
 

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

Ahojte, kamaráti,  

jar sa k nám dobýja úspešne, únava nás 

statočne obletuje, nič sa nám nechce (ako 

keby sa nám inokedy veľmi chcelo). 

Aspoň sa máme na čo vyhovoriť.  

Aj toto číslo sa veľmi ťažko rodilo. 

Zvládli sme to však celkom fajn.  Čítajte ho, prosím, s tým 

vedomím, že pri jeho vyrábaní naše mozgy pracovali tak na 50%. 

A nebyť pani učiteľky tak by hádam Smajlík vyšiel až na Vianoce 

Nesie sa ešte tak trochu v duchu Veľkej noci, vyspovedali sme pani 

učiteľku Csókásovú a boli sme zvedaví na jej prežívanie 

najväčšieho kresťanského sviatku a na jej spomienky z detstva. 

Naši deviataci majú za sebou prvú „životnú“ skúšku a netrpezlivo 

čakajú na jej výsledky. Snáď budú lepšie ako tá naša 50% práca na 

vydaní tohto čísla. 

Čoskoro do našej školy zablúdia budúci prváčikovia. Budeme sa na 

nich krásne usmievať, aby sa tešili na september. Veď aj my sa naň 

tešíme, ale ešte viac na dva mesiace pred ním 

Dovtedy sa ešte budeme „čítať“ ..... 

Smajlíčata, prajeme príjemné čítanie a zbierajte len tie 

najsamlepšie známky v škole 

                                                 Vaša „usilovná“ Redakčná rada 



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

Rozhovor s pani učiteľkou  Csókasovou 

 

1. Ako sa volala Vaša úplne prvá 

pani učiteľka? 

 

Moja úplne prvá učiteľka bola na 

ZŠ (v1.a2.triede) p. uč. Brecsková, 2. p. uč. (v 3. a 4.) p. uč. 

Pekárová. 

 

2. Ako si spomínate na školské časy? 

Na ZŠ boli veľmi prísne učiteľky, vždy sme pekne vzorne a ticho 

sedeli v laviciach. Sme sa viac učili, čítali, vyrábali výrobky 

v dielňach na technickej výchove, viac sme cvičili a športovali, aj 

my sme sa veľa smiali, uťahovali si z chlapcov, bláznili, ale len na 

prestávkach, počas vyučovania sme si nič voči učiteľom 

nedovolili. Nemali sme toľko výletov, exkurzií, divadelných 

predstavení, besied, ale viac športových aktivít v rámci  triedy, 

školy. Na gymnázií boli veľa učenia 

a učenia.    

3. Prečo ste sa rozhodli pre povolanie 

učiteľa? 

O inom povolaní som nikdy nerozmýšľala. 

Už ako malé deti sme sa so sestrou hrávali na učiteľky. Tak   sa 

pamätám, že som vždy chcela učiť deti. Človek musí mať od 

malička určité ciele a možno sa splnia možno nie. Za všetko 

potrebné bojovať.      

4. Prečo práve slovenčinu ste si vybrali? 

Prečo som si  vybrala práve slovenčinu? Ako malé dieťa som veľa 

čítala a na ZŠ ma slovenský jazyk, literatúra, čítanie, písanie 

priťahovalo najviac. Vzťah k predmetu sa vždy stupňoval. Na 

gymnáziu sme  mali perfektnú p. profesorku, u ktorej som priam 

zbožňovala hlavne literatúru. Často sme chodievali do Bratislavy 

, čiže vzťah k divadlu, umeniu v nás vypestovala najviac. Okrem 

slovenčiny ma veľmi zaujímal aj dejepis 

a biológia. Takže  som rozmýšľala  medzi 

3 predmetmi. 

5. Máte rada Veľkú noc?  

Veľkú noc ako sviatok nemám rada, 

nevidím v tom  nič zaujímavé. Ako malé dieťa som zažila toho 

polievania – oblievania zo strany otca dosť, ale som nikdy nemala 

rada Veľkú noc.   

