
 

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

Ahojte, kamaráti!  

Oddýchnutí.  

Dievčatá vyšibané, vykúpané, vyvoňané....... 

, chlapci nabalení zajačikmi, vajíčkami, tí 

šťastnejší aj korunkami . Veľkonočné 

sviatky máme všetci úspešne za sebou 

a opäť derieme školské lavice. Tiež 

úspešne?!  

Čakajú nás najdlhšie dva mesiace, máj, jún. Žiadna vidina 

dlhšieho voľna sa nerysuje, akurát 1. a 8. máj padne na pracovný 

deň štvrtok. Musíme zamakať, aby sme na letné prázdniny odišli 

s čistým svedomím a dobrým pocitom z vykonanej práce.  

Smajlík 4 sa vám snaží spríjemniť nekonečné chvíle v našom 

druhom domove, v škole, v triede.  

Kamaráti, ponúkame vám rozhovor s koordinátorkou programu 

Zelenej školy, vyspovedali sme našich najstarších. Majú Monitor 

za sebou, povedzme že celkom úspešne ho zvládli. Podaktorí 

dosiahli magických 100%, tíško im závidíme. A samozrejme 

blahoželáme.  

Môžete si oživiť v pamäti, čo sa na škole stalo, aké akcie sme 

absolvovali, kde sme boli, čo sme videli, akí sme boli v súťažiach. 

Celkom sa nám darilo .  



Niektorí naši spolužiaci sa zapojili do projektu e-Twinning, našli 

si partnerské školy a vyrábali pre nich veľkonočné pohľadnice 

a ozdoby. A samozrejme oni dostali od nich pohľadnice, tie vám 

ponúkame v časopise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak teda príjemné čítanie praje                                                                  

Redakcia  

 

 

 

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

 

 Rozhovor s Mirkou Pilárikovou, manažérkou 

programu Zelená 

škola 

 

 

 
 

1. Aký je Váš vzťah k prírode? A vôbec aké pocity vo Vás 

prebúdza to čarovné slovko príroda?  

Môj vzťah k prírode je veľmi kladný, ale to by Vám asi 

odpovedal skoro každý . Čo sa týka mňa, tak slovo príroda vo 

mne vyvoláva hlavne úctu a veľkú pokoru. Keď sa prechádzam 

niekde po lúke alebo po lese, som často až očarená, čo dokáže 

príroda vyčarovať. Tvary, farby, rozmanitosť. To všetko ma 

stále udivuje.  

 

2. Ktorý kút Slovenska je pre Vás 

najkrajší? A prečo? 

Tým, že pochádzam zo stredného 

Slovenska, tak tento kraj mi je asi 

najbližší. Mám rada Zvolenskú kotlinu 

a to, že všade okolo seba vidím kopce 

a hory. Skoro 4 mesiace som ale strávila na Poľane, kde som 

robila výskum na svoju diplomovú prácu. Takže keby som mala 

vybrať jedno miesto na Slovensku, kde sa cítim najlepšie, tak by 

to bolo asi práve tam. Prekutrala som to tam celé a Podpoľanie 



ma veľmi uchvátilo. V poslednom čase však veľa času trávim 

v Bratislave a musím priznať, že aj tam sa dajú nájsť krásne 

miesta – len treba hľadať.  

 

3. Kde, kedy a kto prišiel s nápadom vzniku Zelenej školy?  

Program Zelená škola je medzinárodný 

program a vznikol v roku 1992. Na 

Slovensku funguje tento program od roku 

2004 a pomáha tak aj slovenským 

školám realizovať praktickú 

environmentálnu výchovu. Program je 

výnimočný medzinárodnou metodikou „7 

krokov“. Tá vedie pedagógov a žiakov k systematickej práci 

a riešeniu problémov školy i prostredia, v ktorom žijú. 

Jednou z priorít programu je aktívne zapojenie žiakov. Tí sa z 

pasívnych účastníkov aktivít menia na súčasť pracovného tímu. 

Spolu s pedagógmi navrhujú a postupne na škole realizujú nielen 

environmentálne zlepšenia so zapojením celej školskej komunity.  

 

4. Koľko škôl je do programu Zelená škola zapojených?7 

V šk. roku 2013/2014 je do neho zapojených 271 škôl z celého 

Slovenska.  

 

5. Čo získava škola, keď sa zapojí 

do programu Zelená škola? 

Škola, ktorá a zapojí do programu 

získa inšpiratívne metodické a 

informačné materiály, pracovné listy; 

možnosť zúčastniť sa vzdelávacích 

a zážitkových workshopov pre pedagógov i žiakov, máme aj 

vlastné akreditované vzdelávanie, vlastný informačný a 

poradenský servis (regionálne semináre, konzultácie, e-mailová 

konferencia, www.zelenaskola.sk), školy si medzi sebou 

vymieňajú skúsenosti a možnosť získať medzinárodný certifikát 

a vlajku Eco-Schools.  

 

6. Myslíte si, že sa zmení raz myslenie 

ľudí a začnú ozaj šetriť matičku prírodu? 

Pevne verím, že táto zmena je už na ceste. 

Bez zmeny myslenia to ale nepôjde. A to je 

veľmi ťažký proces. Pevne ale verím, že aj 

prostredníctvom programu Zelená škola 

môže táto zmena nastať.  

 

Ďakujeme krásne za rozhovor a prajeme, aby sa do programu 

Zelená škola zapojilo čo najviac slovenských škôl. 

