
 

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

Ahojte, kamaráti!  

Práve držíte v rukách čerstvé vydanie 3. čísla nášho 

školského časopisu. Vianoce sú nenávratne preč, už si 

mnohí ani nespomenieme, čo sme si pod stromčekom 

našli . Dávno zabudnuté. Prehupli sme sa do 

druhého polroku úspešne i neúspešne, uhol pohľadu, kto práve 

číta tieto riadky......Nasľubovali sme rodičom, učiteľom hory-

doly, ako sa polepšíme, samých seba sme trošku tiež oklamali, 

vraj na konci bude lepšie vysvečko......no uvidíme. Budeme to 

sledovať tíško.  

Sneh pravdepodobne tento rok neuvidíme. Videli ho len naši 

lyžiari, ale aj ten bol technický. My si ho pozrieme v televízii, 

keď budeme hrať s našimi hokejistami na ZOH v Soči. Dúfame, 

že veľakrát vstaneme z kresiel s pokrikom Góóóól, 

Slovenskooooooo!!!!!! Dresy máme pripravené, môžeme začať 

hrať . 

A keď nááááhodou nevyhráme, nevadí. Už jedno zlato máme 

vďaka Anastázii Kuzminovej, vybojovala nám ho vo svojej vlasti. 

Smutnokrásna irónia....., ale taký je život  

V marci budeme povzbudzovať našich deviatakov pri potení sa 

nad Testovaním 9, prajeme im veľa šťastia a mozgové závity 

 



nech pracujú na plné obrátky . Musíme obhájiť vlaňajší 

úspech. 

A čo my, ostatní? My sa svedomito pripravujeme na vyučovanie, 

v škole sme aktívni, nevyrušujeme, poctivo si píšeme domáce 

úlohy, menším spolužiakom pomáhame, neubližujeme........skrátka 

kolobeh života sa točí, točí ......a stále točí. Občas ho prerušia 

nejaké prázdniny. A sme nesmierne vďační, že prišli a dúfame, 

že tak skoro sa nepoberú preč.....Snívať treba, o to je ten náš 

život krajší  

Prajeme vám všetkým príjemné chvíle strávené nad Smajlíkom  

 

          

          

                                                               Redakcia 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Rozhovor s pani 

vychovávateľkou 

Mészárosovou 

 
 

1. Blížia sa jarné prázdniny, na čo sa najviac tešíte ?  

Na letné prázdniny:))) 

 

2. Nájde sa nejaká podobnosť vašich spolužiakov zo strednej 

medzi našimi deviatakmi? 

No určite áno.... zábava, zábava, a akože učenie :) 

 

3. Myslíte si, že ste pre deti určitou 

autoritou ? 

Fuuu,  to mi dávaš ťažké otázky :)... ale áno 

určite SOM ! :))) 

 

4.Čo robíte vo voľnom čase , ak sa teda naskytne ? 

Pracujem :)....ale keď mám naozaj čas a len  na seba...keď som 

sama, tak najradšej počúvam hudbu, a rada snívam.... 

 

 



 

5. Obľúbený deň v roku/týždni?  

 Môj obľúbený deň  v roku ...........no asi moje narodeniny :)))....a 

v týždni mám najradšej ...PONDELKY :) 

  

6. Sú 2  mesiace po novom roku , prebieha zatiaľ podľa 

vašich predstáv ? 

ANO...presne podľa mojich predstáv!!!....ešte by som možno 

brala troška viac času na moje hobby????...xixixixi 

  

7. Čo Vás dokáže upokojiť po ťažkom dni v škole? (hudba 

alebo niečo iné ) 

Bolo by toho aj viac.....nenapíšem všetko, lebo potom by to každý 

vedel, a  chcel by ma upokojovať a potom by som bola  veľmi 

pokojná....a to zas nie som ja...musím sa 

vždy nad niečím rozčuľovať...to mi robí 

život zaujímavejším...keby som bola 

pokojná...nudila by som sa asi ....ale hudba 

vždy a všade ako i úsmev ( tak sa na mňa 

vždy usmievajte :))... 

 

8. S čím najčastejšie chodia za Vami družinári ? 

Jednoznačne : „ Môžem byť prvý/á na obede?“.......to je 

najčastejšia otázka :)))... 

 

9. Čo pre Vás znamená "svätý pokoj" ?  