6. Ako ste trávili Veľkú noc ako dieťa a ako teraz? 

Veľká noc – detské časy. My so sestrou ešte sme v teplučkej 

posteli – otec dole v kuchyni buchotal, šuchotal, pripravoval 

sódovú vodu do 3l fľaše.  Keď som počula otcove kroky, už som 

vedela, že bude ranná oblievačka. Zdvihol paplón a dostali sme 

dosť z tej studenej sódovej vode a ešte sprchu v kúpeľni. 

Paplóny, matrace boli od vody. Najviac vody  dostala naša mama, 



ktorá sa chystala variť, a keď upratovať rozliatu vodu v izbách, 

hnevala sa a durdila sa celý deň. 

Teraz trávime Veľkú noc bežne, navarím, napečiem, chodievame 

k mame, k svokre- muži polievajú, oblievajú.  

7. Máte nejaký krásny zážitok z Veľkej noci? 

Krásny zážitok z Veľkej noci ani nie, len zaujímavý. Ako malé 

dieťa so sestrou sme toho prežili dosť. Otec mal rád Veľkú noc. 

Celý deň pripravoval vodu. Voda bola všade vo fľašiach. 

Chodievali k nám väčšinou otcovi kamaráti, takže sme dostali 

veľa vody. Vyniesli nás na dvor – oblievali vedrom vody. Viackrát 

sme sa museli za deň prezliekať. So sestrou  najprv kričali, 

výskali, smiali sa, ale nikdy to nešlo do plaču, keď to otec 

preháňal a vody bolo už veľmi veľa. 

Brat j o 10 rokov mladší od nás. Keď 

vyrástol, jeho tiež zapojil da svojich 

polievačkových  žartíkov.  

8. Čo máte rada na žiakoch? 

Na žiakoch mám rada, keď  sa vedia 

pekne pozdraviť, sú zdvorilí, neodvrávajú, sú učiteľovi 

nápomocný , a hlavne učenliví, aktívne sa zapájajú do aktivít. 

9. Čo nemáte rada na žiakoch? 

Nemám rada, ak sú žiaci leniví, odvrávajú, neučia sa – 

zanedbávajú učenia, písanie si  úloh. Nemám rada ani to, keď sa 

medzi sebou vysmievajú, šikanovanie vôbec netolerujem. 

10.  Ako trávite veľkonočné sviatky? 

Teraz budem tráviť Veľkú noc – časť doma, u mamy, u svokry. 

Vyzdobím dom ako sa patrí na Veľkú noc, ale mimoriadne extra 

oslavovať ento sviatok nebudem. 

Ďakujeme pekne za rozhovor a prajeme veľa radosti a sily pri 

vzdelávaní nás, nezbedníkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Marec Marec Marec Marec 

 

Všetci raz budeme vraj bratia..... 

 

Nechtiac som si vypočula rozhovor dvoch malých žiačikov, 

ktorí stáli pred ešte nedokončenou nástenku: 

- Ty, počuj, príde k nám Brat. 

- Kto? Tvoj brat? A načo? 

-Jaj, booože.....nie môj brat! 

-A čí? Veď ja nemám brata.....len bláznivú sestru, čo mi pokreslí 

všetky zošity a potom  nedostanem včeličku, lebo mám  fľakatý 

zošit.... 

A to som už nedokázala zadržať smiech 

a pokračovať v príprave na besedu, lebo 

zvedavosť ma prinútila pozrieť sa na tých 

dvoch filozofov.... 

 Základná škola v Gbelciach už 

tradične v mesiaci kníh pozýva na besedu 

slovenských spisovateľov a 2. marca prijal 

pozvánku Roman Brat, spisovateľ pre deti a mládež, scenárista, 

dramaturg a prekladateľ. Jeden zo žiakov ho privítal nasledovnými 

slovami: Buenos días, seňor Brat.......Qué tal?  Habla usted espaňol? 

A predstavte si, pán spisovateľ sa chytil, chvíľku komunikovali po 

španielsky, my ostatní sme sa dívali a tvárili, že rozumieme. Bol milo 

prekvapený, že v malej dedinke na južnom Slovensku nájde 

rodeného Španiela. Po úvodnom privítaní si pán spisovateľ vypočul 

ešte krátku báseň o jeho dielach. Po slovensky.... 

 A potom už mal na dlhší čas slovo on. Začal svojím 

zaujímavým priezviskom, podľa neho raz vraj všetci budeme 

bratia..... 

Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavostí z jeho života, 

z ktorých by som rada spomenula niektoré: 

1. Lásku k literatúre, k cudzím jazykom a možno 

i k prekladateľstvu v ňom prebudila 15ročná dievčina, ktorá už v 

pubertálnom veku vedela, čím chce byť a šla si za cieľom. Očarila 

ho svojou múdrosťou, inteligenciou a samozrejme i krásou. Chlapca, 

ktorého zaujímal šport a dievčatá, fascinovalo, že sa s ňou dá 

o všetkom rozprávať, že je taká rozhľadená a skrátka sa s ňou 

nenudí. Naháňačku za basketbalovou loptou vymenil za nekonečné 

prechádzky a rozhovory s ňou, za čítanie kníh, a tak postupne 

z nádejného športovca sa vyformoval slovenský spisovateľ. A 

 určite nemusím ani písať, čo sa stalo 

s tým 15ročným dievčaťom.....vydalo 

sa za Romana Brata. 

2. Roman Brat sa považuje za 

škovránka. Teda za človeka, ktorého 

navštevuje múza ráno. Skôr ako sa 

vyberie do práce a za povinnosťami,  si 

sadne k počítaču a tvorí.....Každý deň jednu a možno i viac strán 

napíše. Vraj napísať jednu knihu mu trvá 4-6 mesiacov, záleží od 

počtu strán. 



  3. Vo svojej tvorbe sa venuje viac deťom a mládeži. Pre 

dospelých napísal 3 knihy a viac ani neplánuje. Podľa jeho slov vraj 

stačí. Napísal, čo chcel.  

Rád sa vracia do detského sveta. Deti majú bohatšiu fantáziu ako 

dospelí, pretože tie ešte netrápia každodenné starosti, existenčné 

podmienky, finančné záležitosti. Deti sa nechajú unášať svojou 

ríšou fantázie, ktorá sa však skončí, keď prekročia pomyslenú 

hranicu a vhupnú do sveta dospelých. Sám spisovateľ si s láskou 

zaspomínal na svoje detské časy a najčítanejšie knižky. Jeho 

obľúbenou autorkou bola i je švédska 

spisovateľka Astrid Lindgrenová, pred ktorou sa 

hlboko skláňa. Mnohí ju poznáme cez jej diela ako 

Pipi Dlhá Pančucha, Deti z Bullerbynu, Grétka 

a Betka alebo Emil z Lönnebergu.  

Jeho detskí hrdinovia pochádzajú zo skutočnosti 

asi 30% a 70% sa rodí v autorovej fantázii. 

Predstavil nám svojich hrdinov z kníh ako Môj 

anjel sa vie biť, Zlo nemá na kúzlo, Chlapci 

padli z višne, dievčatá z jahody, Zmätené 

dvojičky zo slepej uličky, Mordovisko, Aj kone 

sa hrajú či Pochabý škriatok.  

Vysvetlil nám, ako vznikli jednotlivé názvy, 

z ktorých nás najviac pobavil chorvátsky preklad slovného spojenia 

pochabý škriatok – šašavy patuliak. Avšak aj názov diela Chlapci 

padli z višne a dievčatá z jahody je zaujímavý. Podľa spisovateľa 

názov interpretuje, že chlapci sú strelenejší, pochabejší ako 

dievčatá. Táto kniha a kniha Zmätené dvojičky  vznikli v spolupráci 

so spisovateľkou Gabrielou Futovou.   V oboch knižkách sa 

odohrávajú všedné príbehy mladých teenagerov, a predsa sú 

nevšedné, netradične napísané. Ten istý príbeh si môžeme prečítať 

z pohľadu mužského ega a z pohľadu jemnej citlivej ženskej duše. 

Tieto dva pohľady sú úplne odlišné.  

4. Diela Romana Brata sú naozaj zaujímavé, vtipné, pútavé, 

moderné, ale i poučné. Nedá mi nespomenúť dve knižky, ktoré nám 

na besede spomenul: Môj anjel sa vie biť a Zlo nemá na kúzlo. 