 

          

                                                                  Redakcia  

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

1. Máte dobré pocity z Monitoru? (tesne 

po...)  

 

Karolína:  Nie 

Niki: Nie najlepšie 

Lukáš: Pohoda, klídek (pokým som nezistil 

výsledky)  

 

2.Aké boli vaše očakávania? 

 

Karolína: Lepšie......  

Niki: Myslela som si ,že to bude 

horšie 

L:------------------------------ 

 

3. Čo bolo ľahšie? 

 

Karolína: Mat sa zdala ľahšia, ale podľa výsledkov dopadla horšie 

Niki: SJL, asi bol ľahší 

Lukáš: Matika sa mi zdala ľahká a základné 

pravidlo matiky je : Pokiaľ sa zdá niečo ľahké, 

robíš to zle..... pri mne to platilo .... SJL mám 

v malíčku......možno.....asi 

 

4. Výsledky sú na svete a ako dopadlo peklo 

menom Monitor? Ste spokojní s výsledkami? 

 

Karolína: Nespokojná 

Niki: Som!   

Lukáš: Aj ja som ! :3  

 

5.Musíte robiť prijímacie pohovory? 

Karolína:  Hej, veru 

Niki: Žiaľ áno.  

Lukáš:  Sakra! Áno :/ 

 

6. Aká stredná škola vás čaká? 

 

Karolína: Veterina v Nitre alebo Bratislave 

Niki: Nitra ,cestovný ruch 

Lukáš: Bratislava , gymnázium :3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.......................................  Vyrobme si.......  
 

 

D e k o r   D I Y    T i p 

 

 

Kvetinová guľa 

 

 

 

Jar už klope na dvere. Prečo ju pekne 

neprivítať?  

Guľu si vyrobíte jednoducho z umelých 

kvetov. Vyberte si kvietky, ktoré sú vám 

srdcu blízke. Zaujímavý efekt 

dosiahnete, ak budú hlavičky kvetov 

aspoň v dvoch farbách. 

  

Ďalej budete potrebovať špongiu 

na aranžovanie kvetín v tvare gule 

a saténovú stuhu. 

 

Najprv odstrihnite hlavičky kvetov 

a stonku nechajte dlhú aspoň 5cm. Potom ich môžete postupne 

zapichovať do gule.  

 

Snažte sa kvety umiestniť tesne vedľa seba, aby ste dosiahli 

hustý a bohatý vzhľad. 

Stužku pripevnite do stredu gule. Použite niekoľko špendlíkov, 

lebo guľa bude vo výsledku pomerne ťažšia. 

Nájdite vhodné miesto, kde sa bude najlepšie vynímať a jar 

môže klopať na dvere!  

                                     Zdroj:  mollietvori.sk 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Táťa, 5.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Spolu cez prekážky za poznaním 85 rokov....... 

Dňa 28. marca  sa konala v Kultúrnom dome v Gbelciach 

slávnostná Akadémia žiakov základnej školy pri príležitosti 

krásneho jubilea. Niesla sa v duchu hesla školy -Spolu cez 

prekážky za poznaním.....už dlhých 85 rokov. Krásny a dlhý vek. 

Stará elegantná dáma si toho veľa pamätá..... 

Základná škola v Gbelciach bola 

založená 7. marca 1929 s počtom 

detí 23, presne v tento deň sa 

narodil aj T. G. Masaryk. Škola bola 

provizórne umiestnená v dome 

jednej vdovy. Do roku 1928 bolo v 

obci veľmi málo detí slovenskej národnosti, avšak po usadení 

kolonistov – reemigrantov z Ruska počet detí vzrástol a z roka 

na rok stúpal. A tak sa postupne otvorila druhá trieda, potom 

ďalšia.....A v období hlbokého socializmu si škola pamätá počet 

žiakov od 150 do 200 žiakov. V súčasnosti si statočne udržiava 

tú nižšiu hranicu žiakov.  

Stará dáma sa zopár ráz objavila 

v novom šate. Posledná 

rekonštrukcia školy prebehla 

v roku 2009, vymenilo sa 

elektrické vedenie, vykurovanie, 

dali sa nové podlahy v každej triede, zateplila sa budova a 2. 

septembra 2009 sa začalo vyučovanie v obnovenej budove.  

Škola vlastní  moderné učebné 

pomôcky, ktoré zefektívňujú 

vyučovanie, napríklad počítačovú, 

jazykovú učebňu či interaktívne 

tabule, ktoré umožňujú živo 

pracovať s počítačom a napomáhajú 

uplatňovať zásady názornosti. 

V každej triede je na katedre učiteľa počítač aj s prístupom na 

internet. Nechýbajú dataprojektory, ktorými sa dá premietať 

na tabuľu, spustiť prezentácie alebo premietať filmy. Zelenú 

tabuľu a kriedu nenájdete ani len v sklade u školníka. 85ročná 

dáma sa rozhodla kráčať s dobou. Veľká vďaka patrí jej 

vizážistke, pani riaditeľke Silvii Bízikovej a celému 

pedagogickému zboru. 

Slávnostná akadémia sa začínala 

spomienkami na minulosť.  