Keď  môžem zo seba vydať(čiže vykričať a s plačom) všetko, čo 

ma trápi,  

 potom každému povedať....nech mi dajú „Svätý pokoj“...odísť a 

byť úplne sama.....aspoň na pár hodín...kým nepríde niekto, komu 

záleží na mojom psychickom stave a povie tú vetu, ktorú sem asi 

nemôžem....xixixixi.... 

 

10. Ja som si našiel ,že najlepší vankúš na spanie 

je  vyrobený z pamäťovej peny . Táto informácia tak 

trošku  predpovedá moju otázku a tá  znie: Na koľkých 

vankúšoch spíte ? Ja osobne spím na troch. 

Tá informácia mi vôbec nepredpovedala túto otázku :)..ale táto 

otázka je fakt vážna :))) Ja spím tiež na troch vankúšoch 

...jeden veľký  a dva malé...no keď sa ráno prebúdzam, skôr ony 

spia na mne ako ja na nich :)))  

 

11. Aký bol Váš obľúbený predmet na ZŠ ? (prestávka nie 

je predmet!!! )   

 To si robíš srandu???...ja viem, že prestávka nie je predmet :D 

Jednoznačne telesná výchova a nie len na ZŠ... 

 

 12.  Boli ste niekedy u riaditeľky "na 

koberčeku " ? 

OCH JOOOJ ja som tam vždy!!!!...:))) áno, 

bola ...ale nerada spomínam....:(  

 

13. Je práca vychovávateľa  ťažšia ako práca vyučujúceho 

učiteľa ? 

Nemyslím, určite nie...učiteľ musí vstávať skoro ráno....no ja sa 

vyspím a do práce idem až okolo  desiatej :))) 



...joooooooooj keď si to budú čítať moji kolegovia...už sa teším 

:))) 

POZDRAVUJEM ! :))) 

 

14. Ako by mal vyzerať ideálny, vysnený deň v škole?  

Na túto otázku som sa tešila najviac, aj keď tá  s vankúšmi 

nebola zlá..... 

Tak.... prídem do školy a robím si, čo chcem....:)))...ale hlavne 

nech to je zábavné!.... a hlavne pre mňa  :)))... 

 

Tak teda ďakujeme a s úsmevom sa lúči 

                                                                       Lukáš, 9. trieda 

 

A keď som dostala tú NAJ- príležitosť, že môžem o sebe 

v časopise, chcela by som ju využiť a opísať Vám môj život. 

Narodila som sa v jeden krásny januárový deň, presne na moje 

narodeniny. Bola nezvyčajná zima, fuh ešte aj dnes si 

pamätám......:D....xixixixi... 

☻ 

PS: A ešte pozdravujem mojich družinárov, siedmakov (noha ma 

stále moc bolí), deviatakov (sa moc teším na výlet), vlastne 

všetkých žiakov, ďalej svojich kolegov, upratovačky, 

v neposlednom rade pána školníka :) a hlavne  NAJ p. riaditeľku 

(dúfam, mám dobrý bod)  

Jaaaaaaaaaaaj  a p.učiteľa Harcsu, aby sa čím skôr uzdravil!!! 

Mám ešte písať...či ??? ....xixixi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



……………………………………………………………………  Karneval, karneval  
 

 

Vznik karnevalu 

Karneval je to každoročná oslava života, ktorá 

sa koná  v mnohých krajinách sveta. Vďaka 

týmto oslavám môžeme spoznávať iné kultúry 

a ich zvyklosti. 

Pred mnohými sto rokmi stúpenci katolíckeho 

náboženstva v Taliansku začali tradíciu 

predvádzania divokých kostýmov tesne pred prvým dňom pôstu. 

Ľudová etymológia odvodzuje pôvod slova od latinského caro 

vale, čo jest zbohom, dovidenia mäso. Väčšiu pravdepodobnosť 

sa však pripisuje významovému odtieňu slova, ktorý vychádza z 

carne levar, čo znamená odložiť, dať nabok mäso. Táto tradícia 

sa postupne rozšírila do Francúzska, Španielska a odtiaľ do 

ostatných kútov sveta....všade tam, kde mali tieto krajiny svoje 

kolónie.  

Dôvodom vzniku karnevalu bola prítomnosť veľkého množstva 

rôznych národov, Indov, Tibeťanov, Číňanov, ale aj Turkov, 

príslušníkov rôznych afrických krajín a podobne, ktorí boli 

prinesení do Karibiku ako otroci robotníci. 

