
 

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

Ahoj, kamaráti! 

Tak kabáty sme vyzliekli, mamy ich 

oprali a odložili na pár mesiacov do skríň. 

Cez víkendy sme si poprehadzovali 

oblečenie v šatníku. Zimné sme buď 

vyrástli alebo sme ich posunuli dozadu 

a teraz sa na nás usmievajú jarné a pomaličky letné oblečenia. 

Dievčatá sa osmelili ukázať kolienka , konečne ich vidno aj 

v sukniach.  

Veru, zavítala k nám pani Jar. Joj, ale je všetko krásne. Zelené 

a voňavé. Úspešne sme prežili veľkonočnú šibačku. Dievčatá sú 

hneď trošku krajšie, veselšie a chlapci o niečo bohatší. Vyšibali 

si korunky, za ktoré budú pozývať baby na zmrzlinu.  

Ozaj, Smajlíčatá, postrehli ste? Ráno, keď sa prebúdzame, už je 

svetlo. Super! Hneď sa nám ľahšie vstáva a večer ešte o 19tej 

je vidno. Môžeme lietať po vonku, vytiahnuť bicykle, korčule 

a odierať kolená ...... 

Naši úúúúúúžasní deviataci majú za sebou 

Testovanie 9. Sme v napätom očakávaní, aké 

percento dosiahli. Podľa slov jednej nemenovanej 

pani učiteľky všetko, čo bude nad 30%, je super. 

Držíme palce . 



Do rúk sa vám dostáva predposledné číslo Smajlíka a to je 

znamenie, že už nemáme  ďaleko do letných prázdnin. Hurááá, 

tak nech sú tu už aj  

Koncom apríla nás opustí pani učiteľka Kovácsová, odchádza 

preč, do sveta  a miesto nej príde nová angličtinárka. Však ju 

vyspovedáme.  Obidvom prajeme veľa šťastia a úspechu. Jednej 

u nás v škole a druhej tam ,kde ju vietor odveje. Nech sa im 

darí.  

Pani učiteľky, všetko dobré Vám praje aj naša maličká redakčná 

rada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................  Rok Ľudovíta  Štúra   

Kamaráti, v tomto Smajlíkovi vám priblížime trošku život 

nášho veľkého dejateľa.  Ľudovít Štúr, 

syn učiteľa a organistu Samuela Štúra a 

jeho manželky Anny (rodenej 

Michalcovej), sa narodil 28. októbra 1815 

v Uhrovci. Vo svojom rodisku získal 

základné vzdelanie a od roku 1828 

pokračoval v štúdiách na nižšom 

evanjelickom gymnáziu v Rábe (dnešný 

Györ).  

Usilovnosť a bystrosť nadaného žiaka si všimol najmä 

profesor Petz, ktorý prebudil u mladého Štúra záujem o svet 

Slovanstva. Po absolvovaní dvoch ročníkov v Rábe sa Ľ. Štúr 

zapísal na evanjelické lýceum do Bratislavy, kde existovala od 

roku 1803 Katedra reči a literatúry česko-slovenskej, ktorú 

viedol profesor Juraj Palkovič.  

V roku 1827 založili študenti Spoločnosť česko-slovenskú. 

Medzi hlavné úlohy Spoločnosti patrilo aktívne sa vzdelávať v 

rodnej reči, cvičiť sa v gramatike, písať literárne práce a 

študovať dejiny slovanských národov. 

Po príchode do Bratislavy sa Ľudovít stal jedným z jej 

členov. Zo zápisníc Spoločnosti vyplýva, že bol aktívnym a 

svedomitým študentom. Jeho húževnatosť priniesla svoje plody 

aj v celkovom štúdiu na lýceu. Z predmetov si zvlášť obľúbil 

dejepis, čítal antických autorov, zaujímal sa o estetiku a dejiny 

umenia.  

Na jeseň 1835 sa Štúr stal podpredsedom Spoločnosti.  



V roku 1838 sa 24-ročný Ľudovít 

zapísal na univerzitu do Halle, ktorú 

(podobne ako univerzitu v Jene a 

Berlíne) navštevovali evanjelickí 

vzdelanci a získavali tu vzdelanie najmä 

z teológie, filozofie, histórie a 

lingvistiky.  

Návrat do Uhorska znamenal pre 

Štúra začiatok nového boja o udržanie 

národných práv. Po príchode z Nemecka sa Štúr v prvom rade 

usiloval opäť získať miesto námestníka profesora Palkoviča na 

Katedre reči a literatúry česko-slovenskej. Pôsobil ako suplent 

prof. Palkoviča, čiže prednášal miesto neho.  

Začiatkom roka 1843 oboznámil Ľudovít svojich blízkych 

priateľov s myšlienkou spojiť katolícky aj evanjelický prúd 

Slovákov na báze jednotného spisovného jazyka. Za základ 

vybral stredoslovenské nárečie najmä pre jeho rozšírenosť, 

pôvodnosť a zrozumiteľnosť.  

Otázka nastolenia spisovnej slovenčiny sa formovala u 

Štúra už dlhší čas. 11. júla 1843 sa Štúr, Hurban a Hodža stretli 

na Hurbanovej fare v Hlbokom, kde sa dohodli na postupe pri 

zavedení slovenčiny do praxe. 17. júla navštívili na Dobrej Vode 

Jána Hollého, ktorého ako významného predstaviteľa 

bernolákovčiny prvého oboznámili so svojim zámerom. 

V tomto roku (1843) sa zároveň komplikovala situácia na 

lýceu. Tlaky na odstránenie Štúra z postu zástupcu prof. 