Úvodným vystúpením žiakov si 

všetci v sále obnovili svoje 

pionierske sľuby. Zazneli staré 

pesničky, básničky a vďaka 

rodičom so zberateľskou vášňou sme mali možnosť vidieť 

autentické staré pionierske košele, nohavice, červené šatky 

a dokonca i odznaky. Neskutočné.....Mnohým z nás sa vynorili 

staré spomienky na detstvo. Potom sa éterom šírila pesnička 

Michala Davida Poupata.......a nezabudnuteľná spartakiáda 

v podaní mladších žiakov dojala divákov v sále k slzám radosti 

a zasneným pohľadom do minulosti. Veď týmto všetkým stará 



dáma žila a jej deti s ňou.  Starší žiaci nás previedli formou 

prezentácie fotiek starých a nových po histórii a súčasnosti 

školy. Blok minulosti sme uzavreli vystúpením štyroch fešákov, 

ktorí v 60tych rokoch spustili nevídaný hudobný ošiaľ 

beatlemániu.  

Brušným tancom sme sa 

pretancovali  do súčasnosti a do 

nového bloku, ktorý bol venovaný 

učiteľom. V tento deň predsa  

oslavujú každý rok svoj sviatok. 

Deň učiteľov. Presne pred 

štyristo dvadsiatimi dvoma  

rokmi 28. marca sa narodil jeden z najväčších učiteľov. Učiteľ 

národov Ján Amos Komenský.  To už prešlo toľko rokov a jeho 

výroky ako - Opakovanie je matkou múdrosti. Dobrý učiteľ je 

prívetivý  a láskavý - sú stále aktuálne. Aj keď o tej prívetivosti 

a láskavosti by sa dalo veľa diskutovať. Ale na druhej strane po 

všetkých zmenách v školstve, výmysloch vrchnosti a  pri 

temperamente niektorých 

žiakov je veľmi ťažké vyčariť 

na tvári úsmev.....A predsa sme 

si zaspomínali s láskou 

a úsmevom na tých, ktorí tu 

boli, zanechali v škole svoje 

srdce, dušu a kusisko práce. 

Hudobno-poetickým pásmom sme vzdali úctu všetkým učiteľom.  

 Posledný blok bol moderný a tanečný. Moderným tancom 

vyjadrili žiaci svoje pocity a radosť, ktorými  nakazili divákov a 

zaviedli ich  do čias mladosti, radosti a lásky. Veríme, že sme 

rodičom, hosťom a všetkým 

prítomným  priblížili históriu 

a súčasnosť našej školy. A zároveň 

sme im pomohli zabudnúť  aspoň na 

malú chvíľku na každodenné starosti 

a počas predstavenia nabrali energiu 

a chuť do ďalších povinností. Pri 

príležitosti 85. výročia založenia školy sme zhotovili 7 druhov 

záložiek do kníh, na ktorých boli staré i novšie zábery školy, jej 

vonkajší a vnútorný areál, farebné i čiernobiele fotky. Fotky, 

ktoré sme krvopotne zozbierali a archivovali pre ďalšie 

generácie.   Snažili sme sa na nich zachytiť celý život našej 

starej dámy. Pri odchode každý návštevník dostal jednu záložku 

ako spomienku na  tento deň. 

Veď práve spomienky sú 

úlomky krásnych chvíľ, ten 

donekonečna premietaný 

film z voňavého detstva, 

z pochabej mladosti, zo študentských čias.... Žiaden vietor nám  

ich neodfúkne, sú  pevne ukotvené na dne našich duší.  

 

 

       

                         Martina Ulahelová 

 

 



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

Korčuľovanie 

Tento rok nám, deťom juhu, nebolo 

dopriate vyšantiť sa v snehu. Sme trošku 

smutné, ale poradili sme si. Keď sme sa 

nemohli nasýtiť sánkovačky, dopriali sme 

si korčuľovačky . Aj v marci sme sa vybrali do Nových Zámkov, 

obuli korčule a trénovali piruety a trojité odpichnuté 

Rittbergery či ako sa to volá .  

PET fľaše 

V prvej polovici mesiaca sme všetky 

svoje sily a energiu sústredili na 

zbieranie PET fliaš. Všetci sme 

poctivo pili a nosili prázdne fľaše do 

školy, ktoré potom školníci z oboch 

škôl a učitelia odnášali do 

štúrovského LIDLa. Podarilo sa nám vyzbierať okolo 33 000 

fliaš. Sme vďační všetkým, ktorí nám pomáhali. Ale smutno 

musíme skonštatovať, že sme neuspeli. Z vyše 400 škôl sme sa 

umiestnili na 56. mieste. Je to pekné číslo , ale .........joj, bolí 

nás to trošku, že ihrisko nebudeme mať. Tak skoro. 

 

 

Akadémia 

Väčšiu radosť sme mali pri nácviku programu slávnostnej 

Akadémie, ktorá sa konali pri príležitosti 85. Výročia založenia 

našej školičky . O tom ste si už určite prečítali na horných 

stranách. Najväčšie prekvapenie pripravili deviataci našim 

učiteľom, keď do programu potajme zaradili číslo, o ktorom 

žiaden učiteľ nevedel. Dali si ich všetkých zavolať na pódium 

a v mene nás všetkých sa im poďakovali za ich prácu. Akadémia 

sa totižto konala presne 28. marca na Deň učiteľov. Bolo fajn 

vidieť tie prekvapené a dojaté tváre učiteľov. 

Beseda so spisovateľkou Martou Hlušíkovou 

Pred troma rokmi sme na 

škole začali jednu milú 

tradíciu. A tou je beseda so známym 

slovenským spisovateľom. Prvým bol Dušan 

Dušek, potom prišiel Daniel Hevier a teraz 

sme mali možnosť privítať Martu Hlušíkovú. 