 Každý z týchto národov má svoju tradíciu, svoje tance, 

slávnostné oblečenie a ojedinelé prvky. A tak každý národ si 

mohol predstaviť svoje tance, oblečenie! Každý národ mal 

svojho človeka, ktorý im vždy pripravil šaty z rôznych látok na 

tento veľký deň ! Raz v tento deň  vymysleli šaty, ktoré boli z 

rôznych farebných látok, a namaľovali si tvár na šaša. Táto 

správa sa rozšírila a začali si vymýšľať ľudia aj iné  masky. 

Najrozšírenejšie masky boli podoby známych ľudí, neskoršie už 

aj masky zvierat. Začali vyrábať aj škrabošky na tvár, aby ich 

ľudia nespoznali! Neskoršie    sa ľudia spájali do skupín a spolu 

si vytvorili tanec, ktorý pred každým zatancovali! Takto sa 

vyvíjal karneval, ktorý trvá až do dnešného dňa !   

 

        Wiki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Lyžovačka 

Lyžiarom  bolo fajn. Ledva sa 

skončili vianočné prázdniny, 

posedeli v škole týždeň a už sa balili 

na lyžiarsky kurz do Hronca. Tento 

rok sa ich nazbieralo veľmi máááálo 

a kvôli nedostatku snehu hrozilo, že 

sa nikam nepôjde. Ale predsa......Ešteže tá naša technika  je 

taká vyspelá.....Umelé zasnežovanie, technický sneh všetko 

zachránil. Lyžovačka sa konala. 

A vraj bolo super. Ako pre 

koho.....Chudák pán učiteľ 

Harcsa , zlomil si kľúčnu 

kosť, keď dával pozor na 

svojich zverencov. V roku 2014 

sme ho ešte hádam ani 

poriadne nevideli. Pán učiteľ, prajeme skoré uzdravenie a už sa 

konečne vráťte, chýbate nám   

Korčuľovanie 

Táto zima akoby štrajkovala. Sneh sme 

poriadne nevideli a asi už ani už neuvidíme. 

Perinbaba však s nami nevybabre. Keďže 

sánkovačka nám nevyjde, tak sme presedlali na iný druh zimného 

športu, a to korčuľovanie. Vďaka pani riaditeľke, ktorá nám 

vybavila Zimný štadión v Nových Zámkoch až dvakrát, sme sa 

s pani učiteľkami Čiefovou, 

Mészárosovou  a pánom 

učiteľom Čiefom učili 

korčuľovať. Bola to ohromná 

zábava udržať sa na ľade a na 

korčuliach zároveň.  

Zápis prvákov 

31. januára sa konal na škole zápis 

malých prváčikov. Pani učiteľka 

Víghová spolu s pani riaditeľkou sa 

im postarali o krásny zážitok  a už 

teraz sa tešia  na september 2014.  

Zábava, hra, rôzne aktivity im 

spríjemnili prvé momenty v škole. 

Domov odchádzali so sladkosťami, darčekmi a vyprevádzal ich 

maskot v podobe veľkého psa.  

Polročné prázdniny  

Aj nás väčších čakalo v tento deň prekvapenie. Polročné 

hodnotenie a vysvedčenie. To bolo radosti!!!!!!!!!!!!!! Väčšina žiakov 

sa tomu tešila, veď sa svedomite učili, celý polrok dreli, tak si 



zaslúžia odmenu.....A tí ostatní odchádzali domov s malými 

dušičkami  

Maškarný ples 

Posledný januárový deň sme mali maškarný ples. Mohli sme 

vidieť masky a masky od výmyslu sveta: 

brušná tanečnica, Asterix, piráti, 

princezné, Pipi Dlhá Pančucha, spachtoši, 

indiáni, ..... ...Všetkých čakala sladká 

odmena a perfektná zábava. 

 

 

 

 

Výchovný koncert skupiny Bearish Dream 

V piatok 7.februára spestrili 

náš školský deň traja páni 

hudobníci z Nitry. Veselou 

a hudobnou formou nás 

zaviedli do Šikanova a ukázali 

nám, ako sa nebáť takých, ktorí ubližujú bezdôvodne ostatným. 

Vysvetlili nám, prečo takí AGRESORI vznikajú, čo ich k tomu 

vedie ubližovať, ponižovať druhých. A nie 

hocikomu ubližujú, vždy len slabším. A prečo? 