Palkoviča silneli a ich vyhrotenie v decembri 1843 malo za 

následok definitívne pozbavenie Štúra z tejto funkcie. 

Nepomohli ani študentské petície, ani obrany niektorých 

profesorov ev. lýcea. Na protest proti odvolaniu Štúra z funkcie 

zástupcu sa 22 študentov rozhodlo v marci 1844 odísť z lýcea. 

Trinásť z nich potom dokončilo štúdiá v Levoči. 

 

Od 1. augusta 1845  sa po niekoľkoročnom úsilí podarilo 

Štúrovi získať od panovníka povolenie vydávať Slovenské 

národné noviny s literárnou prílohou Orol tatranský. Písané boli v 

Štúrovej slovenčine a našli si svojich horlivých prívržencov a 

kvôli forme jazyka aj zarytých nepriateľov.  

V roku 1846 vydal Štúr spis Nárečie slovenské alebo 

potreba písania v tomto nárečí, v ktorom obhajoval 

nevyhnutnosť nového spisovného jazyka a v tom istom roku vyšlo 

jeho jazykovedné dielo Náuka reči slovenskej, obsahujúce 

základy novej gramatiky.  

 

Slovenské národné noviny boli svojim obsahom zamerané 

na osvetovú činnosť, na sociálne práva, oboznamovali s kultúrnou 

tvorbou Slovanov a prinášali aj aktuálne články o politickej 

situácii doma i vo svete.  

Štúrove ďalekosiahle plány 

však siahali ďalej ako po redaktorskú 

činnosť. V roku 1847 vstúpil na pôdu 

Uhorského snemu, ktorý sa konal v 

Bratislave ako poslanec za slobodné 

kráľovské mesto Zvolen, aby 

konkrétnejšie a dôslednejšie obhajoval svoje národné a sociálne 

postoje.  

Rok 1851 otvoril sériu osobných tragédií Ľ. Štúra, pretože 

v januári mu zomrel brat Karol (kňaz a učiteľ v Modre) a o pol 

roka neskôr jeho otec. Ľudovít sa po smrti svojho staršieho 

brata presťahoval do Modry, aby sa - sám pod policajným 



dozorom, postaral o sedem detí zosnulého brata. Naďalej bol 

tvorivo činný, hoci jeho život znepríjemňovala a sťažovala 

polícia. V roku 1853 zomrela vo Viedni jeho duchovná priateľka 

Adela Ostrolúcka a v Trenčíne jeho matka. V tomto období 

končí aj Štúrova životná púť. Na poľovačke v decembri 1855 sa 

pri pokuse o preskočenie potoka neďaleko Modry nešťastne 

postrelil. Zomrel 12. januára 1856 v Modre ako štyridsaťročný. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Kamaráti, z minulého čísla sme vám ostali dlžní jednu správu 

o lyžiarskom 

výcviku. Takže 

teraz ňou začíname: 

Lyžiarskeho výcviku 

sa zúčastnilo 20 

žiakov našej školy. 

Tento rok boli ubytovaní v jednej nádhernej dedinke, na Heľpe 

Poznáte tú pesničku: Totá Heľpa, totá Heľpa, to je krásne 

mesto.... . Bývali v penzióne Majk. Podľa dvoch fešákov, ktorí 

boli na lyžovačke, ubytko malo super vybavenie. Posúďte, mali 

vírivku, bazén, v ktorom sa nikto neutopil, posilňovňu. Trošku 

sa sťažovali na stravu, vraj dávali málo, ale najviac im chutil čaj 

s pizzou.  Na Heľpe nie je lyžiarsky svah, a tak museli cestovať 

kyvadlovou dopravou do neďalekej dediny Polomky. A tam teda 

bolo snehu dosť, trošku sa muselo aj umelo zasnežovať. To bolo 

cítiť najviac pri pádoch na ľad. Na takomto svahu pády bolia 

veľmi. Ešte aj pri spomienkach ich to zabolelo. Rekordy vraj 

lámali Kristián Piroška a Zoe Szép. Avšak všetko prebehlo 

hladko, bez úrazov, akurát Kristián sa pošmykol a lyža mu zranila 

koleno. pani riaditeľka mu poskytla prvú pomoc a koleno 

rozmasírovala. Večierka bola o 22. 00, ale všetci dobre vieme, že 

sa spať isto nešlo, najskôr po polnoci. Alebo sa mýlime, milí 

lyžiari?  Cez oddychový čas sa hrali biliard, stolný hokej či 

futbal. Počasie im prialo, bolo pekné, vrátili sa opálení.  

 

 



V marci sme si užívali nasledovné aktivity: 

 

Putovná výstava fyziky 

Navštívili nás dvaja vedci a snažili sa nám formou zábavnými 

pokusmi dokázať, že sa nemusíme 

báť fyziky. Fyzika je celkom 

zábavná a zaujímavá veda, len ju 

musíme pochopiť a vyskúšať. Zistili 

sme, že i taká obyčajná slamka 

môže spievať, keď jej konce 

pristrihneme. Naučili sme sa 

prepichnúť zemiak slamkou a dokonca i balón bez toho, aby 

praskol. Pozorovali sme nafukujúcu sa rukavicu a sfúkli sme 

i sviečku len zvukom. Sranda. A ozaj, kamaráti, nezabudli ste, 

ako zistíme, či je vajíčko surové alebo uvarené? Roztočte ho, 

potom zastavte, a keď zastane ,tak je uvarené. Fyzikálne javy..... 

. Tak čo? Budú z nás fyzici? 
 

Beseda s Hevierom 

Pán spisovateľ Daniel Hevier nás navštívil už druhýkrát. Prišiel 

nám porozprávať o svojej novej knižke Svet zachránia 

rozprávky. Vlastne k jej vzniku sme aj my prispeli.  