Veľmi milú, príjemnú a úsmev rozdávajúcu 

pani. V úvode sme ju privítali prednesom niektorých jej básní, čo 

ju veľmi dojalo, pretože to nečakala a trošku ju to vrátilo do jej 

detských čias. Asi to bude fakt pravda. Čím je človek starší, 

tým radšej spomína na svoje detstvo, ktoré je zrejme naše 

najkrajšie a najbezstarostnejšie v živote. Teraz to ešte nevieme 

posúdiť. 



Predstavila nám svoje knižky, dokonca nám a j z nich čítala. Bolo 

to fajn. Prezradila nám, prečo píše pre deti. 

Vraj deti sú vďačné publikum, sú úprimné, 

spontánne, kým ich vraj dospelí nepokazia . 

Priam v nemom úžase sme zostali, keď nám 

prezradila, koľko kníh má doma. 3000. Dobre  

vidíte......wow, toľko by nikto z nás neuhádol. 

Číta od malička a veľmi rada. Knihy sú 

zábavné, poučné a navyše vďaka nim môžeme 

žiť ďalší život. Prežívame ten náš skutočný, ale okrem neho sa 

môžeme vnoriť aj do iného. Odpútať sa od reality. A okrem toho 

možno raz, keď nebudeme vedieť riešiť nejaké ozajstné vlastné 

problémy, vtedy nám pomôžu knižky. Nájdeme v nich podobné 

situácie..... 

Marta Hlušíková nám prezradila, že bola výbornou žiačkou, rada 

sa učila a bolo to úplne jedno, o aký predmet šlo. Keď sa nás 

spýtala, kto sa rád učí, zdvihli ruky len tí najmenší . Pani 

spisovateľka správne postrehla, že i medzi staršími sa takí 

nájdu, len sa teraz tak trošku hanbia  priznať sa. My to 

chápeme....hormóny pracujú.......ale 

raz prestanú .  

Jej príbehy sú aj skutočné, 

inšpirované vlastným životom, ale 

niektoré si aj vymýšľa, avšak 

odrážajú dnešný svet, napríklad 

v knihe Neznášam, keď ma hladkajú po hlave sa dotkla takej 

vážnej témy, akou je šikanovanie na školách.  

Jej poviedky sú vtipné, zábavné a veľmi ľahko sa čítajú. 

Vystihujú ju. Aj ona na nás pôsobila tak spontánne, prirodzene, 

dokázala pohotovo, duchaplne a s humorom reagovať na všetky 

naše otázky, ktoré sa občas opakovali a boli tak trochu „od veci“ 

. 

Poradila nám takú jej životnú múdrosť. Vraj ak sa ocitneme 

v hocijakej trápnej alebo ťažkej situácii, nemáme panikáriť, ale 

si povedať: nič sa nedeje, o desať rokov sa budem na tom 

smiať. 

Ďakujeme ešte raz pani spisovateľke, že prišla medzi nás. Cítili 

sme sa príjemne. 

Testovanie 9 – 2014 

12. marca sa konalo celonárodné testovanie deviatakov. Je to 

prvá skúška žiakov v živote, kde sa merajú vedomosti, čo sa 

všetko naučili – nenaučili. Je to prvý moment, keď dostávame 

facku od života alebo zadosťučinenie za dlhé chvíle strávené 

nad učebnicami. A veru dnešní deviataci mnohí získali pekné 

percento úspešnosti. Oplatí sa učiť sa  

Zber papiera 

Len čo sme sa trošku otriasli zo 

sklamania pri zbere PET fliaš, hneď sme 



s vrhli na zber papiera. Od 24. marca sme nosili starý papier 

a pomaličky napĺňali obrovský kontajner. Je pravda, že oveľa 

usilovnejší boli žiaci z prvého stupňa. Tých starších už asi niečo 

inšie zamestnáva  

Deň narcisov 

11. apríl gbelčianske ulice zaplnili malé 

žlté krásne kvietky narcisy. 

Deviatačky – dobrovoľníčky sa vydali 

do ulíc pripínať narcisy ako symboly 

nádeje,  prejavu podpory, 

spolupatričnosti ľuďom s onkologickou diagnózou a boja proti 

zákernej chorobe, ktorej meno je i zle vysloviť. Je to 

celonárodná akcia, keď ľudia dobrovoľne prispievajú a chcú 

pomôcť bez zbytočných rečí. 

Tohtoročné posolstvo 18. ročníka Dňa 

narcisov, ktorý organizuje Liga proti 

rakovine (LPR), znie "Deň, keď sú slová 

zbytočné". Naozaj ďakujeme všetkým, 

ktorí prispeli. 

Tvorivé dielne 

Pred príchodom Veľkej noci sa 

uskutočnili na škole tvorivé dielne. 