......lebo sami sú slabosi, v ich vlastnom vnútre 

sú po.....ní. Ventilujú si svoje vlastné 

problémy. Väčšinou sú to takí, 

ktorých treba ľutovať. Kdesi 

zato ani nemôžu, lebo 

vyrastajú v ťažkých 

podmienkach, rodinné zázemie  je hrozné a svoju bolesť 

prehlušujú svojou silou a zlobou, zákernosťou. Ale my ostatní im 

v tom môžeme zabrániť, keď nebudeme zatvárať oči 

a pomôžeme tomu, komu ubližujú, postavíme sa AGRESOROVI 

na odpor, nech sa zľakne a zuteká kade ľahšie.....  

EKO súťaž 

Obchodná sieť LIDL rozbehla súťaž 

o multifunkčné ihrisko. Vraj myslite 

EKOlogicky, vymieňajte PET fľaše za 

ihriská. Škola, ktorá vyzbiera čo 

najviac nepokrčených PET fliaš, 

môže vyhrať multifunkčné 

ihrisko. A chceme to vyhrať!!!!!! 

Zmobilizovali sme celú obec 

a jedno krásne februárové 



dopoludnie sme sa vybrali vyzbierať všetky fľašky po dedine. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli  

Valentín – Deň citov     

     

Pôvod sviatku sv. Valentína sa spája s 

kresťanskými legendami o sv. Valentínovi. V jednej z nich tento 

svätec vystupuje ako podporovateľ partnerského vzťahu, v 

druhom prípade sa Valentín podľa legiend zaľúbil buď do dcéry 

žalárnika, ktorý ho väznil alebo do dcéry sudcu, ktorý ho súdil. 

Dcéru sudcu modlitbami vyliečil zo slepoty a po odsúdení jej z 

väzenia písal listy, ktoré podpisoval ako „Tvoj Valentín“. Preto je 

sv. Valentín alebo len Valentín označovaný za patróna 

zamilovaných a zaľúbencov.  

Prvým tovarom, ktorý sa v súvislosti s Valentínom objavil na 

trhu, boli valentínky. Prvé valentínske pohľadnice vlastnoručne 

zhotovila a úspešne predávala v roku 1847 Ester Howland v 

USA. O ich masovejšie šírenie sa však postaral Walter 

Scott.  Začiatkom 20. storočia hrozil tomuto vydavateľovi 

vianočných blahoželaní krach, preto vraj vymyslel nový sviatok 

so špeciálnymi blahoželaniami, prostredníctvom ktorých sa 

Valentín v USA slávi od roku 1907.    

Sviatok zamilovaných 14. februára začali Slováci vnímať až 

začiatkom 90. rokoch 20. storočia. Všetci chceme, aby naši 

blízki vedeli, že sú pre nás dôležití, že ich nosíme v srdiečku, že 

sú súčasťou nášho sveta.  Chceme vyjadriť svoj vzťah 

k partnerom, rodičom, deťom, súrodencom, priateľom...., len nie 

každý to dokáže vyrieknuť, povedať, čo cíti.....Nie všetci sme 

boli obdarení výrečnosťou a ľahkosťou slov. Ktosi múdry kedysi 

povedal: Len preto, že ťa niekto nemiluje tak, ako by si ty chcel 

či chcela, neznamená, že ťa nemiluje tak, ako najviac vie.  

Skúsme o láske hovoriť nielen 14. februára, ale čo 

najčastejšie......a nielen hovoriť, skúsme aj tak podľa toho 

konať.....Pre niekoho je ľahko vyrieknuť slová Ľúbim ťa, milujem 

ťa, ale skutok a pravda je úplne, úplne inde....A niekto tie slová 

nedokáže vždy vyrieknuť, povie ich len raz a myslí to úprimne 

a vážne...Ktorú možnosť by ste si zvolili? 

 

                             Táťa, 6. tr. 

 

     

 



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

             História  školy v obrazoch 

  1929 - 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2009 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Lili a Max 

 

Ahojte,  volám sa Lili, poviem vám niečo 

o sebe:   

mám 10 rokov, mám 3 mačky a volajú sa: 

kocúr Murko, Sedmokráska, Pani Hodvábna, 1 psíka : Maxa.  

Poviem vám príbeh o mne a Maxovi:  

Bol 6. december. Keď som cestou domov stretla jedného 

túlavého psíka. Bol veľmi milý, sledoval ma až domov.  

Dala som mu jesť a piť. Musela som ho ukryť, aby ho rodičia 

nevideli. 

Zakázali mi psíka.  

Keď som mala 9 rokov,  vtedy nám 

zomrel psík.  

Musela som ho ukrývať do 14. 

decembra. V tento deň som ho vzala na 

prechádzku  a bác..... rodičia nás 

uvideli.  

