
 

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

 

Ahojte, kamaráti! 

Tretia adventná sviečka horí na 

našom krásnom adventnom venci. Pri 

každom jednom zapálení nám pani 

riaditeľka porozprávala kúsok z jej 

rozprávky o ľudských hodnotách: úprimnosti, spolupráci, 

čestnosti, tolerantnosti, porozumení. Sú to hodnoty, ktoré by 

sme mali vlastniť a rozdávať ich iným.  

Rozprávky sú vraj vymyslené od začiatku do konca, ale táto sa 

zakladá na hlbokej pravde. Kamaráti, zamyslite sa občas cez 

prázdniny nad posolstvom rozprávky a čítajte medzi riadkami. Čo 

nám naznačovala pani riaditeľka? Správame sa voči sebe 

ohľaduplne, tolerantne, pomáhame si alebo si robíme prieky? 

Posmievame sa iným? A neuvedomujeme si pritom, že sami sme 

na smiech. Je to úbohé a neľudské, ak niekoho takto ponižujeme. 

Veď predsa nikto nie je dokonalý. Na každom z nás sa nájde 

chybička krásy. Kamaráti, nezabudnite, že najviac sa posmievajú 

a zle robia tí, ktorí tých chýb majú viac než dosť.  



Teraz je ten správny čas, keď môžeme napraviť to, čo sme 

pokazili, keď sme sa previnili. Vo vianočnej chvíli je každé srdce 

mäkšie, citlivejšie......dokáže odpustiť i neodpustiteľné.... 

Nezabudnime, najviac ubližujeme tým, ktorým na nás záleží, 

ktorí stoja pri nás v dobrom i v zlom.... 

Budeme mať dosť času rozmýšľať.....premietnime si niektoré dni 

v škole, či sme sa vždy správali primerane a dôstojne. A skúsme 

privítať Nový rok s predsavzatím, že sa polepšíme a budeme 

k sebe ohľaduplnejší ako v rozprávke pani riaditeľky. 

Kamaráti, prajeme vám príjemné čítanie, krásne a veselé 

vianočné prázdniny, na Silvestra opatrne s petardami a nech sa 

vám darí v roku 2014 v škole, doma, s frajermi, s frajerkami ... 

 

 

 

 

 

 

želá  Redakcia  

 

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

Rozhovor s pani 

učiteľkou Krškovou 

 

 

1. Ako ste si sadli už pomerne so "zabehnutým" 

pedagogickým zborom na škole ? A ako Vás prijali ?  

 

Vynikajúco. Aj to sadnutie, aj prijatie bolo úžasné, pretože som 

sa sem po rokoch vrátila, tu som začínala a teraz tu mám ešte 

nejaké kolegyne z mojej minulosti čiže z mojej mladosti. A sú tu 

aj noví kolegovia, kolegyne,  s ktorými si veľmi dobre rozumiem . 

 

2.Prečo učíte? Nelákalo Vás iné povolanie, napr. manažérka, 

kozmonautka?  

 

No, toto bol môj sen, od malička veľmi rada som učila, doučovala 

som, dokonca ešte na základnej škole som zastupovala jednu pani 

učiteľku jeden týždeň , keď bola chorá a nejako ma to lákalo, 

baví ma to, teším sa z mojej práce.   

 

3.Vykonávate nejaké pokusy aj na svojej rodine ? ( napr. 

"Dnes im spravím vynikajúci obed " )  

 



Tak konkrétne pokusy nie , ale nedeľné obedy pripravujem tak ,že 

nevedia,  aká sladkosť bude prekvapenie ( dezerty ,tortičky ...) , 

ale teraz už menej, lebo každý začal držať líniu.  

 

4. Akú najabsurdnejšiu  situáciu ste riešili počas Vašej 

kariéry učiteľa ? Nejaké problémy v triede?  

 

Nie, čo sa týka výchovy, s tým nemám problém, ani so vzdelávaním 

, takže si myslím , že také situácie neboli . 

 

5. Čo ste dostali na Mikuláša ? Poslúchali ste ?  

 

 Jasnééé. Čokoládu, ktorú mám rada – 

mliečnu.  

 

 

6. Prečo ste si vybrali "trápiť" študentov na základnej škole 

so vzorcami ?  

 

Ja som sa zo strednej školy dostala na vysokú školu tak ,že moja 

triedna pani profesorka mala odbor matematika , fyzika). A ja 

som mala matematiku veľmi rada na strednej škole a akosi ma 

ona prilákala k týmto predmetom ,pretože študovala som na 

Strednej chemickej škole v Banskej Štiavnici ,a takto som sa 

tam dostala. 

 

7. Odkiaľ pochádzate?  

Ja pochádzam z Levického okresu 

8. Ktoré jazyky ovládate (napr. nemčina, angličtina, ruština 

,prípadne japončina) ? 

 

No, tú nemčinu a angličtinu trošku , nemčinu trošku viac ako 

angličtinu , ale z ruštiny som aj maturovala, aj som robila skúšky 

na vysokej ,ale keď sa tomu nevenuje, tak po čase zabúda ,ale 

určite by sa mi to obnovilo . No a češtinu samozrejme, lebo som 

študovala veľa českých kníh a tak isto aj z poľských kníh som 

robila diplomovku . 