Každá trieda mala jedno veľké 

veľkonočné vajíčko a jedného 

veľkonočného zajačika, ktoré vyzdobili podľa svojho vkusu 

a fantázie. Tie sa pripevnili na veľké palice a vyzdobili sme celý 

areál školy. Bolo to veselé a také živé  

e- Twinning 

Počuli ste už toto slovo? Že nie? Ponúka 

priestor pre učiteľov a žiakov, ktorí hľadajú 

partnerské školy v zahraničí. Podporuje  ich 

vzájomnú komunikáciu, spoluprácu, prípravu 

projektov a zdieľanie zdrojov. Program 

partnerstvo škôl eTwinning podporuje rozvoj 

spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania 

informačných a komunikačných technológií poskytovaním 

podpory, nástrojov a služieb školám. Je prístupný v 25 jazykoch 

a poskytuje on-line nástroje pre učiteľov na vyhľadávanie 

partnerských škôl, zostavovanie projektov, výmenu nápadov, 

výmenu osvedčených postupov a na okamžité nadviazanie 

spolupráce pomocou rôznych vhodne upravených nástrojov 

prístupných na portáli.   

Piataci, šiestaci spolu s pani učiteľkou 

Krškovou a siedmaci s pani učiteľkou 

Ulahelovou sa zapojili do tohto 

projektu. Našli si partnerské školy 

v Čechách, Poľsku a Bulharsku. Ich 

projekt spočíval v príprave 

veľkonočných ozdôb a pohľadníc.  



Andersenova noc   

Noc s Andersenom je medzinárodné 

podujatie, ktorého vznik sa datuje od 

roku 2000, keď knihovníčky v 

Uherskom Hradišti zorganizovali pre 

deti celonočné podujatie, ktoré sa uskutočnilo v ich knižnici. 

Názov podujatia mal pripomenúť sviatok detskej knihy, ktorý sa 

oslavuje 2. apríla na počesť narodenia dánskeho rozprávkara a 

spisovateľa Hansa Christiana Andersena. 

Prvé podujatie vyvolalo veľký záujem a 

ohlas u čitateľskej verejnosti i 

knihovníkov. Spontánna akcia vznikla na 

podporu detského čítania a hlasného 

predčítania. Vďaka nápaditosti  a 

kreativity knihovníkov a pedagógov sa 

rozletela do celého sveta. V nasledujúcich rokoch sa pripájali 

ďalšie knižnice zo Slovenska, Poľska, 

iných krajín Európy,  až priletela aj k nám  

na ZŠ Gbelce.  

Akcia sa  konala v apríli a vraj bolo 

SUUUUPÉÉÉR! Opekali si špekačky, 

lietali na ,,metlách“. Súťažili o skryté 

poklady. Vyrábali leporelá. ,,Spali“ na 

matracoch s otvorenými očami.   

 

Deň Zeme 

Uvedomelí žiaci našej školy sa 

rozhodli spraviť niečo 

prospešné  pre areál školy a pre 

celúúúúúú zemeguľu (aspoň sme 

sa nemuseli učiť hihihi ). 

Školský  dvor sme oslobodili od 

dávneho nepriateľa number 1 

alias BURINY OBYČAJNEJ. Trvalo nám to dlho, ale sme sa 

nedali. Statočne sme to vytrhali. 

 Pri príležitosti Dňa Zeme si 

každá trieda pripravila aktivity, 

ktoré sa konali v prírode, 

vyrábali sa plagáty, maľovala sa 

príroda, skladali sa ódy na 

prírodu, vymýšľali sa príhody 

....... 

 

 

                                                        Táťa a Jozefínka, 5. r. 

 

 



.............................................  Filmové tipy   

Zlodejka kníh 

Mladú Liesel čaká počas druhej svetovej 

vojny neľahký koniec detstva. Dostane sa 

k pestúnom, kde má začať nový život, no 

čelí viacerým predsudkom. A najväčším je 

jej nedostatok v čítaní, ktorý sa snaží 

odstrániť obrovskou snahou. Jej náhradný 

otec Hans sa s ňou snaží prelúskať prvú knihu nesúcu osud 

smutného pôvodu (zobrala si ju na pohrebe brata). No Liesel 

začína dospievať a jej život budú formovať i dvaja muži: 

v pivnici pestúnskeho domu prežíva židovský utečenec Max, 

s ktorým sa skamaráti. A mladý sused Rudy je klasickou prvou 

láskou: najprv si Liesel doberá, no aj tak sa do nej zamiluje. Do 

konca vojny ostáva ešte množstvo času – a čítanie kníh má 

mladému dievčaťu tento čas prekonať. 

Zlodejka kníh je to film z druhej svetovej vojny, ktorý vníma 

smutné obdobie ľudskej histórie odlišne. Zlodejka kníh cez 

kruté historické obdobie prefrčí, čo zrejme nepoteší milovníkov 

histórie.Toto je dráma o ľudskosti i temnote vojny, nechýbajú 

jej napínavé momenty (ukrývanie 

zajatca si ich pýta), ale udržiava 

si určitú mieru ľahkosti, voľného 

tempa a sentimentálneho 

nazerania na vtedajší svet. Je to 

film o 12-ročnom dievčati 

a podobnej cieľovej skupine.  

Grandhotel Budapešť 

Autor v šesťdesiatych rokoch prišiel do 

renomovaného Grandhotela Budapešť, kde sa 

spriatelil s jeho vlastníkom Zero Moustafom. 

Ako meno napovedá, Zero bol kedysi niktošom, 

respektíve hotelovým poslíčkom. 

Tento príbeh vysvetľuje jeho kariérny postup. 

Vrátime sa teda do tridsiatych rokov 

dvadsiateho storočia. 