Keď ju pán Hevier písal, stala sa mu 

čudná vec, ruky mu vypovedali službu, 

lebo boli zakliate. A z tohto zakliatia 

ho mohlo vyslobodiť len  3 333 detí, 

ktoré poslali básnikovi mejlom 3333 

srdiečok. A aj my sme boli medzi nimi 

. Vyslobodili sme ho z rúk únoscov. 

Daniel Hevier sám ilustroval knižku, 

ukázal nám obrázky a porozprával nám o nich, ako vznikali. 

Maliarsky talent sa v ňom prejavil už v útlom detstve, keď 

pomaľoval doma steny po čerstvej maľovke. Rodičia ho vôbec 

nepokarhali, ba práve naopak pochválili jeho umelecké cítenie 

a ten obraz si nechali. Mal úžasných rodičov, veľa spolu čítali, 

nemali televízor......Prvý televízor si jeho rodičia kúpili, až keď 

ich syn vystupoval v TV. Nechceli otravovať stále susedov....  

Daniel Hevier nám zaspieval pár pesničiek, ktoré zložil a pri 

niektorých sme mu aj my pomáhali....hrať ......Potom sme sa 

zahrali úlohu, že on bude nezbedným žiakom a my budeme 

učitelia a budeme ho skúša..... Tak na túto hru mu naskočili žiaci 

z I. stupňa. Pýtali sa ostodvesto, my starší sme sa hanbili  

 

Týždeň s iPadmi 

Do školy prišiel jeden veľký ikufor 

a v ňom bolo 20 ipadov. Dnešná 

najnovšia technická vymoženosť.....a 

my sme mali príležitosť vyskúšať si 

učenie s nimi. Pracovali sme na nich 

na hodinách slovenčiny a nemčiny. 

Vytvárali sme prezentácie 

o spisovateľoch, robili sme testy n pravopis, ale sme sa aj hrali 

rôzne slovné hračky.......No veru, mnohí 

by sme prijali taký darček pod 

stromček 
 

Jarný zber papiera 

Tradičný zber papiera sa konal tento 

mesiac a zaslúžené vyhrali tí, ktorí 

vyhrali...., pretože papier nezbierali ich 



rodičia, ale vlastnou snahou a iniciatívou chodili po dedine 

a usilovne zbierali papier.....všetci, čo sa umiestnili na prvých 

troch priečkach, si to zaslúžia, ale víťaz môže byť len jeden.  

 Blahoželáááááme: 

1. miesto: 4. ročník 

2. miesto: 5. ročník 

3. miesto: 7. ročník 

 
 

Zatmenie Slnka 

Čiastočné zatmenie sme mali 

možnosť vidieť z celého 

územia našej republiky, 

pretože počasie nám prialo. Aj 

my v škole sme ho pozorovali. 

Podaktorí si doniesli špeciálne 

sklíčka, ktorými sa tento úkaz pozoruje a tí ostatní to sledovali 

cez interaktívnu tabuľu priamym prenosom cez web naživo. 

 

 

 

Beseda so spisovateľom Ľubomírom 

Feldekom 

 

Keď navštívim, milé deti, Vaše Gbelce, od 

radosti budem robiť kotrmelce. ...... 

Týmto krátkym veršíkom sa podpísal do 

školskej kroniky jeden 

z najvýznamnejších a najznámejších 

slovenských básnikov, prozaikov a dramatikov - Ľubomír Feldek.  

Dňa 27. marca 2015 sa  školským priestorom šírila opojná vôňa 

poézie. Poézia očisťuje, inšpiruje, otvára náruč fantázii 

a únikový východ pred starosťami a trápeniami. Jej jazyk je síce 

ťažký, ale ak ju vnímate srdcom, preniknete do jej tajov.  Raz 

a navždy ožijú  vo vás nádherné struny jej pôvabu a necháte sa 

unášať vírom čarovného sveta. Presvedčili sa o tom aj 

gbelčianske deti, keď ich do víru poézie strhol pán Ľubomír 

Feldek. Získal si ich hneď na prvý šup.  Dokázal nám, že je 

majstrom rýmov. Spontánne a úprimne nadviazal kontakt 

s detským publikom. Prvé 

rýmy tvorili spolu na názov 

obce Gbelce. Deti 

fantasticky zareagovali na 

jeho hru na rýmy. Tvoriť 

rýmy je chytľavé a veľmi 

zábavné, keď tvoríte rýchlo 

a bezhlavo, vypustíte do 

éteru také rýmy ako Gbelce kotrmelce, Gbelce teľce, Gbelce 

véce.....Malé deti opakovali všetko presne tak, ako to pán Feldek 

povedal, napodobňovali aj jeho intonáciu, melódiu a podaktoré 

i gestikuláciu. Boli rozkošné a on uprostred nich.... Šla z neho 

obrovská energia, sila a láska k deťom. Tá bola výrazne citeľná 

a viditeľná. Vysvetľoval deťom: 

 ako sa tvoria rýmy,  



 aké sú dôležité prípony, ako sa na niektoré zabúda, 

a pritom sú také pekné, napríklad slovo sestra v genitíve 

plurálu sestár, čo je tiež spisovné, ale nikto ju 

nepoužíva..... 

 že zabúdame na slová ako napríklad choseň, lopár....Tieto 

slová  naše deti vôbec nepoznali.  

Starších žiakov zasvätil do tajov 

dospelých, tvorili rýmy a slovné 

hračky, a pritom im nevtieravo  

vysvetlil: 

 že najkrajšie sú dotyky 

náhodné: Dotyky náhodné 

a tóny lahodné – váš mužný 

hlas sa nedá zabudnúť.... 