 

9. Čo si myslíte o žiakoch na tejto škole?  

 

 Žiaci tejto školy sú super, lebo po dva a pol mesiacoch sa aspoň 

mne podarilo niečo, čo som očakávala, že si ich pripravím  tak,  

aby mohli pracovať, aby sa mohli vzdelávať, zdokonaľovať a aby 

prijímali tieto moje informácie, že to bude pre ich budúcnosť. 

 

Ďakujeme krásne pani učiteľke za rozhovor  

 

    

    

    

    

                

Lukáš, 9. trieda 

 

 



.....  Vianočné zvyky v minulosti na slovenských dedinách  

 

Rok čo rok sa k nám vracajú Vianoce. Tešíme sa na ne ako na 

niečo radostné, veselé, rozprávkové, čarovné, 

neopakovateľné........Radosť v očiach zaiskrí nielen  v oku 

dieťaťa, ale aj v oku dospelého. Všetci sme zrazu láskaví, milí, 

usmiati, ohľaduplní, zabúdame na starosti, nezávidíme si, ba 

práve naopak prajeme si všetko dobré. Obdarúvame sa, 

pomáhame si.  

Čím to je? Príchod malého človiečika nás dokáže fakt tak 

obmäkčiť? Ak áno, tak kiežby sa rodil každý deň! Vzácnu chvíľu, 

keď sa narodil Ježiško,  si všetci ľudia 

na celom svete pripomínajú v čase 

Vianoc. Pripravujú sa naň dôkladne, 

upratuje sa, varí sa, pečie sa, zdobia sa 

príbytky.......vôňa ihličia sa strieda s vôňami maminých dobrôt 

v kuchyni. Slinky sa zbiehajú už len pri pomyslení na toto všetko, 

čo nás čaká v nasledujúcich dňoch.  

Chýba nám už len sneh, zasnežená dedina, vrždiaci sneh pod 

nohami, keď kráčame k starkej po koláče, po darčeky.....Globálne 

otepľovanie, či ako sa tomu nadáva, nás oberá o ten krásny pocit. 

Avšak kedysi to tak nebolo......Poďme sa spolu preniesť do 

minulosti a dozvedieť sa, ako tento čarovný čas prežívali naši 

prapraprapraprapraprapraprarodičia

. Keď nebolo žiadne auto, žiadna 

cesta, žiadne rádio a o počítači ani 

len sa nesnívalo. Všade vládlo ticho. 

Ľudia ťažko pracovali na poliach, 

lopotili sa na biednych 

roličkách......Pozorovali každý deň oblohu, hviezdy a snažili sa 

z nich vyčítať, aké bude počasie. Triasli sa od strachu, ako 

prežijú krutú zimu, dni, ktoré boli krátke a noci dlhé. Verili, že 

bratom tmy je zlo. Jediný svetlý bod bol práve sviatok narodenia 

Ježiška.  Štedrý deň bol práve osudový deň, verili, že pomocou 

kúziel, čarov a obradov sa dozvedia najdôležitejšie udalosti, 

ktoré ich v budúcom roku očakávajú. Veštili úrodu, zdravie, 

počasie, vydaj, ale i smrť. Gazdiné v tento deň vstávali veľmi 

skoro, zapaľovali nový oheň, verili, že im prinesie šťastie 

a zdravie. Pripravovali si cesto na koláče a zvyškami cesta 

ponatierali ovocné stromy, aby dobre rodili. Koláče museli byť 

napečené ešte pred východom 

slnka. Ráno, keď sa dedina 

prebúdza, ženy a dievky upratujú, 

zametajú dvory smerom do kútov, 

nesmú von dvermi, lebo by vraj 

uletelo šťastie z domu. A pritom 

počúvajú, z ktorého konca dediny zabreše pes, lebo odtiaľ bude 

mať ženícha. I domáce zvieratá majú hody, gazda ich nakŕmi, 



obriadi, zavesí cesnak, aby boli zdravé a aby ich ochránil pred 

bosorkami. Vraj v tento deň všetky zvieratá hovoria ľudskou 

rečou.  

A ako to vyzerá v skromných príbytkoch? Na zemi je poukladaná 

slama, v kúte nevymlátený snop, stôl obopnutý reťazou 

a zamknutý na zámku, pod stolom sekera a z trámu visí zo slamy 

upletený stromček. Na stole je pod sviatočným obrusom 

porozsýpaná pšenica, proso, fazuľa, šošovica, mak, šípky, 

orechy.......V ľavom rožku sú aj peniažky. V strede stola tróni 

sviečka a vôkol sú porozkladané všakovaké jedlá a koláče. Všetci 

sú pekne poobliekaní, poumývaní a čakajú na prvú hviezdu na 

oblohe......a slávnostná večera sa môže začať. Do vody sa vloží 

ešte rýchlo jabĺčko, aby boli všetci 

zdraví, či strieborný peniaz, aby boli 

bohatí......Najprv sa všetci pomodlia, 

mamka urobí deťom medom krížik na 

čelo, aby po celý rok poslúchali, 

zjedia strúčik cesnaku, aby rodina 

držala spolu a vo svete nezabudla na seba. Po večeri prišiel rad 

na veštenie. Z rozkrojeného jabĺčka sa veštilo zdravie. Ak 

vznikla pekná hviezdička, čakalo ich zdravie, červivé jabĺčko 

veštilo chorobu. Pozorne sa sledovala aj sviečka. Ku komu sa 

obracal plameň, ten sa veru nemal dožiť druhého roku. Gazda 

hádzal po lyžici hrachu či fazule na stenu. Koľko zŕn sa prilepilo 

na stenu, vedel, koľko vriec sa mu urodí na rok.  