Zero sa kedysi skamarátil s komorníkom Gustaveom H., ktorý 

mal vybraný vkus čo sa týka parfémov, sladkostí a bohatých 

starých žien. Jedna z jeho mileniek, Madame D. umiera za 

zvláštnych okolností a Gustave sa objaví zároveň na pochybnom 

závete a zozname podozrivých z vraždy. Grandhotel 

Budapešť pripomína kúzelný kabaret, kde sa v rýchlom slede 

scén vystrieda celá paleta 

hviezdnych tvári. Predstavenie 

režisér zabalil do prekrásnych 

dekorácií. Počnúc titulným 

hotelom, ktorého dizajn sa mení 

v závislosti od historického 

obdobia a končiac umeleckým 

múzeom, či malebnými nemeckými uličkami.  

 

 

 

 



RIO 2 

Vzácne modré papagáje Blu a Perla žijú v brazílskom Riu 

pokojným mestským 

domáckym životom. S nimi 

tam vyrastajú aj ich deti. 

Najmladší Tiago je verný 

svoju menu a túži po 

dobrodružstve a to hlavne 

vtedy, ak sa pri ňom dá 

niečo tak trochu zničiť. 

Ďalšia je Bia, ktorá je celá 

po otcovi vďaka čomu všetkému rozumie a všetko pozná. A čo 

nevie, to rýchlo doštuduje. Najstaršia z detí je Carla, ktorá si 

myslí, že už dospela do veku, v ktorom sa má vymaniť spod 

ochranným krídel rodičov a začať vyjadrovať svoju osobnosť – 

napríklad pomocou hudby. Keď sa Perla rozhodne, že sa všetci 

musia naučiť žiť ako ozajstní vtáci, je už len krôčik k 

zásadnému rozhodnutiu – vyraziť na rodinný výlet do 

Amazonského pralesa.  

Blu si síce od svojich priateľov vypočuje množstvo dôvodov, 

prečo nemá nikam ísť a aké nebezpečenstvá tam na nich čakajú. 

Ale nakoniec sa rozhodne podľa tukana Rafaela a jeho rady, že 

šťastná manželka znamená šťastný život. A tak sa ocitnú v 

amazonskej džungli, kde sa nečakane stretnú so svojimi 

príbuznými a tým sa skončí aj ich presvedčenie, že sú 

poslednými modrými papagájmi na svete. Blu sa v pralese necíti 

najistejšie. Jednak tu musí nečakane čeliť svojmu 

najobávanejšiemu protivníkovi – svokrovi – a zároveň sa vyhnúť 

diabolským plánom na odplatu, ktorú na neho zosnoval 

pomstychtivý a zákerný Nigel.   

 

      

                                   Táťa, 5. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...................................  Test, test, test, trest  

 

 

Moja učiteľka je hroznáááááááá! 

 

Snažíš sa, učíš sa, nemáš problémy so 

žiadnou učiteľkou. Okrem tej jednej. A tá si 

na teba veru poriadne „zasadla“. A ty sa 

teraz veru poriadne snažíš vypátrať príčinu. 

Odpovedz na otázky a pochopíš. 

 

1.časť: 

Potrebuješ farebné ceruzky a podľa nálady označ ľubovoľnou 

farbou tvrdenia, ktoré sa hodia na tvoju učiteľku! 

 

Má neustále nejaký "problém" so všetkým, čo poviem. 

Vždy ma častuje ostrými poznámkami. 

Správa sa, akoby som bol(a) vzduch. 

Nepochváli ma ani vtedy, ak mám najlepšie výsledky. 

Stále ma vyvoláva. 

Za všetko ma kritizuje, často bezdôvodne. 

Stále ma okrikuje, aby som bol(a) ticho. 

Ignoruje moje otázky. 

Vyhýba sa očnému kontaktu. 

Nevšíma si ma a ak mám s niečím problém, tvári sa, že to nevidí. 

Všetkému som vždy na vine ja. 

Nehodnotí ma „objektívne“. 

 

2.časť: 

Zatvor oči a predstav si svoju 

učiteľku. Čo vidíš?  Označ to opäť 

ľubovoľnou farbou: 

myš - robot – kaktus-  rotvajler  -

slovník- kvet- bosorku-sekeru 

 

 

 

 

3.časť: 

Ktorá postava ti ju najviac pripomína? 

Harry Potter  - E. T. – Anna zo Zeleného domu  - Albert Einstein 

– Katarína Veľká – Ivan Hrozný- Jana Eyrová – Zuzanka 

Hraškovie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výsledky: 

 

 

 

Ktorá farba prevláda? Ak máš dve farby rovnako zastúpené, 

vzťahujú sa na teba obidve charakteristiky. 

Časť       1            2            3               spolu 

Ružová 
    

Červená 
    

Zelená 
    

Modrá 
    

Žltá 

     

Výsledky: 

Učiteľka alebo Superstriga? 

Ružová: 

Myslí si, že:  

...si lenivá. Možno to nerobíš naschvál, ale vysielaš 

k nej také signály, ktoré naznačujú, že ťa škola 

absolútne nezaujíma. 

Ako to zmeniť? 

Občas sa na niečo spýtaj, v súvislosti s učivom, ktoré preberáte 

alebo za ňou zájdi po hodine. Bude žasnúť nad tým, aká si 

usilovná. 

Pozitívum: 

Teba už nič nerozhádže. A v škole už vôbec nie. Vie to aj ona a 

vôbec nepochybuje o tom, že ti jedného dňa prasknú nervy. 

 

 

 

Červená: 

Myslí si, že: 

..sa hráš na hviezdu. Huba ti ide v jednom kuse - 

si ťažký prípad.  