Našťastie povedali, že si ho môžeme nechať. Tak sa dostal do 

našej rodiny. Máme ho veľmi radi. Rád behá a hrá sa s nami.  

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

                                             Laura, 6. tr. 

  

 

 

 

 

 

 



 KrátkebásničkyKrátkebásničkyKrátkebásničkyKrátkebásničk 

 

Vysvedčenie 

Dnes je veľký deň 

každého žiaka sen 

jednotku na vysvečku mať 

s kamarátom sa radovať. 

 

Guľovačka 

Po dobrom vysvečku nás čaká guľovačka 

Po guľovačke nasleduje dobrá žuvačka 

Po žuvačke si dáme posed na fejsbúku 

Po fejsbúku  dostaneme chuť na kungfu 

Po kungfu si dáme horúci kúpeľ 

A po kúpeli  nás pohltí teplá posteľ. 

 

 

Maškarný ples 

Dnes k nám prišli divné masky 

tvárili sa ako ospalé mačky 

keď muziku spustili 

do tanca sa vrhli 

ako pojašené sa zvíjali 

špinavé konfety zbierali  

ku koncu keď vyhladli  

sladkosťou sa oblizli.                                              

 

 

                              Jozefína, Laura, Táťa 

 

 

 

 

 



...................  Výtvory žiakov na počítačovom krúžku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kristína Takácsová, 4. trieda 

 

                                                      

          
 

 

 

 

  

                               Silvia Szuriová, 4. trieda 

Každý večer pri okienku 
malá Zuzka sedáva, čo si 
prosí na Vianoce do 

nebíčka rozpráva.     „Ach, 
Ježiško, daj mi, prosím, 
nech ma ľúbia rodičia 
k tomu dáky pekný darček, 
čo bratovi požičiam. Celý 

rok som poslúchala, mám 
jednotky v škole, vieš? 

Splň mi prosbu, nech sme 
zdraví a aj šťastní k tomu 
tiež. "Padá sniežik, noc 
je  tichá, tajná chvíľa 
nadišla, žiari stromček, 
horí sviečka,....Ježiško ju 
vyslyšal. 

 

 

 

http://www.picstopin.com/1366/zima-drzewo-noc-g%C3%B3ry-na-pulpit/http:||www*tapeta-zima-noc-drzewo-gory*na-pulpit*com|zdjecia|zima-noc-drzewo-gory*jpeg/
http://msite.zoznam.sk/se/809/498/msg/21730/MonikaF
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=t0RoxhGAC6jEqM&tbnid=l2PgXfqH6FBk6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://fotky.sme.sk/fotka/246224/najkrajsie-vianoce-su-v-poprade&ei=LMmEUrLvM87ZsgaBjoGgDQ&bvm=bv.56343320,d.bGE&psig=AFQjCNGuronKU9QpRaCgaev43kP3UiaP-Q&ust=1384520287072880
http://diva.aktuality.sk/clanok/24204/desatoro-penaznej-discipliny-pred-vianocami/
http://www.tapeta-obraz-zima-bialy-tygrys.na-pulpit.com/
http://czechfolks.com/plus/category/basne-a-proza/page/2/


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

 

V mesiacoch január - február sa konali  

 obvodné kolá predmetových olympiád:  

1. OANJ – Lucia Izsáková získala 7. miesto 

2. ONEJ – Oliver Pálmai získal 4. miesto 

3. OMAT - Tamáš Záhradníček získal  6. miesto a Tamás Méry 

32. miesto 

4. OGEO – Juraj Landczman získal 6. miesto 

5. ODEJ – Juraj Landczman získal  4. miesto 

 iné súťaže: 

1. v okresnom kole v súťaži Hviezdoslavov Kubín nás budú 

reprezentovať Romanko Čief, Vivi Laczkóová, Barborka 

Lacušková, Viki Szombatová 

2. v okresnom kole v súťaži Európa v škole nás budú 

reprezentovať v písomnej časti Lucia Izsáková, Sebastián  

Ciganyecz, vo výtvarnej časti Karinka Mészárosová, Viki 

Csapáková 

3. Všetkovedko: Roman Čief- 8. miesto, Kitti Szűcs- 7.miesto -

úspešní riešitelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

                                                      Redakcia  

 

Blahoželááááme a takto 

silno držíme palce 

v postupových kolách  

 



.........................  Karnevalové festivaly na svete  

 

Berlínsky Karneval kultúr  

V neďalekom Nemecku sa 

koná od roku 1996 Karneval 

kultúr. Dôvodom jeho vzniku 

bola prítomnosť veľkého 

množstva rôznych národov, 

Indov, Tibeťanov, Číňanov, ale aj Turkov, príslušníkov rôznych 

afrických krajín a podobne. Každý z týchto národov má svoju 

tradíciu, svoje tance, slávnostné oblečenie a ojedinelé prvky. 