Po večeri chodia mládenci a dievčence po dedine a spievajú 

koledy pod oknami. Vinšujú susedom a známym šťastie a zdravie.  

 

                      (Zdroj: spracované podľa knižky Vianočná knižka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



............................   Čosi o vianočnom prestieraní  

 

 

 

 

Štedrovečerná večera je jedna z 

najdôležitejších rodinných akcií v roku. Práve 

preto by sme si na nej mali dať záležať a 

sviatočný stôl pripraviť čo najlepšie. 

 

 Aký obrus? 

 Mal by to byť obrus, ktorý skutočne 

používate len vo výnimočne sviatočných 

situáciách a samozrejme, mal by byť s 

vianočným motívom. Je celkom jedno, akej 

farby obrus je,  obvykle však býva červený 

alebo biely. Nie je od veci, ak na obrus 

elegantným spôsobom uložíte vianočné sviečky a zopár vetvičiek 

s ihličím. Ďalším doplnkom môže byť váza s kvetmi. V tomto 

prípade si však zapamätajme najmä dve pravidlá – váza  nemá má 

byť príliš vysoká, pretože by pôsobila skôr rušivo ako pekne a to 

druhé pravidlo hovorí o tom, že kvety v nej by mali farebne ladiť 

s obrusom a vlastne s celkovým prestieraním. 

 

Taniere, poháre a príbory 

Všeobecne platí, že na stole 

majú byť hneď zo začiatku 

položené všetky taniere, ktoré 

 budeme potrebovať a to 

podľa toho, v akom poradí 

prídu jednotlivé chody. 

Uložíme ich 

 kúsok od okraja stola, približne jeden palce. V prípade, že sa na 

nich nachádza vzor, tanier otočte tak, aby bol vzor napravo. Čo 

zrejme viete, je to, že pokiaľ sa chystáte servírovať aj polievku, 

tanier na ňu by mal byť položený na tanieri plytkom, čiže na 

hlavné jedlo. Pokiaľ ide o slávnostné poháre, tie by mali byť v 

každom prípade číre a v najlepšom prípade zdobené. Mali by 

figurovať na pravej strane taniera. Aj príbor má na stole svoje 

pevné miesto. Nôž má byť samozrejme na pravej strane taniera 

a jeho ostrie má smerovať dovnútra. Zapamätajte si, že má 

ležať v jednej rovine s tanierom a zároveň vedľa neho. 

Polievková lyžica je umiestnená pri noži, zatiaľ čo vidlička na 

hlavné jedlo je po ľavej strane taniera. 



Elegantné papierové obrúsky 

 Nezabudnime ani na papierové obrúsky. Tie 

je najvhodnejšie naaranžovať tak, že ich 

stočíme, previažeme farebnou stužkou, 

napríklad k červenému obrúsku sa hodí zlatá 

stuha a uložíme ich na  tanier.  

 

  No najdôležitejšie pravidlo vianočného prestierania 

a stolovanie znie: použite ten najlepší obrus, tie najlepšie 

taniere, tie  najlepšie poháre, veď Vianoce sú len raz do roka a 

tak by sme si ich mali užiť v čo najväčšej paráde.  

 

          

     Karolína, 9. trieda 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Na chvíľočku opustíme vianočný čas 

a vrátime sa do času strachu 

a hrôzy........Halloween......Posledný 

októbrový večer sme mali v škole 

halloweenský večierok. Prišli siedmaci 

a deviataci. Siedmaci si mysleli, že budú 

strašiť mladších, tak sa aj 

pripravili.....Netušili, chudáci, akú pascu na 

nich vymyslela pani učiteľka Mészárosová  Poskrývali sa 

v triedach, že vystrašia ostatných, a pritom spoza okien sa na 

nich vyrútili strašidlá v podobe deviatakov.........A zábava sa 

začala.......museli sme zdolávať samých seba, jesť príšerky, 

prejsť tunelom strachu, hľadať v smradľavom maglajze indície 

a skúšku odvahy sme skladali, keď sme hľadali vonku v tmavej 

noci poklady......bŕŕŕ ešte i teraz nás  striasa strach, keď si 

pomyslíme na zvuk motorovej píly a pána učiteľa  Čiefa.....Ale na 

rok prídeme zas  

Výchovný koncert, ktorý sa konal netradične v našom kostole. 

Pripomenuli sme si ním významné výročie príchodu vierozvestcov 

Cyrila a Metoda na naše územie (pred 1 150 rokmi). Počas 

koncertu odzneli piesne z 9. a 10. storočia v staroslovienčine v 

prevedení pani doktorky Karin Lukáčovej z SND. Celým 

koncertom nás sprevádzal pán doktor Berger, ktorý nás 

oboznámil s prierezom vývoja sakrálnej hudby vo svete. Koncert 

bol ukončený hymnickou piesňou Kto za pravdu horí. Bolo fajn, aj 

takéto čosi počuť. 



