pozornosti. 

A nie bez príčiny. Hovorilo sa o nej, že má 

najväčšiu šancu chodiť s ním.  Sadla si na 

svoje miesto, v treťom rade pri okne, pred Šimona. Šimon je 

pracovitý, vždy aktívny a veľmi dobré hrá futbal. Nie náhodou je 

kapitánom družstva v meste. Každé dievča iba o ňom sníva. Ale on 

sa nezaujímal o nikoho. Preto ho dosť často volajú „uzavretý 

Šimon“. Otočila sa k nemu s otázkou: „Máš domácu?“ znela. Šimon 

sa na ňu pozrel. Vybral si zošit a podal jej ho. Anna sa mu 

poďakovala. Práve stihla dopísať domácu ešte predtým, ako prišiel 

učiteľ. 

Keď na poslednej hodine zazvonilo, Šimon sa 

pozbieral a odišiel. Anna išla za ním.  

Anna sa ho pokúšala zastaviť, aby sa s ňou 

porozprával, ale márne. Ani jej nedal šancu. Keď mu 

už liezla na nervy, tak sa otočil k nej a povedal: „Nechaj ma už na 

pokoji, nemám záujem,“ zneli jeho kruté slová. Anna tomu nemohla 

uveriť. Celé popoludnie iba doma preplakala. Ani si nevšimla, kedy 

prišla jej kamoška Alica. „Čo sa ti stalo?“ veľmi často Annu 

nevidela plakať. Vedela, že niečo sa stalo. Ale Anna jej ani 

neodpovedala. Až po dlhých minútach jej vyšlo z úst: „Šimon.“ 

Alica to pochopila. Vedela, že Anna bola doňho buchnutá. Alica 

zostala upokojiť svoju priateľku, ale márne. 

Anna na druhý deň nebola schopná ísť do školy. Povedala mame, 

aby jej dala 1 deň. Chcela si oddýchnuť. V poslednom čase to bolo 

na ňu priveľa. Domáce úlohy, stres v škole kvôli písomkám, 

odmietnutie Šimona …. Bolo jej do plaču ako nikdy predtým. 

Nemohla tomu uveriť. 

V triede sa klebetilo o tom, prečo Anna neprišla 

do školy. Jedna z dievčat, Andrea, povedala, že 

videla Šimona a Annu spolu. Skončilo sa to 

hrozne. Ostatné nechceli tomu uveriť. Pozreli sa 

na Šimona, či je to pravda. Mlčal. Vedel, že jej 

ublížil, ale nechcel jej spôsobiť problémy. Ako napríklad žiarlivosť 

spolužiačok, alebo niečo podobné. To už by nezniesol ….. 

Pokračovanie nabudúce. 

Rodiaca sa hviezda 

 

 

 

 

 

 



.................................................  Zasmejme sa  

 

                          Zisk je risk. 

Väčšina sa prispôsobí menšine. 

Kočovní Avatari (miesto Avari) 

Blesk bleskol do stromu. 

Kondenzácia nemeckého jazyka (miesto konverzácia) 

Pravekí ľudia žili v praveku. Robili jedlo a chovali deti. 

Mŕtvi si dávali do hrobu ...... 

Skupina ľudí sa rozpadla na kúsky. 

Rozumný olej Raciol......ak sa naň budete hodinu tíško                      

pozerať, prehovorí. 

Malá  tundra .......(miesto malá dohoda) 

Oceňujem, že sa začínaš, lebo ma bolí noha. 
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