 že sa všetko točí okolo najkrajšieho pocitu na svete – 

okolo lásky: A zase, a zase, ľúbim oči belasé, ľúbim oči 

belasé.... 

 čo majú dievčatá povedať, keď majú slzy na krajíčku pri 

rozchode s ich srdca šampiónom: Neplačem, to sneží.... 

 ako nádherne sa dá spojiť dva rôzne jazyky, napríklad 

francúzsky, slovenský: Tombe la neige – padá sneh a teba 

niet.... 

Čas tak rýchlo plynul. Priestory školy ožili poéziou, veselosťou, 

smiechom a spevom. 

Ľubomír Feldek nie je len majstrom rýmov, ale patrí mu 

i prívlastok  majster improvizácie, napríklad v jednej chvíli mu 

začal mobil dávať najavo, že sa vybíja a on bez zaváhania stvoril 

veršík: Mobil takmer vybitý a pohár pomaly vypitý. A hneď ho aj 

zhudobnil  s Richardom Šimurkom, ktorý spolu s Katkou 

Feldekovou mu robili spoločnosť. Nešlo o klasickú besedu so 

spisovateľom. Bolo to skôr spojenie besedy s koncertom. Katka 

Feldeková spievala slávne svetové pesničky a francúzske 

šansóny, ktoré otextoval jej otec. 

Samozrejme, pán Feldek to komentoval, 

že jej nedovolí iné piesne spievať len 

tie, ktoré on napíše. V Katke sa zas 

nezaprel feldekovský humor, pretože 

mu hneď nahrala loptičku. Ona vraj ako 

správne vychovaná dcéra poslúcha 

svojho otca na slovo. Pesničky boli 

veľmi rytmické a slová veľmi chytľavé. 

Niektoré nás naučil pán Feldek spievať 

spolu s Katkou, ako Poď zažiť ešte veľa somarín, veľa somarín, 

veľa somarín! Poďme žiť všetci v yellow submarine, v yellow 

submarine, v yellow submarine! A  pri pesničkách, pri ktorých 

sme s Katkou nestíhali, vykryli sme to potleskom. Občas sme 

vypadli z rytmu, ale Katka to krásne zaspievala a nedala sa 

z neho vyhodiť. Obdivovali sme hru Richarda Šimurku na 

saxofóne. Malí žiaci videli saxofón prvý raz v živote, a tak ho 

sledovali s otvorenými ústami a v nemom úžase.  



V spoločnosti pána Feldeka, jeho dcéry Katky a hudobníka 

Richarda Šimurku sme prežili nádhernú rozprávkovú hodinu. 

Získali si naše srdcia, pretože z nich sálala radosť a pohoda. 

Bolo cítiť, že ich práca je zároveň aj ich záľuba. Sme im za to 

vďační a zostal v nás nezabudnuteľný zážitok a čarovná 

poetická spomienka, ktorú si deti 

umocnili a zvečnili básnikovým 

podpisom v knižkách 

a pamätníčkoch. 

Ďakujeme krásne ešte raz 

a vyjadrujeme Vám nesmierny 

obdiv, pán Feldek!  

Deň učiteľov  

V piatok 27. marca sme si uctili 

všetkých našich učiteľov, priniesli 

sme im ružičky či nejakú sladkosť. 

Nech si trošku osladia život, veď 

s nami ho nemajú vždy taký 

sladký. Aj keď my sa veeeeľmi 

snažíme, ale občas to bolíííííí byť 

dobrý . Žiaci 8.ročníka  pre nich 

pripravili malé prekvapko . Bola to 

prezentácia o nich a pre nich. Každému 

učiteľovi boli venované 3 slajdy, 

obrázky, básnička a jeden malý vtipný 

textík. Pozreli sme si prezentáciu na  

chodbe cez interaktívnu tabuľu. Bolo to 

fakt milé a vtipné.  

 

Deň narcisov 

Deň narcisov je jediná 

verejno-prospešná 

zbierka Ligy proti 

rakovine a tento rok sa 

konala už po 19-ty krát. 

Ulice miest a obcí 

27.marca 2015 zaplavili žlté narcisy a každý, kto si ich pripol na 

svoj odev, vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí 

bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do 

pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomohli 

naakumulovať finančné prostriedky na pomoc onkologickým 

pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Našim dievčatám 

a pani učiteľkám sa podarilo vyzbierať sumu 486 eur. Super.  

Mesiac apríl  nám pripravil nasledovné udalosti: 

1. apríl – Deň bláznov či vtákov???  

Smajlíčatá, viete vôbec, 

prečo práve 1. apríl? Že 

nie????? Na nete sme 

našli super vysvetlenie, 

tak vám v upravenej 

podobe ponúkame: 



V stredoveku sa začiatok roka oslavoval 25. marca. Oslavy trvali 

8 dní, teda vyvrcholili 1. apríla. Potom sa ale zaviedol 

Gregoriánsky kalendár a Nový rok sa posunul na 1. januára.Avšak 

v tých dňoch nemali internet ani televízor , z ktorých by sa 

ľudia dozvedeli, že Nový rok sa už oslavuje inokedy. Novinky sa 

šírili po ľuďoch, ktorí chodili peši z dediny do dediny, a tak sa 

bežne stávalo, že sa správy dozvedeli až o niekoľko rokov 

neskôr. No a niektorí ľudia sa jednoducho rozhodli, že budú 

oslavovať Nový rok tak ako vždy, teda 1. apríla. Týchto 

staromódnych tvrdohlavcov väčšina ľudí volala "blázni" a robila 

si z nich žarty. 