V oboch sa dotkol jedného veľkého spoločenského problému, a to 

šikanovania detí na školách. V prvej knihe ide o piataka Oskara 

a v tej druhej o trinásťročnú Maťu. Sám 

spisovateľ tvrdí, že on mal šťastie, jeho 

nikto nikdy nešikanoval, pretože vtipne 

poznamenal, že bol vysoký a športoval. A v 

živote je to tak, že takí zbabelí 

šikanohrdinovia si trúfajú len na slabších. 

Spomínaný piatak Oskar má špeciálnu 

schopnosť ,,rýchlej ruky“, ktorá spočíva v 

tom, že jeden drží ceruzku ukazovákmi a 

druhý dá nad ceruzku roztvorenú dlaň. Prvý ju pustí, ale nepovie 

kedy a ten druhý sa ju snaží chytiť. Vyskúšali si to aj naši žiaci a 

bolo to skutočne veľmi náročné. A Maťa bojovala proti zlu, ktoré 

voči nej rozpútali na sociálnej sieti, kúzlami.... 

5. Autorovými prvými kritikmi či radcami pri tvorení 

príbehov boli a sú jeho najbližší, hlavne jeho deti. Tie mu pomohli 

a možno i pootvorili dvierka do sveta detskej fantázie a hlavne do 

komunikačného, dorozumievacieho sveta. Predsa je len veľký 

rozdiel medzi výberom jazykových prostriedkov dospelých 

a „nevyberavý“ slovník mladých. Ak sa im autor chcel čo najviac 



priblížiť, musel mať radcov i z radu mládeže. A veru ich mal 

dobrých. Pri čítaní jeho kníh vôbec nemáte pocit, že to písal 

človek, ktorý má svoje pubertálne obdobie dávno za sebou. No 

uznajte, ktorý dospelý by pochopil skratku NKS ako nuda-

kandel(smrad)-smrť bez pomoci svojho pubertálneho pokladu? 

Záver každej besedy patrí zvedavým otázkam 

žiakov, na ktoré pán spisovateľ trpezlivo odpovedal 

a z tých „divnejších“ otázok elegantne vykorčuľoval, 

napríklad či si ešte pamätá vybrané slová alebo vzory 

podstatných mien. Roman Brat zvládol majstrovsky 

túto zákernú otázku. Všetkých žiakov obdaril 

záložkou do kníh a tí, čo mali záujem, si mohli kúpiť knihy 

i s podpisom autora. 

Beseda s Romanom Bratom ubehla rýchlo, jeho rozprávanie 

bolo príjemné a poučné. Ďakujeme, pán Brat! 

 

 Korčuľovanie Nové Zámky 

– sneh nám ani tento rok 

nebol dopriaty, a tak sa žiaci 

vybrali aspoň na zimný 

štadión, kde sa mohli dosýta 

vykorčuľovať na 

ľade.....pozbierať zopár 

modrín a naučiť sa či zlepšiť sa v tanci na ľade...... 

 

 

 

Divadlo o dvoch slovensko- amerických dedkoch, ktorí bývali na 

farme a vypestovali obrovskú červenú repu......pre svoju tetu v 

nemocnici.........pripomínalo divadlo ako 

babka, dedko ťahali repu.... 

Andersenova noc sa konala 23. marca 

v škole. Prišlo asi 30 detí, ktoré si 

chceli vyskúšať spanie mimo domova, 

mimo svojho kráľovstva. Na jednu noc sa im detskou izbou stali 

triedy v škole a na chvíľku mali aj 

viac súrodencov. A museli vydržať 

kadečo.....chrápanie, omamné 

vôneeee a maličký strach ísť na 

záchod po tmavej školskej chodbe. 

Avšak predtým si užili rôzne 

aktivity.  Čítali si rozprávky od 

Andersena, vymaľovávali jeho 

postavičky, skladali puzzle, hľadali odkazy v tmavej prírode 

školského areálu či varili puding......no skrátka doma by sa 

nudili......táto noc ich obohatila o nové zážitky a skúsenosti........ 

Tvorivé dielne – deň pred začiatkom 

veľkonočných prázdnin si žiaci vyrábali 

v rámci tvorivých dielní vlastnoručné 

dekorácie do izieb na Veľkú noc..... 

