
 

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

Ahojte, kamaráti, 

prehupli sme sa do druhej polovičky školského roku 2015/2016. 

Ani netušíme ako, že?  Rýchlo letí ten čas.  Čoskoro bude leto, na 

ktoré čakáme každý rok už od septembra. Ale nebojte sa, 

kamaráti, aj teraz sa ho dočkáme. 

Všimli ste si, ako sedia ľudové múdrosti našich predkov? Vraj Na 

tri krále o krok dále......to bolo 6. januára a odvtedy sa pomaličky 

dni predlžujú. Mnohí sme to nezbadali. Ale druhá pranostika 

vraví, že Na Hromnice svetla více....to bolo 2. februára a to si už 

museli aj tí menej všímaví všimnúť, že o 17tej hodine je svetlo 

a dokonca aj trošku po 17tej je vonku už vidno. A to je super 

znamenie. 

Ešte sa párkrát otočíme v posteli na 

druhý bok a bude marec. Bude oveľa 

svetlejšie a hádaj aj teplejšie. Aj keď 

sa nemôžeme sťažovať na tohtoročnú 

zimu. Bola celkom fajn pre nás južanov, 

ktorí zimu nemusíme.  

A tým, ktorí zimu a zimné športy milujú, 

tiež bolo zimy dopriate na lyžiarskom 

výcviku. Boli to síce posledné výkriky 

zimy, ale snehu bolo a hotovo.  

Hasta la vista, zimička! Bye, bye o rok  



............................................  Recepty na lásku 

Láska - nik ju nevie presne 

definovať, isté však je, že je 

ťažké si ju udržať. Recept 

neexistuje. Rady, ako nedať 

kríze šancu, však poznáme.  

1. Tolerancia. Nesebecká láska je 

nádherná. No neznamená, že 

chlapcovi svojho srdca môžete tolerovať všetko. Máme svoje 

mantinely, ktoré by partner mal poznať. 

  

2. Rozhovory. Dôležité je rozprávať sa, vyjasniť si, čo nám 

ubližuje, chlapci to často nevedia a potrebujú to počuť od 

nás.  

  

3. Spoľahlivosť a úprimnosť. Chlapec, na ktorého sa už od 

začiatku nemôžete spoľahnúť, ktorý nedodrží slovo a často 

používa malé klamstvá na to, aby sa ukázal v lepšom svete, 

nie je tým najvhodnejším pre trvalý vzťah.  

  

4. Prejavy lásky. Sú korením vzťahu, nezabúdajme ho 

pochváliť, pohladiť, zasmiať sa s ním. Ľudia, ktorí sa 

navzájom dotýkajú, prejavujú si nežnosti, neochladnú.  

  

5. Zmysel pre humor. Vďaka nemu sa javia aj negatívne veci 

v lepšom svetle. Pozitívni ľudia majú navyše väčšiu šancu na 

harmóniu než chladné, rezervované dvojice, ktoré maličkosti 

menia na kardinálny problém. 

  

6. Schopnosť byť sám sebou. Nestavať celý svoj život na 

jedinom človeku. Byť silný, zdravo samostatný, s vlastnou 

prácou a priateľmi. 

 

Zdroj: internet http://www.zenskyweb.sk/recept-na-lasku 

 

......................................... a ešte jeden recept  

1 šálka romantiky 

1 štipka humoru 

2 lyžičky nežnosti 

3 lyžice dôvery 

1 ks rešpektu 

¾ šálky trpezlivosti 

Všetko dôkladne premiešať a výsledok je zaručený   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zenskyweb.sk/recept-na-lasku


......................  krááásne zaľúbené básničky klasikov  

 

1. Jacques Prévert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Janko Jesenský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Maša Haľamová: Vtedy tiež limby kvitli 

Vtedy tiež limby kvitli,  

milenky víchrov 

v strmej stráni. 

 

Tvoje ruky 

mi halúzku z nich pritkli. 