A tak sa môžu predviesť svetu a tiež možno niekto príde na 

chuť dovtedy opovrhovanej krajine, len preto, že je z Ázie, 

alebo z Afriky, ktorú pritom vôbec nepoznáme.  

Zimný karneval v Quebecu 

Kanaďania v ničom nezaostávajú. 

Quebec je mesto známe dlhou 

tvrdou zimou, a preto niet divu, že 

si tamojší obyvatelia usporiadali 

vlastný karneval, ktorý im spríjemní 

toto zimné obdobie a v podstate 

pripraví aj trochu dôvod sa na zimu tešiť. Ako už názov 

napovedá, ide o zimný karneval, takže nechýbajú masky, ľadové 

sochy, súťaže v stavbe snehuliakov, kde tam možno naraziť na 

nejaké to iglu, ale hlavne tu je sprievod so šialenými vozmi a 

oblekmi. Maskotom karnevalu je veľký snehuliakom s červeným 

klobúkom menom Bonhomme Carnaval a objavuje sa aj na 

suveníroch a pohľadniciach.  

Karneval v Benátkach 

Koná sa na konci každej zimy a víta jar. 

Žijú ním celé Benátky, a v tej chvíli 

akoby aj celý svet. V Benátkach totiž 

každý deň možno nájsť ľudí azda 

naozaj z celého sveta. História 

karnevalu je úctyhodná. Najstaršie 

zmienky o ňom siahajú do 14. storočia 

a príliš sa od tej doby nezmenil. Práve to je na ňom to nádherné 

a jedinečné. Jedinečnosť karnevalu vždy spočívala aj v tom, že 

počas neho majú rôzne sociálne vrstvy na sebe rôzne masky. 

Každý je tu vtedy rovný všetkým. V Benátkach nájdete masky, 

klobúky a šaty na karneval aj mimo karnevalové obdobie, takže 

si možno rôzne zaujímavosti nakúpiť ako suveníry… V súčasnosti 

je s karnevalom spojená aj určitá noblesa, plesy pre zámožných 

ľudí z celého sveta sú miestom pre uzavretý okruh ľudí, keď sa 

na uliciach blížiacou sa nocou strácajú ľudia v kostýmoch a 



presúvajú sa do kaviarní, podnikov a na otvorené tanečné 

plochy…  

Rio de Janiero 

Ten najväčší a najznámejší je 

samozrejme Karneval Rio de 

Janiero. Každoročne priláka 

milióny turistov, obrovské 

množstvo ľudí, ktorí chcú na 

karnevale vystupovať, kostýmy si 

pripravujú rok a pokiaľ ho nevyužijú na rok ďalší, makajú na 

ďalšom. Celé veľké haly slúžia pre prípravu karnevalového 

sprievodu. V ňom sa objavuje všetko, prírodné, neprírodné, 

bežné aj neuveriteľné. Návštevníci sú oslnený nekončiacim 

sprievodom, ktorý sa presúva takmer celým mestom po hlavnej 

promenáde. Je to hlavne hudba a tanec, čo robia z tohto 

karnevalu a jeho účastníkov živú a v rámci svetových karnevalov 

ojedinelú vec. Stojí to majland, ale ďalší majland do mesta 

prichádza spolu s turistami. Štvordňové oslavy sa konajú štyri 

dni pred popolcovou stredou. Karneval je braný ako oslava pred 

pôstom. Jednotlivé skupiny, ktoré vystupujú sa predskakujú v 

kvalite predvádzanej samby, v zdobení a kvalite kostýmov… 

       

            -  pkjapchr- 

...................................  Román na pokračovanie  

 

Ach, tá láska nebeská ......... 

Už sú to 2 roky čo Šimon odišiel. Anna naňho ešte stále nevie 

zabudnúť. Jej myšlienky vždy prejdú 

naňho, na jeho vôňu, na jeho oči. Večer 

nevedela zaspávať. Ešte stále ju to 

bolí, ako keby sa to stalo iba včera. 

Jej nová škola jej nepomohla o nič 

viac. Nikto ju nemal rád, ani sa na ňu 

len nepozreli. Vždy ju šikanovali. 