Imatrikulácia sa nesmie vynechať  Naši 

prváčikovia na ňu netrpezlivo čakali 

a pripravovali sa. Mali pripravený krátky 

program pre deviatakov. A deviataci pre 

nich.....Museli zdolávať zopár prekážok 

v Krajine známych rozprávok. Ak ňou 

úspešne prešli, boli pasovaní za skutočných prvákov našej školy. 

Dostali krásne tričko a sladkosti  

December sa prihlásil a my sme netrpezlivo 

čakali Mikuláša. Príde či nepríde k nám? 

Neboli sme až takí dobrí, podaktorí  

Nezabudol na nás. Prišiel, ale so samými 

čertami, ktorí nás poriadne zmaľovali......Našiel sa medzi nimi aj 

anjel a ten nás obdaril dobrotami.  

Učitelia boli asi najlepší......Tí šli na Mikuláša 

do Bratislavy na vianočné trhy a do divadla 

na muzikál Ôsmy svetadiel. Česko-slovenský 

muzikál sa odohráva v súčasnosti. Mladé 

dievča sa zriekne doterajšieho rodičmi podporovaného vzťahu s 

mužom z lepších kruhov. Prežíva s novým milencom čistú a 

úprimnú túžbu bez ohľadu na spoločenské predsudky, zdravie či 

dôsledky. Ich ľúbostná idyla síce dosiahne naplnenie, no ich 

šťastie môže byť pominuteľné. Hudba najlegendárnejšej 

československej kapely všetkých čias Elán umocňuje pútavé 

texty Borisa Filana a Petra Pavlaca pod režisérskou taktovkou 

Jána Ďurovčíka.  

Originálne vianočné trhy Základnej 

školy Gbelce sa konali v magický deň – 

13. 12. na Luciu a bol fakt čarovný. 

Výrobky, ktoré tam boli, pripravili 

učitelia, rodičia a šikovní žiaci  Každý 

jeden vianočný výrobok bol vyrobený zo 

srdca, z lásky a pre dobrých ľudí. 

Predávalo sa veľmi dobre. Púšťali sa 

vianočné pesničky, návštevníci 

obdivovali ručne vyrezávaný drevený 

betlehem. Aj napriek zime, naše trhy 

navštívilo veeeľa ľudí a nielen z Gbeliec, prišli aj z blízkeho 

okolia.  

Posledný týždeň v škole sme zavŕšili 

výletom do Viedne na vianočné trhy. 

Vo Viedni sme boli už podaktorí v júni, 

ale to, čo 

sme 

videli 

teraz......Neskutočne 

krásne......Chýbal už len sneh a cítili 

by sme sa ako v rozprávke. 

FANTÁZIA, človek ozaj zabudne na 

všetky starosti pri toľkej nádhere. Je pravda, že sme sa 

nachodili, trošku zimovali, ale stálo to zato. 



Beseda so spisovateľmi - 7. novembra 2013 našu školu navštívili 

dvaja spisovatelia z Matice slovenskej v Martine. Volali sa Igor 

Válek a Peter Mišák.  Každý sa sám predstavil. Priniesli so sebou 

pár kníh, ktoré napísali. Boli to povesti: 

Neboj sa! A iné HORORozprávky, 

..............................  

Vysvetlili nám rozdiel medzi  rozprávkou 

a povesťou. Povesť je aspoň trošku 

založená na pravde, kým rozprávka je vymyslená od začiatku až 

do konca. Veľmi zaujímavé bolo počúvať, ako vznikli povesti 

o kráľovi Matejovi....... 

Vedeli ste, že bol jediným kráľom, ktorého meno si ľudia 

zapamätali? Kráľ Matej bol  veľmi spravodlivý. To sa roznieslo 

po celej krajine a ľudia si vymýšľali rôzne historky. Povesti však 

nie sú len o ľuďoch, ale svoje príbehy majú aj neživé veci, 

napríklad taký zvon.......... 

Vraj zvon má pamäť, ľudia kedysi podľa úderov na zvon vedeli, či 

umrel chlap, žena alebo nedajbože dieťa.......  

Pán Mišák nám vysvetlil, ako vznikajú povesti. Kdesi v Hrone sa 

našiel storočný zvon a on si k nemu vymysleli nasledovný príbeh: 

Kedysi dávno tento zvon ukradli zbojníci, chceli ho prepašovať 

cez hranice. Ale zvon bol veľký. Dali ho na svoju plť, avšak na 

brehu boli žandári. Zbojníci sa zľakli, zvon hodili do Hrona ......... 

a zvon tam ostal ležať v zabudnutí. Raz 

sa nejakí chlapci hrali pri rieke 

a zazdalo sa im, že  sa tam čosi ligoce. 

Chceli to vytiahnuť, avšak to bolo veľmi 

ťažké. Museli privolať pomoc, 

dospelých.....  

Spisovatelia si pospomínali na svoje prvotiny, na prvé básničky, 

ktoré písali ako stredoškoláci. Samozrejme to boli básničky 

o láske. Mnohé si už nepamätali, nemohli si spomenúť na verše.  

Čo nás však prekvapilo......Pani riaditeľka nám zarecitovala časť 

básne, ktorú si pamätala zo svojich čias zo základnej školy. 

Všetci sme ju obdarili obrovským potleskom. 