Voňala som jej vôňu 

z tvojich dlaní, 

keď si mi pohládzal vlasy. 

 

A najmä jedna 

kvitla do krásy. 

Najtvrdšiu žulu 

s vlahou vpili 

korene smädné. 

 

Halúzka pošepla mi, 

čo značila tá chvíľa. 

 

V priehlbni tvojich dlaní 

navždy som utopila 

svoj mladý žiaľ 

i bolesť dozrievania. 

 

Šla s tebou láska, 

čo hory preklenie. 

Šla do skonania. 

Ešte tu je údolie zelené. 

Hrob kvitne na dne. 

 

Zakvitol najprv 

makom červeným. 

Láska moja! 

 

 

4. Marián Hatala: Jedáci lásky 

 

tabu 

muž sa nikdy 

neprehŕňa v dámskej kabelke 

aby sa o žene dozvedel viac. 

Ibaže by chcel 

aby sa žena dozvedela 

všetko o ňom. 

 

neverne verná 

áno priznávam sa 

bola som ti neverná s ním.... 

 

ale teraz 

teraz som predsa neverná jemu- 

s tebou! 

 

málo lásky 

zas ktosi komusi odkazuje: 

môžeš ma mať rád! 

ale človek nemôže 

každému vyhovieť. 

 

preto je na svete tak málo lásky. 

 

 



............................................  Niečo z histórie  

Kamaráti, na podnet jednej nemenovanej žiačky zavádzame novú 

rubriku, v ktorej si budeme vysvetľovať a rozširovať si svoj 

obzor o nové poznatky........ 

.........prvá téma.......hmhm........je trošku divná, pretože spomínanú 

neznámu žiačku veľmi zaujímalo, 

ako vznikol splachovací záchod .  

Veru, už správne tušíte, prečo 

chce zostať s prívlastkom 

nemenovaná 

Naša redakčná rada pátrala po 

vzniku splachovacieho záchodu 

a toto sme našli na nete. Trošku  

sme to upravili.  

Príjemné čítanie prajeme: 

Záchody používali už v 3. tisícročí pred naším letopočtom na 

území dnešného Pakistanu. Toalety napojené na kanalizáciu 

fungovali aj v čase faraónov v Egypte alebo na prelome 

letopočtov v starom Ríme. Rímske verejné toalety by dnes boli 

naozaj zábavné – jedno sedadlo vedľa druhého, kde sedeli bok po 

boku viacerí vážení páni a diskutovali hoci o politike. Pod 

zadnicami im tiekol neustále prúd vody a na hlavy svietilo 

slniečko. Toalety totiž neboli kryté, vďaka čomu tam nesmrdelo. 

Po Rimanoch prišlo „obdobie temna“ a ľudia sa hygienou príliš 

nezaoberali. V stredovekých domoch či bytoch ste mohli nájsť 

najmä nočníky, ktoré sa po použití vyniesli k maštaliam alebo 

vyliali z okna rovno na ulicu. Postupom času sa nočníky prestali 

vylievať na hlavy okoloidúcich a obytné domy si budovali žumpy, 

mestá postupne stavali kanalizáciu. Pritom splachovací záchod bol 

na svete už od roku 1596 a vymyslel ho Angličan John 

Harrington.  Angličania na jeho počesť dodnes nazývajú toaletnú 

misu „John“. 

Skutočné a naozaj funkčné WC (water closet) si dal patentovať 

v roku 1775 iný Angličan, hodinár Alexander Cummings. No cesta 

k dnešnému vecku trvala ešte dlho. 

Na zdravotníckej výstave v 

Londýne sa v roku 1884 stal hitom 

splachovací záchod s omývateľnou 

porcelánovou misou, ktorý získal 

zlatú medailu. Jeho súčasťou bola 

aj oválna doska používaná dodnes. 