Ako to zmeniť? 

Na všetko maj pripravenú odpoveď, ale nepreháňaj to. Radšej 

stručne a výstižne, nech sa nezamotáš. 

Pozitívum: 

Nebojíš sa stáť za svojím názorom, a preto pôsobíš sebaisto. 

Veríš si a je to vidieť. Aj na tvojom správaní. 

 

 

 

 

Zelená: 

Myslí si, že: 

...ide z teba strach. Také máš sebavedomie! 

Nesprávaš sa primerane voči učiteľom, dovoľuješ si 

k nim, a preto nečakaj, že ťa budú mať v láske.  

Ako to zmeniť? 

Vyhýbaj sa situáciám, v ktorých by si dostala svoju učiteľku do 

rozpakov. Buď vždy slušná a úctivá. 



Pozitívum: 

Trocha drzosti učitelia zvládnu. Nech vidia, že máš vlastný 

názor a nie si žiadna padavka, ale nepreháňaj to. Všetkého veľa 

škodí, nezabúdaj! 

 

 

 

Modrá: 

Myslí si, že: 

...nepotrebuješ jej pomoc. Darmo sa trápiš a 

nevieš si rady s ťažkou úlohou - ona je 

presvedčená, že to len hráš. 

Ako to zmeniť? 

Neboj sa ukázať, že aj ty potrebuješ pomoc. Pamätaj - za 

najmúdrejších sú považovaní tí, ktorí sa veľa pýtajú. 

Pozitívum: 

Be positive. Máš imidž úžasne múdrej. A tak ti dá na hodinách 

pokoj, Ale nehanbi sa a opýtaj sa, keď niečomu fakt nerozumieš.  

 

 

 

Žltá: 

Myslí si, že: 

...si veľmi zlomyseľná. Ani dobre nevie, prečo 

si ťa tak zaškatuľkovala, ale je to tak. A tak 

ti to dáva pocítiť.  

Ako to zmeniť? 

Hoci robíš, čo môžeš, správa sa k tebe odmietavo. Nájdi si 

spolužiakov s týmto osudom a obdarujte ju dennodenne 

úsmevom. Presvedč ju, že si iná, iný! 

Pozitívum: 

Ak je učiteľka veľmi prísna, okamžite sa začni učiť a dokáž jej, 

že to vieš . 

 

 

Inšpirované netom  a upravené podľa vlastnej fantázie  

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Oprášime si staronové zápisy do žiackych knižiek. 

Sú už známe, ale na podaktorých sa dá aj teraz 

ešte zasmiať  a máme ho z vďačného zdroja 

menom internet: 

 

 Cez prestávku silno kopala do dverí, a keď bola 

napomenutá, drzo kopla ešte raz. 

 Stále sa hlási. 

 Smrká mi do výkladu. 

 Patrí k väčšej polovici, ktorá nedáva pozor. 

 Neustále sa smeje a odmieta mi povedať na čom. 

 Počas písomky vnucuje spolužiačke správne odpovede. 

 

 Rozbila okno a vyhovárala sa, že nemôže dýchať. 

 Hlási sa nohami. 

 Smiala sa mi do očí za chrbtom. 

 Žiačka je na hodine. 

 Vedomosti vašej dcéry sa rovnajú nule. Pre postup do 

vyššieho ročníka je potrebné aby ich minimálne 

zdvojnásobila. 

 Dáva stále pozor, či dávam pozor, a keď si myslí, že 

nedávam pozor, tak nedáva pozor. 

 Pravidelne chodí do školy nepravidelne. 

 Zjedla pomôcky na výtvarnú výchovu. 

 Olizuje temperové farby a diví sa, že potom vracia. 

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

V mesiacoch marec – apríl sme sa zapojili do súťaží, z ktorých 

hodno spomenúť tieto  

 Okresné kolo MAT olympiády 

                     Viktória Méryová-  úspešná riešiteľka 

 Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína v Nových 

Zámkoch 

        Čestné uznanie Roman Čief 

 Okresné kolo  CHEM olympiády 

                L. Ružička, L. Izsáková – úspešní riešitelia 

 Minifutbal McDonalds Cup v Jasovej 

                    chlapci 2., 3. a 4. ročníka získali  3. miesto 

 

 

 



 

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

 

Kamaráti! 

Hovorí vám niečo slovo etymológia?  Netušíte? 

Nevadí. Ktosi múdrejší ako ja raz povedal. Človek 

je vraj hlúpy len dovtedy, kým sa neopýta. 

Prečítajte si článok až do konca a neostanete hlúpymi . 

Etymológia pochádza z gréckych slov 

 etymon, čo znamená pravda  

 a logia, čo znamená veda, náuka 

a spolu to znamená, že ide o jazykovednú disciplínu, ktorá sa 

zaoberá pôvodom slova, jeho históriou, ako vzniklo, kde vzniklo, 

čo znamená....... 

Rozmýšľali ste už  o tom, ako vznikli napríklad dni v týždni? 

Kedysi kalendárny týždeň začínal nedeľou, dnes to platí v 

Anglicku či v Amerike.  