Beseda bola zaujímavá.  Zapojili sme sa do nej svojimi zvedavými 

otázkami. Páni spisovatelia nám sľúbili, že prídu o dva roky 

v 2015. Bude to 200sté výročie narodenia Ľudovíta Štúra a oni 

pripravujú na jeho počesť vydať knihu o ňom. 

Ďakujeme pekne a už sa tešíme na ďalšiu 

besedu  

Jozefína  a Laura , 5. trieda  (spolupráca 

s Martina Ulahelová) 

Výlet do Hvezdárne v Hurbanove-Ráno 

sme nastúpili do autobusu. Všetci sme boli natešení, že sa 



nebudeme učiť. Posádku autobusu tvorili žiaci 2., 3. , 4., 5. 

ročníka a pani učiteľka Čiefová a pán učiteľ Čief. V autobuse 

sme si posedeli asi 30 minút 

a dorazili sme do cieľa. 

Privítal nás ujo hvezdár, priblížil 

nám históriu hvezdárne. 

Dozvedeli sme sa, že 

zakladateľom bol Dr. Mikuláš 

Konkoly. Aby sme mali lepšiu 

predstavu, tak nám premietol 2 filmy. Ten prvý bol  o hvezdárni 

a druhý nás zaviedol do vesmíru. Mohli sme si zopakovať 

vedomosti o pohyboch Zeme.  

Potom sme sa presunuli do planetária. Planetárium je obrovské  

zariadenie na demonštrovanie pohybov nebeských telies. Usadili 

sme sa do kresiel a ujo nám premietol celú Slnečnú sústavu. 

V prítmí sme obdivovali nočnú oblohu posiatu hviezdami,  videli 

sme Veľký voz, Malý voz, Polárku........a maličké planéty. 

Najlepší bol veselý kreslený príbeh s názvom Krava na Mesiaci  

Chlapec rozbil model rakety. Dievča zostrojilo ozajstnú raketu, 

chlapec nastúpil a odletel na Mesiac, tu stretol kravu, o ktorej si 

myslel, že je mimozemšťaň...... 

V Hvezdárni bol aj obchod, kde sme si mohli kúpiť rôzne 

suveníry. Najviac sa kupovali kalendáre s obrázkami vesmírnej 

galaxie.  

                                                 

                                                             Táťa a Laura, 5. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

V minulom čísle sme históriu školy opustili v rokoch 

1957/58.......tak sa teraz prenesieme o 55 rokov späť 

a nahliadneme zas do Kroniky. Pripútajte sa prosím, štartujeme 
 

1958/59 

Práca na škole bola riadená v zmysle 

smerníc XI. zjazdu KSČ, ktorý 

vytýčil pre školstvo náročnú úlohu: 

dať žiakom všestrannú vzdelanosť, 

aby ovládali základné poznatky vedy 

a techniky a uvedomele budovali 

komunistickú spoločnosť........V II. 

polroku nesporne najväčšou akciou bola príprava na III. okresnú 

spartakiádu. Na nižšom stupni skladby nacvičovali: A. Kuntová 

a R. Hainová. Na vyššom stupni  chlapcov viedol M. Lampert 

a dievčatá I. Važanová. Dopisovanie so žiakmi z Hoříc neochablo. 

Na pozvanie učiteľského zboru a PO 23. VI. odišla 40 členná 

skupina žiakov pod vedením riaditeľa školy A. Žilinského. Pobyt 

našej skupiny v Hořiciach dalo veľa práce a námahy riaditeľovi 

školy Josefovi Novákovi, lebo hradil nám všetky výdavky spojené 

s návštevou okolia. Riaditeľ J. Novák koncom šk. roku opustil OŠ 

Hořice, odišiel do Jindř. Hradce. Jeho odchod spečatil družbu 

škôl, lebo jeho odchodom sa prakticky skončila družba škôl na 

širokej reálnej základni..... 

1959/60 

PO sa ujala privítania prvákov, 

ktorých starší žiaci 

odprevádzali do triedy, kde ich 

na laviciach čakali kvety 

a lízatká. Školstvo sa dostáva 

v ideologickom boji na popredné 

miesto. Svedčí o tom 

„Uznesenie ÚVKSČ o rozvoji 

školstva“ podľa ktorého školstvo musí prejsť obsahovou 

a ideovou prestavbou...... 

Vedenie školy muselo vypracovať celoročný plán školy, ktorý mal 

zabezpečiť širokú škálu povinností vyplývajúcich zo spomínaných 

uznesení. Na zlepšenie práce v škole malo slúžiť zrušenie 

štvrťročnej a trištvrteročnej klasifikácie. Miesto klasifikácie 

mali sa hodnotiť klady a nedostatky v práci žiakov bez 

známkovania.  

I. Važanová sa koncom šk. roku vydala za uč. J. Majeského a na 

vlastnú žiadosť bola preložená na OŠ Štúrovo. Školský rok bol 

ukončený 18. VI. pre nácvik spartakiády.  A j z našej školy sa 

zúčastnila skupina žiačok II. CS v Prahe. Príspevky na 

ubytovanie a stravovanie im hradilo ZRPŠ. 

 

 



1960/61 

Novotou školského roka je 

otvorenie 9. triedy – prechod na 9. 

ročnú školu. Zdravotný stav J. 