Tieto vtipy sa časom vyvinuli do tradície a šírili sa po celom 

svete, napríklad v Škótsku sa Deň bláznov oslavuje 2 dni. 2. apríl 

sa volá "Zadkový deň". Ľudia sa snažia pripnúť druhým na chrbát 

papier s nápisom "Kopni ma do zadku" tak, aby si to nevšimli.  

Žarty, ktoré sa robia na 1. apríla, začínajú od tých 

najjednoduchších: Máš rozviazanú šnúrku! Práve som ti sadol na 

okuliare! až po zložitejšie. V niektorých krajinách sa na 

prvoaprílové žarty dajú nahovoriť aj médiá, napríklad v Anglicku 

raz na prvého apríla vysielali 

krátky dokumentárny film o 

špagetových farmároch. Boli tam 

ukázaní farmári, ako zbierajú 

svoju úrodu zo špagetníkov – 

stromov, na ktorých rastú 

špagety. 

1. apríl je o zábave, a preto človek musí mať stále oči na 

stopkách, aby sa nedal nachytať a neozval sa výkrik so 

smiechom: "Prvý apríl"! 

U nás v škole si prvoaprílové žartíky robili hlavne ôsmaci, piataci 

a šiestaci .  

 

Veľkonočné prázdniny trvali od 2. 

apríla do 7. apríla  - boli fajn, ale ako 

všetky prázdniny uleteli ani nevieme 

ako . Oddýchli sme si a už zase 

derieme školské lavice. 

 

Divadelné predstavenie 

 

13. apríla v  Kultúrnom dome sa 

konalo divadelné predstavenie. 

Bratia Grimmovci boli zakliati, 

ničoho sa nebáli a hrozilo im, 

keď sa nebudú báť, tak 

zmiznú všetky ich rozprávky. 

Nebolo to klasické 

predstavenie. Bratia 

Grimmovci rozprávali po slovensky a občas po anglicky. Skoro 

všetko sme rozumeli a čo sme nerozumeli, sme sa dovtípili. A 

keď ani to......tak sme sa tvárili, že tomu rozumieme :-) Nakoniec 

sa dokázali báť. A viete o čo, či o koho? No predsa o malé 



dieťatko.  
 

 

Výchovný koncert 

Hudobník Dr. Igor Berger a  sólistka Mgr.Dagmar Žaludková sa 

postarali o zaujímavý koncert. Priblížili nám také hudobné žánre 

ako opera a opereta. Spoznali sme aj hudobných skladateľov ako 

Franz Lehár, Jacquesa Offenbacha. Pani Dagmar Žaludková bola 

super, krásne spievala a dokonca je aj výborná herečka. 
 

 

Deň Zeme 

22. apríla sme na škole mali Deň 

Zeme. Každá trieda sa postarala o 

pekný program a pekné výrobky z 

recyklovaných produktov. Prváci 

vyrábali sovičky, druháci zobrazovali 

prírodu, tretiaci premaľovali krásne 

farebne staré stoličky, štvrtáci 

vyrábali zemeguľu z nafukovacej lopty, piataci zostrojili 

obrovskú zemeguľu, šiestaci kvetináče z fliaš, siedmaci vyrábali 

robotov, ôsmaci zostavili leporelo a deviataci lienky a zvieratká – 

prasiatka, kohútiky.... Potom 

sme mali spoločný program 

pred školou. Hrali sme rôzne 

slovné hry ako napríklad podľa 

abecedy povedať názvy rastlín, 

stromov a zvierat, 

napodobňovať remeslá, hra bez 

slov, opísať predmety, doplniť 

vety...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



........................................  Vlastná tvorba  

Ja, ty a pán Lacko Goliáš 

 

Jedného dňa sa v nevšednej doline stalo niečo strašidelné. 

Prisťahoval sa nový občan, o ktorom si každý myslel, že je 

čarodejník. No vráťme sa na začiatok. 

Volám sa Lucifer, Lucifer Muškár. Môj priateľ sa volá Gusto, 

Gusto Chrobárik. A keďže si každý myslel o pánovi 

čarodejníkovi, že je hlúpy, tak nás chránil pred ním. Ja a Gusto 

sme sa vybrali na prechádzku. 

Keď sme sa približovali k domu toho zvláštneho pána, počuli sme 

vŕzgot dverí. Začali sme utekať. Zastavili sme sa až v parku 

Wooderland. Tam mi Gusto povedal: "Naspäť domov sa lepšie 

poobzeráme pri dome, čo sa tam môže diať." 

Ja som s tým súhlasil. 

Naspäť domov sme sa poobzerali a nevideli sme tam nič. 

Ja som na to povedal: "Možnože tu už nik nebýva." 

Ale Gusto povedal: "Nie. Určite že tu niekto býva." 

A dohodli sme sa, že zajtra sa poobzeráme aj  vnútri v dome. 

Ďalší deň sme si poobzerali aj vnútro domu. Keď sme už  chceli 

odísť, niekto sa ozval: "Ahojte. Ja som pán Lacko, Lacko Goliáš. 

A kto ste vy?" 

A ja som sa ozval: "Ja som Lucifer a on je Gusto. Dobre že sme 

sa spoznali. Už som sa s nikým nerozprával dosť dlho." 

Gusto povedal: "Áno, my vieme." 

Takto prešlo celé popoludnie, že sme sa rozprávali s pánom 

Goliášom. Od toho dňa pán 

Goliáš rád rozpráva svoje príbehy pre deti a rodičia to nechajú. 