Nenávidela každého. Neznášala 

strednú školu. Neznášala každého 

v nej. 

V jeden deň sa ale všetko zmenilo. Bol to slnečný, priam letný 

deň  na začiatku apríla. Najprv to nevyzeralo nádejne pre Annu, 

pretože ju znova šikanovali. Ale teraz sa však rozhodla konať. 

Povedala všetko rodičom, ktorým to doteraz tajila. A, 

samozrejme, oni to len tak nenechali. Zavolali do školy, na 

políciu. Riaditeľka s tým veľa nenarobila, maximálne dala žiakom 

zníženú známku zo správania, čo ale zvýšilo ich zlosť. Annu 

šikanovali častejšie. Už to nevydržala, a tak povedala rodičom, 

že by chcela prestúpiť. Rodičia najprv zaváhali. Ale ich srdcia 



obmäkčil Annin pohľad v očiach. Strach zmixovaný 

s odhodlanosťou.  

Anna stála pred svojou novou školou. Bola nervózna, ale i plná 

nádeje. Inú možnosť nemala. Ešte predtým ako vstúpila do 

školy, poobzerala sa. Ani ona nevedela, čo hľadala. Možno to bol 

iba inštinkt. Ešte raz sa pozrela na školu. Mala 3 poschodia, 

stavaná z tehál. Podľa výzoru školy sa dalo usúdiť, že potrebuje 

rekonštrukciu. Anna vykročila k vchodovým dverám. Opatrne ich 

otvorila a vstúpila. Pred sebou uvidela hŕstku ľudí v jej veku. 

Práve, keď sa chystala vystúpiť, niekto jej potľapkal plece. 

„Nová?“ počula priateľský, dievčenský hlas. Anna sa otočila 

a uvidela tvár s veľkým úsmevom. Iba prikývla na odpoveď.  

„Som Daniela. A ty?“ Anna sa na ňu iba nemo pozerala. Zaplo jej 

iba po pár sekundách. 

„Anna,“ povedala. Chcela jej podať ruku, ale Daniela odmietla.  

„Nemusíš byť taká oficiálna‘,“ zasmiala sa. Anna sa tiež usmiala, 

dúfajúc, že našla svoju prvú priateľku.  

Daniela ju potom zaviedla k riaditeľke, ktorá dala Anne rozvrh 

a všetky potrebné informácie, napr. kde nájde triedy a učebne. 

Poverila Danielu, aby bola pri nej.  

„Si v tej istej triede ako ja, paráda. Poď zavediem ťa do nej.“ 

Anna ju poslúchla a nasledovala Danielu do triedy. Otvorili dvere 

a vstúpili. Len čo vstúpili, Anna sa poobzerala. Po chvíli si všimla 

povedomú tvár. Až po minúte zistila, kto to je. Jej srdce takmer 

vypadlo zo svojho miesta. Nechcela veriť svojim očiam. 

Nevedome si pootvorila ústa a zašepkala: 

„Šimon...“ 

                                                                  Lulu, 9. tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



..................................  Program Zelená škola  

                                                                          

   Naša základná škola je zapojená do 

programu Zelená škola už piaty rok. Za našu 

úspešnú prácu sme získali certifikáty 

Zelenej školy spolu so zástavou a ocenením 

„Na ceste k Zelenej škole“ ako 

symboly  tohto programu. 

  

Príroda nepotrebuje módnych návrhárov ani vizážistov, je sama 

o sebe krásna v každom období. Na jeseň sfarbená do pestrých 

farieb, v zime do biela, nepotrebuje kožuch, sneh ju oblieka, na 

jar ako dieťa raz tichá, inokedy plačlivá a niekedy uletená a leto 

ju farbí do zlatista lúčmi slniečka. A človek v jej objatí je 

krásny tiež, keď ju miluje a chráni......Chráni – mnohí z nás 

zabúdame na existenciu tohto slovesa v spojení s prírodou. 

Správame sa k nej macošsky, akoby sme do nej nepatrili, 

nezáviseli od nej. A pravda je niekde inde. Práve naopak všetko 

od nej závisí. Raz nám to všetko zúčtuje, bohužiaľ. Naša škola 

sa snaží zmeniť myslenie ľudí, oddialiť deň zúčtovania.......Sme 

síce príliš malá škola na obrovskú zmenu.  