Mačáka sa do septembra zlepšil 

a na začiatku školského roku 

nastúpil. Predpokladá sa, že práca 

s deťmi asi nevplývala dobre na 

jeho zdravotný stav, lebo v októbri nečakane odchádza zo školy 

na ONV – odbor starostlivosti o mládež do N. Zámkov. Odišiel zo 

školy po 20 ročnom pôsobení. Existencia slovenskej školy v 

Gbelciach  je spojená s jeho osobnosťou. V najťažších 

a najkritickejších časoch stál na jej čele ako riaditeľ. Mal veľké 

zásluhy v tom, že pre slovenskú školu sa vystavila školská 

budova. Bol vynikajúci elementarista a skúsený pedagóg.  

Koncom decembra J. Kiš a J. Bérešová uzavreli manželstvo. 

Slávnostného aktu sa zúčastnili všetci členovia učiteľského 

zboru. Rady žiakov lemovali chodníky okolo MNV až do sobášnej 

siene.  

Ešte pred ukončením šk.roka bol A. Žilinský riaditeľ školy 

predvolaný pred DOKSS a napadnutý, že nespolupracuje s MNV   

a neplní si svoje stranícke povinnosti. Z toho dôvodu  ho DOKSS 

navrhla odvolať z funkcie riaditeľa školy, čo ONV – odbor 

školstva v krátkom čase aj previedol. Za riaditeľa slov. školy 

vymenovali M. Lamperta. 

                        

Podľa Kroniky školy spracovala: Martina Ulahelová 

Fotky zozbierala Viktória Mészárosová 

 

 

 

 

 

 



..............................  Anketa, anketka, anketička  

Opäť sme sa vydali do školských chodieb a vyspovedali našich 

žiakov. Položili sme im tieto otázky: 

 

1,Je dôležité aby prišiel učiteľ na hodinu s dobrou náladou? 

Prečo? 

2, Je niečo na škole, čo by ste chceli zmeniť- čo to je? 

3, Páči sa vám nápad ''mať v každej triede notebook''? 

4, Páčilo by sa vám, keby sme mali namiesto učebníc a 

zošitov každý svoj vlastný notebook/tablet? 

5, Čo si myslíte o našom školskom časopise? Čo sa vám na 

ňom páči a čo by ste zmenili? Koľko bodov by ste mu dali? 

0-10 bodov 

Erika 6tr.  

1,Áno- aby nám nedávali poznámky za to, čo 

sme ani neurobili. 

2, Ja už ani neviem... :/ 

3, Áno, lebo učitelia si nemusia nosiť na 

každú hodinu svoj počítač, ale z druhej strany ani nie, lebo sa na 

ňom u nás hrajú chlapci cez prestávky!  

4, Áno. Mohli by sme si pomáhať internetom pri učení a nemuseli 

by sme sa informatiku premiestňovať do počítačovej miestnosti. 

5, Moc ho nečítam :/ 

 

Anonym z deviny :) 

1, Áno, lebo nie sú až takí prísni. Aj keď iba málokedy. 

2, Veľa vecí ...  

3, Áno, ale iba ak je počítač normálny. Náš NIE JE! 

4,Notebook určite a aj na doma, že by sme si mohli zobrať 

domov 

5, 10/6  Málo ankiet, rozhovorov, odkazov 

 

Viki 7tr. 

1,Áno! Aby na nás nekričali.  

2,Farbu v siedmej triede 

3, Áno 

4,Áno! 

5, Dobrý je. Nič by som 

nezmenila 10/8,5 

 

Denisa a Niki 8tr. 

1, Áno, lebo keď má dobrú 

náladu,  smejeme sa a je ľahšia hodina. 

2, Aby sme nedostávali toľko d.ú 

3, Áno 

4,Áno 

5, Je super! Nič by sme nezmenili 10/10 !! 

 

Anonym z deviatej triedy 

1, Jasné že je! Keď má učiteľ dobrú náladu, tak aj žiaci a hodina 

bude zábavnejšia. 

2, Viac voľna! (samozrejme iba pre 9. ročník! :) ) 

3, Páči, len v jednej (našej) triede je príliš pomalý. 

4, Určite áno. Bolo by to supeer! 



5, Veľmi sa mi páči "Smajlík odkazuje" 10/8 

 

Vivi 

1, Je to veľmi dôležité, lebo sa ich potom trošku bojíme, keď sú 

nahnevaní. 

2, Áno- aby sme mali kratšie hodiny 

3, Páčil by sa mi ten nápad, keby sme nemali "tragáčika" 

4, Jasné, že áno 

5, Moc ho nečítam, ale páčia sa mi nápady, ktoré má redakčná 

rada. 10/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................  Interview s prvákmi  

 

*Ako sa ti páčila imatrikulácia? 

*Páči sa ti tričko, ktoré si dostal/a? 

*Čo si myslíš o našich deviatakoch? 

*Čo sa ti najviac páčilo na 

imatrikulácii? 

*Si rád/rada, že si prváčik? 

Prečo? 

 

Jakubko 

* hrozne dobrá bola 

* áno, pekné sú 

* LIKE! :) 

* hádzanie loptičkami, bola to zábava! 

* áno, som rád, že som prváčik! 