Záchody si konečne začali raziť 

cestu do našich domácností. Bola 

to dlhá cesta! No musíte uznať, že dnešné toalety sú oproti 

smradľavým latrínam, studeným nočníkom či nepohodlným dieram 

v zemi naozaj komfortné. Našťastie. Veď na záchode strávi 

každý z nás asi tri roky života! 

 

 



.............a ešte zopár zaujímavosti: 

 Spoločné WC pre viacero bytov majú dodnes v starých 

domoch v Moskve. Ráno otec zvesí z klinca záchodovú dosku, celá 

rodina vykoná postupne potrebu, vezmú svoju dosku a nastúpi 

ďalšia família so svojou záchodovou doskou. 

 Výraz „smradu ako v Carihradu“ nesúvisí s vylievaním 

nočníkov do ulíc vtedajšieho Istanbulu. Mesto príšerne smrdelo z 

odpadu z rýb, ktorý sa vŕšil v prístave. 

 Stredoveké hrady a zámky mali záchody v špeciálnych 

výklenkoch – prevétoch. Šľachtická potreba padala rovno pod 

hradby či do hradnej priekopy. 

 Pravda je,  že ešte pred 80 

rokmi chodil po Bratislave chlapík s 

putňou a plachtou na chrbte a lákal 

volaním: „Za grajciar piši-piši, za dva 

grajciare môže frr-frr!“ V prípade, 

že niekomu „bolo treba“, putňu z 

chrbta zložil, zákazník pod plachtou 

spravil malú či veľkú potrebu, a 

„pojazdný záchod“ kráčal ďalej 

ulicami mesta.  

 Zdroj: http://www.dobrodruh.sk/historia-sveta/historia-

zachodov 

 

 

......................................... a ešte jeden na záver  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           veľmi aktuálne  ................................................................. 

 

 

http://www.dobrodruh.sk/historia-sveta/historia-zachodov
http://www.dobrodruh.sk/historia-sveta/historia-zachodov


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

1. Týždeň s anglickým lektorom 

 

Bolo to síce v decembri, 

avšak posledný týždeň 

pred vianočnými 

prázdninami a to už bolo 

2. číslo Smajlíka na 

svete. Takže si trošku 

zaspomíname: 

Od 14. do 18. decembra 

našu školu navštívil anglický lektor Ray, vďaka ktorému si mohli 

naši žiaci otestovať svoje jazykové zručnosti. Bolo to fajn, žiaci 

sa cítili super a aj lektor mal dobré pocity, pretože do kroniky 

nám toto napísal: 

Do Gbeliec som prišiel v rámci Anglického týždňa – Špeciálneho 

konverzačného kurzu. Pracoval som s dvomi skupinami. Najväčšiu 

zábavu sme si s mladšími užili na hodine, kde sme si navzájom 

predpovedali budúcnosť alebo keď sme sa hrali na čašníkov 

a zákazníkov v reštaurácii. Staršie deti –podľa mňa –najviac 

zaujala hodina, na ktorej si mohli vymyslieť svoj vysnívaný dom, 

all inclusive dovolenku alebo predpovedať budúcnosť jeden 

druhému.  

Ešte raz veľká vďaka! 

Ray Sikorski 18. decembra 2015  

 

 

 

2. Maškarný ples  

Masky od výmyslu sveta sa 

mohli prezentovať 29. 1.  

na tradičnom maškarnom 

plese, na ktorý dokonca 

zablúdil aj šašo Maroš  a 

zabavil nás svojimi 

vtipnými aktivitami a súťažami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Rodičovská zábava  

Rodičia sa prišli zabaviť 6. 2. do KD 

v Gbelciach a veru dobre urobili. 

Zábava bola fantastická, tanečný 

parket bol stále plný. O zábavu sa 

postarala hudobná skupina duo Axis. 

O polnoci sa ťahala  tombola, v ktorej 

každý niečo vyhral, no našli sa 

podaktorí šťastlivci, ktorí si prišli po 

výhru aj 2-5 razy. Na zábave bolo ozaj  veľa ľudí a hlavne mladí 

– bývalí žiaci – sa prišli zabaviť.  