Ale keď mal pán Goliáš 99 rokov, zomrel,  v dedine zostal iba 

smútok. 

Ale nikto nezabudol, aký to bol dobrý človek. A čoskoro sa sem 

nasťahoval jeho syn Martinko Goliáš a zase bolo v dedine 

radosti. A možno, že ešte stále žije človek, ktorý je jeho 

potomkom. 

Dúfam, že sa moja rozprávka veľmi páčila a čoskoro vydám 

ďalšiu časť: Ja, ty a pani 

Anakondová. 

                                                                                               

     neznámy autor  

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



.........................  Európa v škole zo šk. roku 2012/2013  

Veľká šťastná rodina 

Vraj rodinu si nevyberáme. Ale je to naozaj tak? Ako vlastne 

vzniká rodina? Nie je to náhodou tak, že muž si vyberie ženu,  

ktorú nesmierne ľúbi a ktorá mu porodí deti a žena si vyberie 

muža, ktorý bude jej oporou a s ktorým chce prežiť zvyšok 

života?  Narodia sa im deti a rodina je na svete. Ich detičky raz 

tiež dospejú a dostanú sa na križovatku, kde si tiež budú 

vyberať smer..... 

Sme jedna veľká šťastná rodina.  

Veď posúďte sami: 

Otec Európa si vzal po dlhoročnej 

známosti  za manželku roku 1993 

Európsku úniu. A týmto oficiálnym 

zväzkom vznikla jedna rodinka  pod názvom  Zjednotená Európa. 

Postupne sa stali rodičmi 27 detí. Niektoré prišli na svet ešte   

pred uzavretím manželského zväzku. V roku 1958 to boli synovia 

a dcéry menom čokoládové Belgicko, elegantné Francúzsko, 

syrové Holandsko, presné Nemecko, rozšafné Taliansko 

a maličké Luxembursko. Najväčším generálom medzi deťmi bolo  

a stále je Nemecko. Je to rozumný chlapec so všetkým, čo treba 

na ťažký život, v ktorom vládne zákon džungle. Chlapec to nemal 

ľahké v živote, ale nestratil sa. Ešte i dnes trpí za svoje chyby 

mladosti, ktorými napáchal obrovské škody. Aj keby sa 

ospravedlňoval dennodenne každých päť minút, nedajú sa tie 

hrôzy zabudnúť. Pomáha všetkým svojim súrodencom a zastáva 

názor, že rodina musí byť spolu.  

V rokoch 1973 až 1986 sa táto rodinka rozrástla o ďalšie silné 

a nezbedné detičky ako chladné Dánsko, zelené Írsko, uplakané 

Anglicko, márnotratné Grécko, štíhle Portugalsko a futbalové 

Španielsko. Starší súrodenci ich prijali s láskou a radosťou. 

Pomáhali si navzájom a svojim rodičom boli viac na radosť ako na 

starosť. A tak im rodičia dali voľnú ruku. Nie všetky detičky 

dokázali spracovať túto veľkú dôveru a slobodu. Nerozumné 

a roztatárené dieťa Grécko nekontrolovateľne hospodárilo so 

svojím vreckovým. Míňalo, ako chcelo. Tento jeho dobrodružný 

spôsob života začalo napodobňovať i staršie Taliansko 

a neskoršie sláva stúpla i Španielsku. Všetko dokázali krásne 

ututlať, pretože si svojím sladkým úsmevom popožičiavali od nič 

netušiacich súrodencov. Rodičia mali iné starosti, plánovali si 

predsa svadbu storočia.  

Po veľkolepej svadbe, asi o dva roky Zjednotená Európa priniesla 

domov ďalšie bábätká a pomenovala ich 

hokejové Švédsko, muzikálne Rakúsko 

a zdravé Fínsko.  Darilo sa tejto veľkej 

rodinke, ostatný svet im tíško  závidel. Deti 

rástli do krásy i múdrosti. Naozaj sa vydarili, až na spomínané 

Grécko, Taliansko a občas Španielsko, ktoré si nikto nevšímal. 



A ony si šikovne užívali nevyčerpateľné finančné zdroje 

z pokladne svojich rodičov i súrodencov.  

Prišiel rok 2004 a rodina zasadla za okrúhly 

stôl, dala hlavy dokopy a rozhodla, že si 

adoptuje detičky, ktoré boli poznačené 

ťažko chorobou zvanou komunizmus. Nie 

všetci členovia rodiny s tým súhlasili. Nechceli o nových 

súrodencoch ani len počuť, nemali záujem sa s nimi deliť o svoj 

blahobyt. Rodičia boli neoblomní, a tak sa všetci museli jedného 

dňa zoznámiť s novými členmi, s krásnym Cyprom,  dvojičkami 

Českom a Slovenskom, trojičkami Litvou, Lotyšskom 

a Estónskom, so silne veriacim Poľskom, hornatým  Slovinskom, 

 hrdým Maďarskom a so sladkou Maltou. Úplne poslednými 

deťmi Zjednotenej Európy sa stali zabudnuté Bulharsko 

a nesmierne chudobné Rumunsko. 

Všetkému treba nechať čas. Keď sa všetci lepšie spoznali, 

mnohí zmenili názor a prijali nových súrodencov za svojich. Dojal 

ich osud dvojičiek Česka a Slovenska. Dlhé roky žili spolu 

v dobrom i v zlom, avšak kvôli častým hádkam sa každá vybrala 

svojou samostatnou cestou. Netrvalo to dlho a osud ich spojil, 

ale už pod iným menom. Rodičia ich s veľkou láskou opatrovali. 