 

Johanka 

* páčila sa mi 

* aj tričko sa mi páči 

* deviataci sú kamaráti :) 

* celá imatrikulácia sa mi páčila 

* som rada, že chodím do školy 

 

Adamko 

* dobrá bola 

* áno, páči sa mi tričko 



* dobrí sú, ja si myslím, že poslúchajú 

* že sme museli odpovedať na otázky o rozprávkach 

* áno, lebo je to zatiaľ ľahké 

 

Andrejka 

* páčila sa mi 

* aj tričká sa mi veľmi páčili 

* deviataci sú dobrí a milí 

* všetko sa mi páčilo, ale najviac to, že sme dostali tričká 

* áno som rada, lebo sa učíme 
 

                                                 Ninó a Tuší, 9. trieda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................  Pranostiky okolo Vianoc  

 

Aké je počasie na Barboru, také býva až do Vianoc. 

Keď je na Štedrý večer hmla, bude plané (zlé) počasie. 

Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc. 

Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ľade. 

Na Božie narodenie o blšie prevalenie. 

Biele Vianoce, zelená Veľká noc 

Keď na Narodenie Krista pršať začne, za štyri týždne počasie 

bude mračné. 

Keď sa s nov-mesiacom sviatky začínajú, veľmi tvrdú zimu často 

znamenajú. 

Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, toľko bude trvať po 

Vianociach. 

Od Vianoc do Ducha nespúšťaj sa kožucha, a po Svätom Duchu 

zas dobre v kožuchu. 

Ak sa vetry na svätého Štefana spolu chytia, velikie priekopy 

a záveje narobia. 



Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar. 

Do Vianoc hoj, od Vianoc joj! 

Keď je na Štedrý deň veľa hviezdičiek, na budúci rok je veľa 

kureniec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Redakcia 

 

 

 

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

 

Rozprávka o vianočnom stromčeku.....  

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna 

krajina . Raz dááávno  pradáávno , v 

Nemecku žil jeden muž spolu s 

manželkou a s dvoma malými deťmi.  

Nastala zima, bol december. Mamička 

doma varila, deti sa hrali a otecko ako 

vždy šiel po drevo do lesa, kým nebola 

tma. Začal padať sneh, keď otecko dorazil do lesa a začal píliť 

strom. Začul nejaký čudný zvuk, zložil pílku a priblížil sa k 

malému ihličnatému stromčeku.  Stromček bol opustený, okolo 

neho neboli žiadne iné stromy, vyzeral ako keby bol smutný…  

 Otec sa pobral domov a zobral si so sebou malý stromček. 

Stromček voňal krásne ihličím  .  Keď nastal Štedrý večer a 

všetci si sadli za štedrovečerný stôl, mame napadlo, že 

stromček zavesia nad stôl dole špičkou. Pomaly sa táto správa 

rozšírila a každý mal malý stromček zavesený nad 

štedrovečerným stolom. Celý dom voňal kráásne ihličím.  

Mame napadlo, či nepriniesť ešte väčší stromček do domu a byt 

by voňal ešte krajšie.  Otec poslúchol a priniesol väčší 



ihličnatý strom.  Keď bol večer a bola tma, deti zapálili sviečku. 

Mame hneď napadla otázka, prečo nevyzdobiť stromček ?  

Deti začali vyrábať z papiera snehové vločky a rôzne ozdoby , 

mama a otec pripevnili sviečky na stromček. Keď dokončili 

výzdobu, sadli si pred stromček a pomodlili sa !  

Ľudia šli  večer do kostola a zbadali, že sa niečo pekné ligoce za 

oknom v izbe. Zišli sa  pred domom , rodina im porozprávala ako 

to celé bolo.  

A vraj odvtedy ľudia zdobia stromčeky na Vianoce.  Ráno, keď 

sa zobudili, pod stromčekom ich čakali darčeky, rodina bola 

šťastná a hlavne z tej detskej radosti, ktorú mali deti v očiach.  

♥  

   

   

   

   

  

 WIKÍÍÍ 

 

 

Ach, tá láska nebeská ..... 

Šimon hneď po škole šiel domov. To sa 

nestávalo často, veď vždy šiel von 

s kamošmi. Ale teraz cítil, že na to nie je 

čas. Vošiel do svojej izby a ľahol si na 

posteľ a vytiahol si mobil z vrecka. 

Prešiel všetky svoje kontakty, ktoré v nich mal. Mal tam aj 

Annin. Ešte sa pamätal, ako si vymenili svoje telefónne čísla. Na 

líci sa mu zaleskla slza. Bola to slza plná bolesti a strachu. Vedel, 

že nemôžu byť spolu. Veď onedlho sa odsťahujú a už ju v živote 

neuvidí. Pri tom pomyslení to už nevydržal. Vybral si Annino číslo 

a zavolal jej. Zdvihla.  

„Haló?“ 

„Ahoj, Anna. To som ja. Viem, že to je nevhodné volať ti, ale 

chcel by som ti niečo prezradiť …“ Šimon si prečistil hlavu 

a vyberal správne slová, ako jej to povedať. „Už dávno som ti 

chcel povedať, že ťa mám 

úprimne rád … Ale osud má asi 

iné plány… Prepáč mi ale 

o týždeň sa sťahujeme.“ Šimon 

počul, ako sa Anne zasekol hlas. 