Apríl Apríl Apríl Apríl 

1.apríl – Deň bláznov padol tento rok na piatok a takmer všetky 

trieda sa „zbláznili“, vymýšľali bláznovstvá, napríklad niektoré 

triedy sa vymenili, iné zas nakrémovali kľučku, pomaľovali sa alebo  

otočili triedu, skrývali sa, zatarasili vchod do triedy, smetný kôš 

pripevnili  na dvere.......no skrátka hlúposti nad hlúposti 



Zber papiera sa opäť konal a napriek 

tomu, že týždeň pred nami mali zber 

žiaci zo ZŠ s VJM, sa nám celkom 

slušne podarilo naplniť kontajner. 

Chodili sme po dedine a vyčistili sme ju 

od zbytočných papierov. Poradie je 

nasledovné: 

1. miesto získali štvrtáci 

2. miesto získali piataci 

3. miesto neočakávane obsadili malí prváci..... 

Blahoželáááááme  

Výchovný koncert sme si vychutnali 

v priestoroch našej školy. Prišli k nám 

dvaja sympatickí muzikanti, ktorí hrali 

populárne piesne našich i zahraničných 

známych spevákov a spev striedali 

krátkymi vstupmi o zdravom spôsobe 

života..... 

Zápis prvákov na našej škole sa konal 

20. apríla a malých prvákov zasvätili do 

tajov školských povinností pani 

riaditeľka a pani učiteľka Kamancová. 

Budúci prváčikovia a ich rodičia mali 

možnosť vidieť a urobiť si predstavu, 

ako prebieha vyučovanie...  

 

22. apríla sme si krátko pripomenuli 

Deň Zeme a celá škola vyrobila 

spoločný Strom života. so začiatku to 

vyzeralo veľmi divne. Každá trieda 

mala vyrobiť z recyklovateľných 

materiálov jeden obrovský konár 

s halúzkami a listami..... Výsledný efekt 

bol fantastický, pretože každá trieda 

mala iný pohľad a spôsob výroby tohto 

konára... 

Návšteva miestnej knižnice – 

takmer každá trieda sa v rámci 

slovenského jazyka bola pozrieť 

do miestnej knižnice, prezrela si 

knižky, ktoré knižnica požičiava, 

našli sa i čitatelia, ktorí prejavili 

záujem stať sa členmi 

knižnice.....zahrali sme sa hru, 

čítali sme básničky a hľadali 

v nich posolstvo.....trošku nám to 

nešlo ,ale pani učiteľky nám 

pomohli 

 

 

 

 

 

 



........................................  Naše vlastné výtvory 

(Po)Veľkonočný príbeh 

Kde bolo tam bolo, kde sa voda 

vajíčkovala, a piesok sa zajačikoval, žila 

jedna zajačia rodinka. Otec zajac pracoval 

v jednej veľkej fabrike na výrobu 

veľkonočných vajíčok. Šéfom bol vlk 

mierumilovný, mali sa veľmi radi. Jeho 

častou vetou bola Nu, pagodi, zajac! A 

zajačik vtedy vedel, že má utekať kade ľahšie. Mama zajačiča 

nepracovala, lebo sa starala o malé zajačatá, ktorých mala 7: Ňufi, 

Mufi, Pufi, Lufi, Tufi Kufi a ten najmenší sa volal Fufi a jednu 

sestru zajačicu Mufulinku 

A teraz to povedzte 3x rýcho po sebe:-) 

Ňufi, Mufi, Pufi, Lufi, Tufi, Kufi a Fufi sa stále hádali, a keďže 

mama nevedala, ktorý z nich robí zle, tak vždy volala: "Ňufi, Mufi, 

Pufi, Lufi, Tufi, Kufi a Fufi, prestaňte sa hádať, lebo vás poviem 

otcovi, keď sa vráti domov!" 

Avšak Ňufi, Mufi, Pufi, Lufi, Tufi, Kufi a Fufi boli takí do seba 

pohrúžení, že svoju mamu vôbec nepčúvali a ďalej sa hádali.  