Slovensko bolo poslušné a tiché, očarilo svojím krásnym spevom, 

nezvyčajnou krásou,  zvykmi a tradíciami. Nikdy sa nepriečilo, 

snažilo sa splniť všetky túžby svojich veľkých bratov a sestier.  

Nič však netrvá večne........ A tak po krásnych slnečných dňoch 

nastalo obdobie dažďov. Rodičia sa konečne ustálili a začali 

kontrolovať svoje deti. Zaujímali sa o ne, ako sa im darí, či im 

niečo nechýba .....Stalo sa tak v hodine H. Objavili prázdnu 

pokladňu a na dvere ich vily klopalo a o pomoc prosilo hladné 

Írsko. Čo nespraví pre svoje dieťa milujúci rodič? Samozrejme 

nabalilo svoje dieťa a poslalo domov. Netrvalo dlho a už klopkalo 

márnotratné Grécko, kajalo sa, sľubovalo hory-doly. Ostalo však 

len pri sľuboch. Rodičia sa chytali za hlavu, hádali, vinili  jeden 

druhého....... Problémy začali mať Taliansko aj Španielsko, 

peniažky sa minuli a s nimi i krásne časy ničnerobenia.  Na pomoc 

pribehlo spoľahlivé a rozumné Nemecko a svoju pomocnú ruku 

podali i adoptívne deti. Je pravda, že samy toho veľa nemajú, ale 

sú vďační za poskytnutý pocit teplého domova.  

Rozmaznané detičky si ťažko zvykajú na 

uťahovanie opaskov, nedarí sa im. Chceli by 

si stále užívať  bezstarostný život. Nech 

iní platia za chyby druhých.  Rodičia nesmú 

dopustiť takúto nespravodlivosť, musia 

zakročiť. Pohrozili sebavedomým a lenivým deťom, že ich 

vydedia, ak sa neumúdria. Nahnali im strach....... Vyhrážky 

zabrali, detičky zmúdreli, stali sa skromnejšími a konečne 

pochopili, že o svoje šťastie sa musia pričiniť samy.  

Tak ešte si stále myslíte, že si rodinu nevyberáme? Vyberáme, 

len si to neuvedomujeme. Stará múdrosť vraví, čo si si navaril, 



to si aj zjedz. V každej rodine sú problémy, raz väčšie, raz 

menšie. Dôležitá je komunikácia a vedieť robiť kompromisy. 

Nesmieme byť sebeckými a bezohľadnými. A to si uvedomuje 

i rodina Zjednotenej Európy. 

            Lucka, Karolínka, Lukáš, Viki, Cinti, Niki, naši bývalí žiaci 

Touto prácou sme získali Čestné uznanie v celoslovenskom kole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Na vojne vybehne vystrašený vojak, máva bielou vlajkou a kričí: 

 - Mier, mier.  

Ostreľovač hovorí:  

- Však mierim, len sa toľko nehýb!  

 

 

Malý chlapec sa márne snaží dočiahnuť na zvonček. Ide okolo 

starší pán, a tak mu pomôže. Keď zazvoní, chlapec naňho zavolá: 

- Fajn, dedo, a teraz zdrháme! 

 

 

- Ocko, vieš sa podpísať aj potme?  

- Jasné.  

- Aj do žiackej knižky? 

 

 

 Na hodine slovenčiny. Deti majú písať sloh na tému „Som 

riaditeľom veľkej firmy“. Zatiaľ, čo všetky deti píšu, Jožko 

spokojne sedí za stolom a obzerá sa po triede. 

 - Jožko, prečo nepíšeš? - pýta sa pani učiteľka.  

- No dovoľte?! Čakám na 

sekretárku!  

 

 

- Janko, poďme sa hrať na školu.  

- Dobre, ale ja budem chýbať.  

 



 

Na hodine chémie. 

 - Ak sa nám tento pokus nevydarí, všetci vyletíme do vzduchu.  

A teraz pristúpte bližšie. 

 
 

- Slečna, keď sa usmejete, vidím, aké nádherné zuby máte.  

- To mám po babičke.  

- No... ale sedia vám perfektne...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................... Ako zistíš, či si dieťa 21. storočia?   

 

1. Omylom vyťukáš svoj PIN-kód na mikrovlnku.  

2. Na trojčlennú rodinu máš 15 rôznych telefónnych čísel.  

3. Človeku sediacemu vedľa teba posielaš e-maily.  

4. So známymi nemáš kontakt, pretože nemáš ich e-mailovú 

adresu.  

5. Na pokeci máš 300 priateľov, ale najlepšieho kamoša v 

skutočnosti nemáš.  

5. Zavoláš mame, či je doma, zatiaľ čo vchádzaš bránkou do 

dvora.  

6. Na konci každej reklamy je internetová adresa.  

7. Keď odídeš z domu bez mobilu, spanikáriš a okamžite sa poň 

vrátiš.  

8. Ráno zapneš počítač skôr, ako si urobíš raňajky.  

10. Keď prídeš zo školy, zapneš najskôr telku, až potom si 

vyzlečieš bundu.  

11. Zatiaľ čo toto čítaš, usmievaš sa a prikyvuješ.  



12. Si príliš zaneprázdnená, aby si zbadala, že na zozname chýba 

9. bod.  

13. Naozaj si sa pozrela, či v zozname chýba 9. bod.  

14. Zdá sa, že si nezbadala ani to, že na zozname sú dve 5. 

 15. Aj to si si opäť pozrela.  

16. A teraz sa smeješ sama na sebe. :D 

 17. Prečo asi...? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................  Význam krstných mien  

 

Adam:  prvý človek, muž stvorený Bohom v raji, 

telo má z hliny, pôvod krstného mena Adam z 

hebrejčiny, čo v preklade znamená "človek z hliny, 

pozemšťan". Uskutoční svoje sny a plány.  