Nevie, či nad tým, že sa 

sťahujú, alebo nad tým, že ju 



má rád. Asi po minúte mlčania sa ozvala: „Vy… sa sťahujete? 

A prečo si mi to nepovedal?“ Šimon vedel, že tomu neuverí. 

Dostal nápad. „Čo by si povedala na stretko? Poď von na naše 

miesto o pol hodinu.“ A tým sa ich rozhovor skončil. 

Šimon stál pri ihrisku. Bolo to ich miesto. Toto miesto bolo, kde 

sa prvýkrát stretli. Ešte vždy mal ich rozhovor čerstvo v pamäti. 

Bol to rozhovor, ktorý asi nikdy v živote nezabudne. 

Asi po 5 minútach videl prichádzať Annu. Videl jej na očiach, že 

to nechápe, neverí. Dalo sa to z nej priam vyčítať. „Je to 

pravda?“ Šimon prikývol. Anna sa nezdržala a rozplakala sa. 

Objal ju, ale bolo to veľmi ťažké pre oboch. Asi osud mal niečo 

iné v plánoch ….. 

Asi o týždeň stál Šimon pri aute, ktorým odchádzajú. Anna tam 

bola tiež. Prišla sa s ním rozlúčiť. Objali sa na rozlúčku. Šimon 

jej niečo zašepkal, pustil ju a vstúpil do auta. Auto naštartovalo 

a vyrazilo. Kývali si, pokým na seba dovideli. Keď už auto nevidela 

na obzore, padla na kolená a rozplakala sa. Jeho posledné slová 

jej zneli v hlave: „Vrátim sa.“ 

Lulu 

 

 

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

 

 

Neprehliadnite, prosím, chyby, ktorých sa 

najčastejšie dopúšťame na našej škole vedome 

i nevedome: 

 

 dva deci  - správne:  dve deci 

 bedna, bednička sú správne v češtine – správne u nás:  

debna, debnička 

 Slovo krabica sa od roku 2011 v Slovníku súčasného 

slovenského jazyka už uvádza ako spisovné neutrálne slovo, 

doteraz sa používalo slovo  škatuľa 

 Trebalo, trebalo by – správne:  bolo treba, bolo by treba  

 Bratislava, 8. 3. 2011, v Bratislave, 8. 3. 2011 - správne je: 

Bratislava 8. 3. 2011 aj V Bratislave 8. 3. 2011. 

 e-mail má aj zdomácnenú podobu mejl,  obidve podoby sú 

podstatné mená mužského rodu a skloňujú sa podľa vzoru dub: 

v genitíve jednotného čísla majú tvar s príponou -u, z e-mailu, z 



mejlu, v lokáli jednotného čísla majú tvar s príponou -e, v 

poslednom e-maile, o novom mejle a v nominatíve množného 

čísla majú tvar s príponou tvrdé -y, dva e-maily, tri mejly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martina  Ulahelová 

 

 

.....................  Úspechy, úspechy, ach, tie úspechy  

 

Od septembra sme sa zapojili do týchto súťaží: 

1. vyrábali sme záložky , ktoré sme poslali Základnej škole 

Kružlov na východnom Slovensku a oni poslali nám.......boli pekné, 

porozdeľovali sme si ich, avšak naše boli trošku krajšie  

 

 

 

2. športové súťaže: stolný tenis 

,badminton, atletika ..... Síce sme získali 

len skúsenosti, ale boli sme súpermi, pri 

ktorých sa aj víťazi potili 

 

3. zapojili sme sa do súťaže 

o najzaujímavejšie podujatie školskej 

knižnice a z vyše 300 škôl sme skončili na  

15. mieste 

 



4. predmetové olympiády: SJL, NEJ, ANJ, DEJ, GEO, TO..........a 

z nich najkrajšie umiestnenie máme 

2. miesto v okresnom kole v 

technickej olympiáde vďaka pánovi 

učiteľovi Harcsovi a našim 

deviatakom Vavrovi Landczmanovi 

a Petrovi Brečkovi 

5. čakajú nás súťaže v prednese poézie a prózy, Európa v škole 

a iné...... 

 

Blahoželáme a prajeme veľa šťastia......... 

 

Redakcia 

 

 

 

 

 

 

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

 

Ešte raz sa chceme ospravedlniť p. uč. Krškovej 

za to nedorozumenie vo štvrtok na chémii. Mrzí nás 

to. (Baby z deviny) 

 

Pán učiteľ Harcsa, nenervujte sa, už to s nami 

vydržíte! (sladká devina) 

 

Pani učiteľka, nerozprávajte cez zuby!  

 

 

Hnevám sa na podaktorých deviatakov!!!!!! Dúfam, že 

sa medzi nimi našli tí, na ktorých sa hnevám  

(Ulahelová) 

 

Všetkým prajem požehnané a milostiplné vianočné 

sviatky  (Ulahelová) 



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

 

1. Ja som malá vložka (miesto vločka) 

2. Du gehst auf die nervy (Nerven). 

3. notové noty 

4. pohyby nemeckých telies (miesto nebeských )  

5. Zase stojíš, keď nemáš sedieť? 

6. Spomeniem si, keď mi napadne. 

7. Koľko poslancov má NR? 12 kusov. 

8. Otvorte si papiere. 
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