 Nedeľa je zo slovesa  nedělá se 

 Pondelok je deň po nedeli 

 Utorok je zo slovanského vtorij děň 

 Streda je stredný deň 

 Štvrtok je štvrtý deň po nedeli 

 Piatok je piaty deň po nedeli 

 Sobota  alebo sabat je v judaizme siedmy, sviatočný deň 

v týždni a je dňom odpočinku a modlitby.  
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A už keď spomíname dni, viete odkiaľ sú mesiace? Tiež nie. Tak 

si to tu prečítajte: 

A ozaj, máte problémy niekedy rýchlo zistiť, koľko dní má 

ten či onen mesiac? Ľahká pomôcka: zovrite dlaň a kostičky, čo 

vám vytŕčajú, sú mesiace s 31 dňami a priehlbinky majú 30 dní, 

okrem februára  

 

 

 

 

 

 

No a ostali nám ročné obdobia. Aj tie som vám zistila, ako 

vznikli: 

 Jar - od stredohornonemeckého slova jar (dnes Jahr) 

 Leto - pôvod je neistý, súvisí s latinským 

slovom laetus (veselý, šťastný) 

 Jeseň - je všeslovanské, používa sa vo väčšine 

slovanských jazykov: v poľštine jesień, v ukrajinčine ósin’, v 

ruštine osen’, v srbochorvátčine jesen  – pôvod majú v gótskom 

výraze asans , ktorým sa pomenúval čas zberu úrody, 

žatvy                                                   

 Zima - v indoevropském prajazyku byl výraz tvorený 

od ghei + m. Súvisí i s latinským slovom hiems (zima) 

 

Slovo rok vzniklo zo slovesa hovoriť, teda povedať dobu, lehotu 

pri právnych úkonoch. Najčastejšie sa používala doba 12 

mesiacov, napríklad od jari do jari......a takto sa postupne začala 

táto doba označovať ako ROK. 

 

                              Karolína a jej tajný zdroj  

 

 

 

 

 

   Náš   

mesiac 

Anglický    

názov 

Rímsky   

názov 

Počet 

dňov 

Január January Ianuarius 31 

Február February Februarius 28 

Marec March Martius 31 

Apríl April Aprilis 30 

Máj May Maius 31 

Jún June Iunius 30 

Júl July Iulius 31 

August August Augustus 31 

September September September 30 

Október October October 31 

November November November 30 

December December December 31 

február 
január 



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

 

Ach, tá láska nebeská ......... 

 

Šimon si ju všimol tiež. Bez slova na seba pozerali. Keby Daniela 

nebola potriasla Annou, tak by tam bola stála asi celú hodinu.  

„Si v poriadku?“ znela jej otázka. Anna iba prikývla a na tvári sa 

jej zjavila vráska. Takmer Šimona nespoznala. Bol bledý, oči bez 

života. 

Pani učiteľka ju posadila do druhého radu pri okne. Vedľa nej 

sedelo dievča, ktoré sa predstavilo ako Dominika. Veľa si toho 

nenapovedali. Anna videla ten jej trpký pohľad naznačujúci, že 

nie je vítaná. Radšej ju ignorovala. Mali hodinu biológie, takže ju 

to zaujímalo. Ani si len nevšimla, kedy zazvonilo. Zbalila si veci 

a šla za Danielou. „Kde je učebňa dejepisu?“ Daniela jej 

naznačila, že jej ukáže cestu.  

„Poznáš ho?“ spýtala sa Dominika. 

„Koho?“ 

„Veď Šimona. Mám taký pocit, že ho poznáš. A nie len na 

pohľad.“  

Anna smutne sklonila hlavu. „Hej, poznám ho. Čo s ním je? 

Vyzeral tak bledo.“ 

Daniela si vzdychla. Nechcela byť 

poslom zlých správ. „Šimon je 

závislý na drogách. Odkedy prišiel 

do tejto školy, vždy vyzeral 

smutne. Spolužiaci ho nahovorili, 

aby si to ‚vyskúšal‘. Nedopadlo to 

najlepšie. Je to úplný zázrak, že je vôbec dnes v škole. Väčšinou 

nepríde.“ 

Anna sa zhrozila. Šimon bol závislý? 

„Diki, že si mi to povedala. Mám taký pocit, že sa s ním po škole 

musím porozprávať.“ 

Daniela prikývla. „Ale daj si pozor.“ Medzitým vošli do učebne 

dejepisu, pripravili sa na vyučovanie.  

Anna nevedela myslieť na nič iné. Ani na jednej hodine 

nedokázala dávať pozor. Bolo to dosť trápne, keď sa učiteľ 

matematiky spýtal na odpoveď práve jej. 

Vyučovanie horko-ťažko prežila. Po vyučovaní priam trielila pred 

školu a čakala na Šimona. Keď ho už konečne uvidela vo dverách, 

chcela naňho doslova skočiť. Keď si ale všimla znechutené 

pohľady spolužiakov, prišlo jej ľúto. Asi ho nemali práve v láske. 



„Ahoj.“ Pozdravila sa Anna. Šimon pol minúty hľadel na ňu. Akoby 

videl zjavenie alebo nejakého ducha. „Anna? Si to ty?“ Anna 

prikývla. „Tak ma oči neklamali na prvej hodine?“ Zakývala 

hlavou. „Šimon? Mohli by sme sa porozprávať?“ Šimon zdvihol 

obočie. „Kedy? Teraz?“ Prikývla. „Pre mňa za mňa.“ 

Anna a Šimon sa poprechádzali po meste. Anna sa rovno  spýtala: 

„Je to pravda, že si závislý?“ 

Zazrela v jeho očiach jedinú vec. Bolesť. 

                                                                                                                                         

Lulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                     

                                 Karin Mészárosová, 3. r. 
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