Chceme sa hrdiť titulom zelená škola. V rámci programu Zelená 

škola intenzívne pracujeme na tom ,aby sme sa stali Zelenou 

školou. Prvým jasným dôkazom toho bola návšteva konzultantky 

Zelenej školy Ing. Miroslavy Pilárikovej. Stretlo sa s ňou celé 

Kolégium školy, porozprávali sme sa spolu, pani inžinierka nám 

dala zopár cenných rád.  

V rámci biologickej olympiády v kategórii F naši štvrtáci 

a piataci v zimnom období kŕmia a pozorujú vtáčiky v areáli 

školy. 

Viki Szombatová z 9. triedy je tiež jedna z tých, ktorá chráni 

životné prostredie a zúčastnila sa biologickej olympiády, kde 

spracovala tematiku Rastlinstvo Parížskych močiarov. 

Takmer každá trieda sa zapája do súťaží, ktoré sú vyhlásené 

a ktorých cieľom je zlepšiť naše životné prostredie.  

..............a to nie všetko, ešte sme len na začiatku, ale veríme, že 

to úspešne dotiahneme do konca. 

 

      Zelené kolégium  

 

 

 

 



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

 

 

 Astronómia sa stala jeho konečníkom (miesto koníčkom) 

 Pri používaní pivníc (miesto panvíc) 

 Žiak má právo ukázať svoj názor 

 Na hrobnom kameni (miesto na náhrobnom kameni) 

 Ako si mám zapamätať koľkého je, keď sa to každý deň 

mení? 

 Pri založení rodiny mu pomáhali aj susedia. 

 Prví ľudia získavali oheň, keď udrel blesk alebo keď sa 

chytilo od vlaku. 

 V pozadí vystupujú do popredia Karpaty. 

 Zlomeniny poznáme zatvorené, otvorené a spotvorené. 

 Ryby, ktoré požierajú iné ryby, sú kanibalky.  

 

 

 

 

 

................................. Dúšok spisovnej slovenčiny  

 

 

Neprehliadnite, prosím, chyby, ktorých sa 

najčastejšie dopúšťame na našej škole vedome 

i nevedome: 

 

 

 môžme               môžeme 

Slovo môžme v slovenčine neexistuje. Slová môžme a môžte sú v 

rozkazovacom spôsobe, a ten pre sloveso môcť neexistuje. 

 

 hamba             hanba 

Slovo hamba v slovenčine neexistuje. Bodka. Je to hanba, keď 

niekto používa slovo hamba. 

 

 kde ideš?                 kam ideš? (smer) 

 

 kľud                      pokoj 

 



 Koho je to kniha?                Čia je to kniha? 

 

 nula celá osem desatín                    nula celých osem 

desatín 

 

 ďaleko viac                    omnoho viac, oveľa viac 

 

 fénovať                   sušiť (vlasy) 

 

 dres (kuchynský)                 drez, ale: dres = časť 

šport. úboru 

 

 Štyri roky dozadu                  pred štyrmi rokmi 

 

 

 

                                    Martina Ulahelová 

 

 

 

........................................  Smajlíkov hlavylámač  

 

Kamaráti, prehrýzli ste sa až sem? Wow, ani sa 

mi nechce veriť  Ale blahoželáme a tu je 

odmena: pripravil som vám zopár vlastných, ale i 

z internetu „odkukaných“ hlavolamov. Ak ich 

vyriešite, okamžite vyhľadajte človeka, ktorý zodpovedá za 

moju jazykovú úpravu (1. hlavylámač), ak máte všetko OK, čaká 

vás SLADKÁ ODMENA   

 

2. Sudoku: 

 

 

 

 

 

3. Pozerám sa na niekoho fotografiu. Uhádnite, kto je na nej 

odfotený, ak nemám žiadnych súrodencov a otec toho muža na 

fotografii je syn môjho otca. 



4. Čo sa vyskytuje raz v každej minúte, dvakrát v každom 

momente, ale ani raz v roku. 

5. Do školy v prírode prišli traja chlapci: Polák, Šumichrast 

a Vyskočil. Ich krstné mená sú: Karol, Peter a Martin. Nevieme 

však, ktoré krstné meno komu patrí.  

  „Myslím, že Polák sa volá Karol,“ ozval sa jeden hlas. 

„  Nie, to si neuhádol,“ odpovedal vedúci. 

Na určenie, ktoré krstné meno komu patrí, treba vedieť: 

1. Otec Marienky Sedláčkovej, ktorú poznáte, je bratom 

Polákovej matky. 

2. Pán Smola je Petrov dedko. 

3. Šumichrast je o rok starší ako Peter. 

Toto stačí, aby ste zistili krstné mená chlapcov. Skúste to.  
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