 

Alžbeta: Je to silná osobnosť, ktorá dokáže viesť 

iných a vládnuť slabším, no spravodlivo a bez osobného 

prospechu. Je úprimná a oddaná, miluje nadovšetko svoju rodinu 

a pre svojich blízkych dokáže urobiť všetko. 

 

Andrej, Ondrej : Zdajú sa byť trochu leniví, kým oni iba čakajú 

na vhodnú chvíľu. Ak sa do niečoho pustia, rýchlo dosiahnu 

úspech. 

 

Bianka je pôvodom "Talianka" a významovo je 

blízkou príbuznou Blanky. Sú veľmi citlivé, čo 

môžu využiť aj vo svoj prospech. 

 

Brian: Mužské meno anglického pôvodu a 

znamená silný, mocný  

 

Dana : Sú uzavreté do seba, čím sa vlastne vzďaľujú 

ostatným. 

V spoločnosti neznámych ľudí sa prejavujú zdržanlivo. Chýba 

im potrebná sebadôvera. 

 

Dominik: Nevie sa sústrediť len na jednu prácu, potrebuje 



mať plný stôl problémov a všetko riešiť naraz. Vyhovuje mu 

žiť v zhone a vzrušení. Jeho aktivita, rýchlosť a prudkosť mu 

spôsobujú veľa problémov, ale on všetko zvládne.  

 

Dominika: Je nadaná, má sklony k umeleckému presadeniu sa. 

Vie využívať svoju ženskosť v každej situácii. Pomáha iným, 

snaží sa vždy vyjsť svojmu okoliu v ústrety, ale málokedy sa 

dokáže celkom otvoriť iným ľuďom.  

 

Erik: Osobným číslom tohto mena je 7 - Tajomnosť. Erikovia 

sú prefíkaní, lebo niektoré ich výbuchy sú predstierané, čo im 

umožňuje pripraviť sa na vykrútenie sa zo situácie. Nikdy nie 

sú sebeckí, dokážu za každých okolností pomôcť ľudom, ale 

nikdy nepomáha bez vopred premyslenej návratnosti.  

 

Erika: Ženské meno Erika má osobné číslo 8 – Peniaze. Eriky 

chcú žiť v rozjarenosti bezstarostného života a hlavne vždy 

hľadajú cestu ako sa vyhnúť zodpovednosti. 

Pôsobí nevinne, sú dosť uzavreté, bezstarostné, 

nezneužíva svoje postavenie, práve naopak, 

dokáže sa prispôsobiť iným situáciám a názorom 

ľudí v jej okolí.  

 

Filip: Toto meno má osobné číslo 2 – Dobrota. 

Filipovia sa vedia slušne správať a pôsobia ako 

vyrovnané osobnosti. Vždy vedia, čo chcú v živote dosiahnuť a 

to im aj dopomáha stať sa úspešnými.  

 

František: Pôsobí ako ľahkomyseľný a veselý človek. Často 

premýšľa nad filozofickými a duchovnými otázkami. Ak má 

motív a presný cieľ, stačí malý neúspech a už o sebe 

pochybuje.  

 

Gabriela: Gabriely sú od malička dosť neposlušné a občas sa 

nevedia ovládať. Ženy tohto mena dokážu byť neobjektívne. V 

ich živote sa dokážu často mýliť, ale svoje chyby rýchlo opravia, 

ak majú o to naozaj záujem.  

 

Hana: Hanka je milá, veselá osôbka, s iskričkami v očiach a 

postupne, ako rastie, udivuje múdrosťou. Tieto ženy sú veľmi 

otvorené, dynamické, intuitívne a hrdé. Robia všetko preto, aby 

boli centrom pozornosti.  

 

Imrich: Snaží sa vždy konať dobre, citlivo, ale neznáša ak mu 

niekto odporuje. To aký je záleží od spoločnosti, v ktorej sa 

pohybuje, pretože je dosť ovplyvniteľný a snaží sa čím menej 

iným odporovať.  

 

Iveta: Ivety teda pôsobia dosť pyšne a nafúkane, ale je to len 

akýsi obranný reflex. Málokedy sa im splnia sny v tom, že si 

nájdu pre seba toho pravého alebo majú veľa detí. Keďže sa v 

nich nikto nevyzná, okolie im umožňuje sa realizovať aj v typicky 

mužských oblastiach.  

 

Jozef: Pre tohto malého človiečika je rodina mimoriadne 

dôležitá a od prvého nádychu je s ňou spriaznený. Otec je pre 

neho vzorom a snaží sa ho vo všetkom napodobňovať. Títo muži 

sú vždy presvedčení o tom, čo v živote chcú, len nemusia sa s 



tým zdôverovať. Vedia sa v každej situácií ovládať a byť 

pokojní.  

 

Karol: Je rodeným mužom činu. Pracuje na tom, aby bol úspešný 

a aj keď sa mu to niekedy nedarí, nikdy sa nevzdáva. Má jednu 

slabosť - priveľa mudruje, premýšľa, kombinuje a plánuje.  

 

Karolína: Ak majú Karolíny podporu od druhých, sú sebaisté. Sú 

to silné osobnosti a ťažko ich niekto ovplyvní. Väčšinou majú 

šťastie vo veciach, do ktorých sa pustia. Rady pomáhajú iným a 

nedokážu niekomu ublížiť.  

 

 

 

                                                                                               

Pokračovanie nabudúce  

 

 

 

 

 

 

 

 

     S m a j l í k 

Super časopis, 

oplatí sa ho čítať 

   