Otec sa vracia z práce unavený a už z diaľky počuje krik svojich 

nezbedníkov Ňufiho, Mufiho, Pufiho, Lufiho, Tufiho, Kufiho a 

Fufiho. Nahneval sa stráááááášne a pomyslel si: Bože, kiežby tieto 

moje deti boli raz tak ticho a vyzerali by tak pekne ako tie moje 

maľované veľkonočné vajíčka vo fabrike." Ako to vyslovil, zrazu sa 

Ňufi, Mufi, Pufi, Lufi, Tufi, Kufi a Fufi premenili na 7 malých 

vajíčok. 

Otec s matkou sa chytali za hlavu, čo sa to s ich Ňufi, Mufi, Pufi, 

Lufi, Tufi, Kufi a Fufi probilo a hneď volali na pomoc svoju starú 

mamu.  

Tá hneď priskackala a vraj podľa jednej dávnej knihy rozprávok 

musí ich najmladšia sestra Mufulinka tieto vajíčka ukryť v záhrade 

a tieto vajíčka musia nájsť štyria pátrači zo susednej dediny Besi, 

Bire, Rali a Ťami. Lenže títo pátrači sú tak trošku pochabí, blázniví 

a šibi-ryby.... 

Prišli, našli všetky vajíčka, zajačiky boli zachránené. 

A odvtedy na Veľkú noc sa ukrývajú sladké vajíčka v záhrade a 

chlapci chodia z domu do domu a vinšujú veselú Veľkú noc so 

slovami:  

Šibi, ryby, mastné ryby, 

kus koláča, od korbáča, 

ja chcem iba máličko, 

maľované vajíčko. 

 

                                                   Veľké talenty našej školy 

 

 

 



 

.............................................  Jarná únava – fáma či skutočnosť  

            

Naše klimatické pásmo je 

charakteristické striedaním 

štyroch ročných období. 

Striedanie je väčšinou pozvoľné, 

takže ľudský organizmus má 

dostatok času a možností reagovať na meniace sa tlakové a 

teplotné pomery. Zdravý organizmus sa im ľahko prispôsobuje. 

Jedno z ročných období – jar, je však veľmi často sprevádzaná 

subjektívne nepríjemným pocitom,  tzv. jarnou únavou.  Jarná únava 

je komplexný stav celého organizmu, nie je to ochorenie orgánové, 

a preto jarná únava nie je klasifikovaná ako choroba. Výraznejšie 

tento stav  pociťujú  osoby stredného a staršie veku. Mladý, 

zdravý organizmus sa uvedeným tlakovým a teplotným zmenám 

prispôsobí pružnejšie. Len málo detí či mladistvých vnímajú príchod 

jari negatívne. Sú to hlavne jedinci 

alergickí na peľ či jarné kvitnutie.  

Príznaky jarnej únavy sú všeobecne 

známe – subjektívny pocit fyzickej 

a psychickej vyčerpanosti,  bolesť 

hlavy, závrate, ospalosť, zlá nálada, 

podráždenosť. Vyčerpaný organizmus 

je náchylnejší k infekčným ochoreniam, 

alergickým reakciám, ochoreniam dýchacích ciest a často sa opäť 

prihlásia príznaky vredovej choroby žalúdka.  

Aké sú však príčiny tohto stavu  a čo môžeme v rámci 

prevencie proti tomu robiť. Za hlavnú príčinu možno považovať 

nedostatok telesného pohybu počas zimných mesiacov, naše telo 

zlenivelo. Leňošenie je často sprevádzané  nežiaducim prírastkom 

na telesnej hmotnosti. Prispieva k tomu aj strava, ktorá je 

v zimnom období spravidla energeticky výdatnejšia a hlavne 

mastnejšia. Naopak, spotreba ovocia a zeleniny je v zimnom období 

obmedzená a príjem ochranných faktorov deficitný.  Ovocie 

a zelenina sú totiž významným zdrojom takmer všetkých vitamínov, 

mnohých minerálnych látok, vlákniny, ale tiež flavonoidov, ktoré 

posilňujú účinky vitamínu C a pôsobia antioxidačne,  mnohých 

enzýmov, ktoré podporujú tráviace procesy a metabolické reakcie v 

organizme.  Zásoby ochranných faktorov sú v organizme väčšinou 

obmedzené a často sú po zimných mesiacov celkom vyčerpané. V 

prípade že nie je zabezpečený ich trvalý a dostatočný prísun, môže 

sa pocit únavy a sklon k infekciám zvýšiť.  