 

4. Lyžiarsky výcvik sa konal 

v týždni od 13. 2. do 19. 2. 

v lyžiarskom centre Látky Prašivá, 

ktoré sa nachádza neďaleko 

mestečka Detva. Bolo super. Svah 

bol hneď pri chatkách, takže tí 

menej zdatní lyžiari mali možnosť 

oddychu hneď poruke. Snehu bolo síce pomenej ako minulý rok. Tí 

lepší lyžiari sa stihli polyžovať a tí začiatočníci stihli nabrať 

základy a o rok možno pôjdu zas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Piataci vyrábali nonsens. Tak posúďte, či z nich rastú budúci 

básnici 

1. 

Obchodník loví zajace, 

zajac naháňa vrabce. 

Otec papá mrkvu, 

aby mal dobrý rozum v oku.       

Mama loví včely,  

lebo má nervy v keli. 

Vlk predáva parfémy, 

aby zarobil milióny.  

 

2.  

Žirafa spieva v telke, 

chce urobiť radosť babke. 

Spisovateľ šteká v búde,  

zabudol si knihu v kúte. 

Krokodíl počíta hviezdy, 

aby mu neukradli kriedy. 

Spevák obhrýza listy v parku, 

nechce stratiť svoju tetku.  

 

3.  

Had chodí po ceste, 

lebo nemal miesto v aute. 

Medveď opravuje písomky,  

lebo učiteľ dáva samé päťky. 

Vojak naháňa myš, 

lebo našiel svoju ríš. 

Lekár zje kozu,  

lebo doma nemal ryžu.  

 

4. 

Hasič naháňa myši, 

našiel mačku v ríši, 

Vták lieči rany, 

nechce dostať od mamy.  

Žiak šteká v búde, 

lebo učiteľ ho naháňa v triede. 

Medveď kreslí malinu, 

lebo nenašiel inú rastlinu. 

 

5. 

Pes sa hrá na počítači, 

aby vyhrali naši hráči. 

Žirafa pečie koláče,  

aby sa jej ľahšie hľadali papuče. 

Myš pije kávu, 

lebo chce napísať správu. 

Pes žerie pizzu, 

lebo nemali kukuricu.  

 

6. 

Mama žerie trávu, 

aby mala dobrú stravu.  

Papagáj uteká do školy, 

aby mu neukradli šály. 

Lekár hrabe v zemi, 

aby našiel lieky pre domy. 

Kôň varí otcovi, 

lebo mama žehlí košeľu dedovi.  



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

 

Od septembra 2015 sme sa zapojili do týchto súťaží, najprv sme 

absolvovali školské kolá a potom hor´sa do okresných kôl, kde 

sme aj ukončili našu krátku púť. 

Nevadí, veď ako sa to hovorííííí? 

Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.  

 

1. OSJL 

Školské kolo:    V. Méryová, R. Csókás, I. Slyško, N. Pinke, V. 

Pálinkásová, D. Halász,  J. Landczman, J. Lacuška, M. Valkó, T. 

Juhász, Z. Jeremiás- úspešný 

2. OANJ 

Školské kolo: 1A kategória: M. Brecska, H. Zamboy, S. Gáborík, 

S. Szuriová,V. Jeremiásová, K.Z. Szép -úspešná , M. Valko -

úspešný, E. Szabóová –úspešná, V. Pálinkásová, N. Pinke 

3. ONEJ 

Školské kolo:  Z. Jeremiáš - úspešný, O. Pálmai, V. Pálinkášová 

4. Olympiáda z CHEM 

Školské kolo: N. Pinnke, V. Pálinkásová, Z. Jeremiás 

 

 

 

 

 

5. Olympiáda z TECH 

Školské kolo: A: J. Landczman- úspešný, T. Juhász - úspešný, 

Z. Jeremiáš, I. Slyško, N. Pinke, B: T. Méry - úspešný, S. 

Ciganyecz  

6. Pytagoriáda 

Školské kolo:  

3.roč.: J. Balázs - úspešný,T. Pajtinka - úspešný  , A. 

Kožuch -úspešný  ,O. Szombat -  úspešný , 

4.roč.: S. Szuriová -úspešná, , D. Gašpar - úspešný  , P. 

Loki - úspešný  ,R. Čief  -  úspešný, K. Szűcs -úspešná  

 5.roč.: M. Brecska, V. Laczkóová, R. Danci, S. Gáborík -

  úspešný  

6.roč.: S. Szuriová, V. Jeremiášová, D. Raczkó, L. Vavrová 

7.roč.: Z. Szép, L. Nagyová, R. Rigová 

8.roč.: T. Juhász, A. Antalec, J. Landczman, M. Valkó, V. 

Pintérová, J. Lacuška, E. Szabóová 

7. Všetkovedko 

Úspešní riešitelia: K. Szűcs, D.Gašpar  

Riešitelia: R. Vígh, R. Hógenbuch, A. Kožuch, S. Ružíková, D. 

Gašpar, R. Čief, K. Szucs, S. Szuriová,  E. Stanko, P. Loki 

8. iBobor 

Riešitelia: J. Balázs, D. Dömötör, R. Hogenbuch, A. Kožuch, L. 

Slyško, O. Szombat, R. Čief,D. Gašpar, S. Ruzsíková, K. Szűcs, S. 



Szuriová, R. Danci, S. Gáborík, V. Laczkóová, R. Jakab, V. 

Jezsová, I. Mészáros, D. Raczko, S. Szuriová, K. takácsová, 

Vavrová, S. Ciganyecz, T. Liptáková, T. Méry, L. Nagyová, R. 

Rigóová, Z.C. Szép, A. Antalec, V. Csapáková, K. Dvorák, T. 

Juhász, E. Kóša, J. Lacuška, J. Landczman, J. Mezey,V. Pintérová, 

N. Stankóová, E. Szabóová, M. Valkó, R. Csókás,D. Halász, 

Z.Jeremiáš,V. Méryová, V. Pálinkásová, O. Pálmai, N. Pinke, I. 

Slyško, P. Tůma 

9. Školské knižnice 

Celoslovenská súťaž: 22. miesto  z 280 zúčastnených škôl 

10. Šaliansky Maťko 

Školské kolo:  

1.kategória: 1. J. Bujna, 2. L. Szikorová 

 2.kategória: 1. R. Čief, 2. D. Gašpar, 3. V. Laczkóová, 4. K. Szucs, 

B. Szabóová,K. Mészárosová, L. Bencsicsová  

 3. kategória: 1. V. Jeremiášová, 2. S. Szuriová, K. Takácsová, 4. 

L. Vavrová   

11. Hviezdoslavov Kubín 

I. kategória: Roman Čief, Bronislava Hájasová, Avril 

Ciganyeczová, Melissa Gáboríková,. Rebeka Danciová, Braňo 

Čermák 

II. kategória: Vivien Laczkóová, Vanessa Jeremiášová, Silvia 

Szuriová, Roland Danci, Bianka Szabóová, Samuel Gáborík, 

Kristína Takácsová, Lea Vavrová, Veronika Jezsová 

III. kategória: Viktória Méryová, Rebeka Rigová, Tatiana 

Liptáková, Laura nagyová, Sebastián Ciganyecz, Marián Valko, 

Juraj Landczman 

 

12. Európa v škole 

literárna práca:  V. Laczkóová 

výtvarná práca:  V. Csapáková 

13. Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád  Slovensko 

literárna práca S. Gáborík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



....................................  Anketa, anketa, anketa  

V našich školských 

„uličkách“ sme zisťovali, 

čo budú robiť naši 

respondenti cez jarné 

prázdniny. Veľmi sa im 

nechcelo odpovedať, ale 

pod menším tlakom sa 

predsa potom rozpísali. 