Ako teda bojovať proti jarnej únave? Každodenný 

a dostatočný pobyt na čerstvom 

vzduchu, dodržiavať zásady 

správnej, pestrej ale striedmej 

výživy s dostatočným príjmom 

ochranných živín, primerane veku 

športovať a relaxovať, dodržiavať 



pravidelný denný režim s dostatkom  spánku. Ale hlavne - nalaďte 

sa na optimistickú strunu, veď prichádza jar. Poznáte niečo 

krajšie? 

             MUDr. A. Béderová, CSc,  vedúca Poradne zdravia , RÚVZ 

Bratislava 

 

Zdroj: ako ináč Internet  

http://www.ruvzba.sk/poradne/jarna_unava.htm 

 

                                           

  

  

 

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

 

Neviete, koľko je hodín? 

Viem. 

Ďakujem. 

 

*************** 

 

Ako predídete jarnej únave?  

Stojte pol dňa na hlave!!! 

 

*********************** 

 

Ide červená čiapočka za babkou. Kráča si po lese a naraz  

spoza kríka na ňu zvolá vlk: 

 Červená čiapočka, čože máš v tom košíčku?  

A ona mu na to: Chlieb, maslo, syry, mlieko... 

Vlk: A toaleťák tam nemáš? 

 

*********************************** 

 

Je to oranžové, guľaté a začína to na P. Čo je to? 

Pomaranč. 

Je to oranžové, guľaté a začína to na N. Čo je to? 

Neuveriteľné, zasa pomaranč! 

 

************************************************* 

 

Inteligentná otázka: Čo je to? 

Inteligentná odpoveď: Neviem. 

 

http://www.ruvzba.sk/poradne/jarna_unava.htm


..............................................  Naše úspechy  

V druhom polroku 2015/2016 sme dosiahli nasledovné maličké 

úspechy: 

 

 

1. v okresnom kole Hviezdoslavov Kubín nás reprezentoval Roman 

Čief zo 4. tr. a získal 2. miesto 

 

 

 

2. v okresnom kole Európa v škole zvíťazila slohová práca Vivien 

Laczkóovej z 5.tr.,  

 

 

 

 

3. v športovej súťaži Coca Cola cup naši futbalisti získali 3. 

miesto... 

Super......môžeme srdečne blahoželaaaaať ......a popriať veľa 

šťastia v ďalších súťažiach  

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

Ako vznikol telefón.... 

Dnes si priblížime vznik niečoho 

prozaickejšieho a dôležitejšieho 

ako je splachovací záchod (niežeby 

ten nebol podstatný v našom 

živote......) 

Pán Watson, Bell vám chce ukázať telefón 

Jeden z najvýznamnejších vynálezov uznali pred 140 rokmi. 

 „Pán Watson, príďte sem, chcem vás vidieť.“ Táto jednoduchá 

veta, ktorá sa v ďalších desaťročiach opakovala v nekonečnom 

množstve obmien, stála na začiatku jedného z najdôležitejších 

vynálezov posledných storočí. 

Vyslovil ju Alexander Graham Bell, škótsky emigrant žijúci v 

Spojených štátoch. Jeho asistent Thomas A. 

Watson za ním z vedľajšej miestnosti prišiel a 

potvrdil mu, že prvý telefonický rozhovor 

prebehol úspešne. 

Bolo to 10. marca 1876. Len tri dni predtým si 

Bell dal patentovať telefón, presnejšie „aparát 

na telegrafický prenos hlasu a ďalších zvukov“. 

Zavŕšil tak snahu vtedajších vynálezcov posunúť 

telegraf na vyššiu úroveň. Snažili sa, aby sieťou 

mohlo naraz putovať viac odkazov. Mali to umožniť rozličné 

zvukové frekvencie pre každú stopu. 

Prvé úspechy pripomínali jednoduché melódie. Prenášať reč sa 

podarilo až v 70. rokoch 19. storočia.  



V počiatkoch svojho fungovania bolo 

dôležitejšie ako samotný prístroj 

telefonické spojenie. Telefóny sa 

totiž prenajímali vždy v pároch a 

dalo sa telefonovať len z jedného na 

druhý. 

Ak teda chcel obchodník volať 

napríklad na štyri miesta, musel mať aj štyri telefóny. Ak chceli 

ľudia volať na väčšie vzdialenosti, používali špeciálne telefónne 

búdky s najnovšou technológiou. 

Na začiatku 20. storočia boli už v Spojených štátoch tri milióny 

telefónov. Rozšíreniu nebránil ani fakt, že siete konkurenčných 

spoločností neboli prepojené. 

V tom čase sa už hovory prepájali stále cez spojovateľa. Ciferník 

na telefóny pripojili v 30. rokoch 20. storočia, to ostalo prakticky 

bez zmien až do 60. rokov, keď sa začali používať tlačidlá. 

Telefón už odvtedy zmenil svet. Priniesol okamžité spojenie medzi 

vzdialenými miestami, a zásadne zmenil politiku, prácu na burzách 

či v médiách. Aj preto sa telefón objavuje v rebríčkoch 

najvýznamnejších vynálezov.  

Záujem o rečový prejav mal po otcovi. Keď 

začal reč prenášať, zbohatol na tom. 

Narodil sa v Škótsku, študoval v Londýne, 

no zbohatol až v Spojených štátoch. 

Ďakovať za to môže otcovi a starému 

otcovi, obaja sa totiž venovali rečovému 

prejavu, čo sa „nalepilo“ aj na ich syna. 

Bella odmalička fascinovala možnosť 

prenosu reči. V roku 1875 prišiel s jednoduchým prijímačom, ktorý 

premieňal elektrinu na zvuk. O rok neskôr si patentoval telefón. 

O ďalší rok už vznikla Bell Telephone Company, vďaka ktorej sa z 

Bella stal milionár. 

Vynálezca sa nevenoval len prenosu zvuku. Skúmal napríklad aj 

alternatívne palivá, možnosť zaznamenať zvuk pomocou 

magnetických polí (na základe čoho teraz fungujú napríklad 

diskety), vymyslel aj detektor kovov. 

 

Bellovo prvenstvo je neisté. 

Prvý telefón vraj zostrojil taliansky 

imigrant Meucci. 

Kto vymyslel telefón? Aj keď 

odpoveď sa učia deti v škole, istotu 

nemajú ani odborníci. Alexandra 

Grahama Bella totiž obviňujú, že len 

prebral vedomosti iných a využil ich vo svoj prospech. 

Tým skutočným priekopníkom je vraj Antonio Meucci, Talian, ktorý 

v polovici 19. storočia žil v New Yorku. 

Ten sa v roku 1860, keď jeho žena ochrnula, rozhodol prepojiť jej 

izbu so susednou dielňou. Svoj objav prezentoval aj na verejnosti, 

no nikdy si ho nepatentoval. Dôvod je jednoduchý – nemal na to 

peniaze. 

Zásluhy na objave mu však v roku 2002 priznala aj americká 

Snemovňa reprezentantov, ktorá ho označila za otca modernej 

komunikácie. 

O prvenstvo s Bellom bojoval aj 

Elisha Grey, ktorý si podobný 

vynález patentoval približne v 

rovnakom čase. Patentový úrad 

však uprednostnil Bella. 

                                                                           

 

Matúš Krčmárik  

(zdroj: http://tech.sme.sk/c/5800110/pan-watson-bell-vam-chce-

ukazat-telefon.html) 

http://tech.sme.sk/c/5800110/pan-watson-bell-vam-chce-ukazat-telefon.html
http://tech.sme.sk/c/5800110/pan-watson-bell-vam-chce-ukazat-telefon.html
http://i.sme.sk/cdata/0/58/5800110/infac.jpg


....................................................  Vymaľuj ma  

 

 

 

 

 



................................................  A čo na záver?  

No predsa jazykolam......... 

Smajlíčatá, nacvičte si nasledovný jazykolam a choďte za pani 

učiteľkou, povedzte jej ho 3x za sebou bez jedného jediného 

zakopnutia a pýtajte si jednotku do žiackej 

Jazykolam znie: 

Brontosaurus, brontosaurica a brontosauričatá sa hádajú, ktorí 

z nich je najbrontosaurovatejší........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Ahojte  