Prečítajte si odpovede na jednoduchú otázku: 

Čo budeš robiť cez jarné prázdniny? (tak ak nemáte ešte 

program, nechajte sa inšpirovať) 

1. Cez prázdniny pôjdem do Bratislavy na 3 dni. Pôjdeme do 

múzea a do kina. Budem čítať knihy a budem s kamarátmi. (jedna 

z vás) 

2. Pôjdem do Belej k dedkovi a babke. Budem sa zabávať 

s priateľmi. Pôjdem k priateľovi, budeme variť a piecť koláče. 

() 

3. Určite budem na počítači, z ktorého 

neodtrhnem oči ani na chvíľku a budem 

spať. (Patrik)  

4. Budem čítať časopisy, pozerať TV 

a visieť na FB  (Vivien) 

5. Budem sa bicyklovať, pomáhať trošku aj doma, pozerať 

telku.....a možno trošku aj upratovať  (J.) 

6. My sa pôjdeme s rodinou lyžovať, ak ešte 

bude sneh. Pevne verím, že ešte nejaký 

zostane...... (B.B.) 

7. Ja budem mať cez prázdniny narodeniny. 

Jupíííí. Bude veľká oslava. (Neprezradím sa) 

8. A ja zas pôjdem na narodeninovú párty, 

budem sedieť pred pc, chodiť na tréningy, 

budem s kamarátmi  (Tamás) 

9. Budem sa vonku hrať (Piťu) 

10. Pôjdem do Budapešti na výlet, do ZOO, do cirkusu (Patrik) 

11. Budem rada, že nechodím do školy (KUK) 

12. Pôjdem do Košíc a do Nemecka (Márk) 

13. Pôjdem k starým rodičom do Nových Zámkov (Marek) 

14. Idem s dedom do Talianska (Reni) 

 

 

 

 

 

 

 



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

1. 

Pán učiteľ hovorí žiakovi: 

- Veď sme si hovorili, že za vetou príde bodka. 

- Ja som čakal, ale žiadna bodka neprišla. 

 

2. 

Kaplán sa na hodine náboženstva spytuje žiakov: 

- Tak, ako znie siedme božie prikázanie, Jožko? 

- Nepokradnete! 

- Azda nepokradneš, nie? 

- Áno, ja viem, ale nechcel som vám tykať. 

 

3.  

Príde pani učiteľka… 

„Jožko poď sem.“ 

„Áno pani učiteľka.“ 

„Priznaj sa ty si opisoval od Janka.“ 

„Máte nejaký dôkaz???“ 

„Mám, v 3. otázke dal Janko "neviem“ a ty si dal „ani ja“." 

 

4. 

Zo školských múdrostí:  

- Zvratné zámeno je pozvracal sa. 

 

5. 

Pani učiteľka sa pýta na náboženstve: 

- Deti, kto by chcel ísť do neba?  

A všetci sa prihlásia, len Jožko sa neprihlási. Pani učiteľka sa 

pýta Jožka: 

- Prečo nechceš ísť do neba Jožko?  

A Jožko odpovie:  

- Lebo mama mi povedala, že mám ísť hneď zo školy domov. 

 

6.  

Deviataci písali test z dejepisu. Na otázku, ako sa skončila prvá 

svetová vojna, jeden odpovedal:  - 

Slováci vyhrali 1:0. 

 

7. 

 - Ako sa ti darí v škole? - pýta sa babka vnuka. 

- Výborne babi, môj kontrakt s piatou triedou bol predĺžený o 

jeden ďalší rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...................................................  Vymaľuj si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí kamaráti,  

prajeme vám pohodové jarné 

prázdniny plné pohody, radosti, 

zabudnite na domáce úlohy, 

venujte sa tomu, čo vás baví 

a vymyslite už konečne nejaký 

spomaľovač času! 


