
    

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

   

Kamaráti, 

 máme to za sebou......... 

Desať mesiacov ťažkej driny 

vystriedajú dva mesiace 

zaslúženého odpočinku. 

Neskutočné! 

Počasie nám veľmi nepraje, ale nič 

sa nedeje. Nikto a nič  nám 

neprekazí naše plány, ktoré sme si  

celý rok pripravovali a tešili sa na ne  .  

V našom poslednom čísle vám chceme ponúknuť niekoľko tipov 

na dovolenku v zahraničí alebo na Slovensku. Rozlúčime sa 

s našimi deviatakmi. Smajlík vám zas vtipne poradí. 

Zaspomíname si na všetky udalosti, ktoré sa odohrali na našej 

škole. Pripomenieme vám významné dni a udalosti vo svete. 

Dievčatá si môžu prečítať, čo bude trendy  toto leto, čo si 

obliecť a ako zbaliť chlapca. Chlapci sa tiež môžu naučiť ako 

na baby.... 

V tomto čísle sme vyspovedali pre vás pani 

učiteľku Čiefovú 

a tiež sme sondovali medzi vami, čo budete 

robiť v lete. Ak vás nemotivovali naše tipy, tak 

možno niektorý spolužiak svojou odpoveďou vás inšpiruje.  

Naša pýcha bude aj v tomto čísle, opäť sme zachytili krásy 

Parížskych močiarov, pozrite si ich, oplatí sa......... 

                                         Redakcia  

Hurááá....., škola 

sa skončilaaaa.... 

Leto , 

leto.......dočkali sme 

sa ťa! 



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

Rozhovor s pani učiteľkou Čiefovou  

 

 

 

1. Kde ste študovali? 

Na Strednej pedagogickej v 

Modre ako učiteľka v MŠ. 

2. Prečo ste si vybrali 

povolanie ako učiteľka? 

Od malička som mala rada deti a nikdy som na nič iné ani 

nepomyslela. 

3. Pamätáte si na Vašu prvú pani 

učiteľku? 

Pamätám, volala sa Ondrejkovičová. 

4. Aký bol Váš najkrajší zážitok v 

škole? 

Keď som išla cvičiť spartakiádu do 

Prahy ako štvrtáčka. 

5. Aký bol Váš najhorší zážitok v škole? 

Neviem, či mám taký.  

6. Čo máte rada na deťoch? 

Úprimnosť. 

 7. Čo nemáte rada na deťoch?  

Nenechajú si nikdy poradiť.  

 

 

 

8. Čím je to, že máte taký dobrý vzťah s deťmi? 

Snažím sa brať deti ako svoje vlastné a veľké deti ako 

dospelákov. 

9. Ako zvyknete tráviť prázdniny? 

S rodinou som stále. 

10. Chystáte sa v lete na dovolenku? 

Chystať sa chystáme ale...  

 

 

 Ane & Veru   

 

PS: Pekné slnečné leto prajeme pani učiteľke, jej rodine 

a vlastne všetkým. ...... 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

..  Zbohom, zbohom, ja už idem šírym svetom.........  

Kamaráti, všetko sa raz skončí 

a aj naši najstarší a možno aj 

najmúdrejší žiaci na škole 

ukončili svoju deväťročnú púť 

u nás. Ešte pár dní a rozbehnú 

sa všetci iným smerom. 

Uzatvorí sa jedna kapitola ich 

života a čaká ich ďalšia cesta plná nových prekážok, zážitkov 

a skúseností.  

My sme ich oslovili krátkou anketou a ponúkame vám ich 

odpovede: 

 

1. jeden z nich 

 
1. Vždy ste si hovorili, že sa neviete dočkať dňa, kedy konečne 

opustíte túto školu. Aj teraz máte rovnaký pocit? 

* áno 

2. Aké sú vaše pocity pred rozlúčkovou? 

* dobré 

3. Kto/ čo  vám bude najviac chýbať zo základky? 

* pokoj 

4. Tešíte sa na prvý deň na strednej? 

* trochu 

5. Aký je váš prvý dojem zo školy a učiteľov, ktorých ste tam 

stretli? 

* veľmi dobrý 

6. Plánujete v nasledujúcich rokoch občas navštíviť  aj vašu starú 

dobrú základku? 

* áno 

7. Čo plánujete v lete? 

* ešte neviem 

 

2. druhý  z nich 

 
1. Vždy ste si hovorili, že sa neviete dočkať dňa, kedy konečne 

opustíte túto školu. Aj teraz máte rovnaký pocit? 

* už nie, najradšej by som tu zostal 

2. Aké sú vaše pocity pred rozlúčkovou? 

* ??????????? 

3. Kto/ čo  vám bude najviac chýbať zo základky? 

* všetko a všetci 

4. Tešíte sa na prvý deň na strednej? 

* nie 

5. Aký je váš prvý dojem zo školy a učiteľov, ktorých ste tam 

stretli? 

* prísni učitelia, stará škola 

6. Plánujete v nasledujúcich rokoch občas navštíviť  aj vašu starú 

dobrú základku? 

* ešte neviem, ale niekedy sa určite zastavím 

7. Čo plánujete v lete? 

* ešte som nad tým neuvažoval 
 

3. tretí z nich 

 
1. Vždy ste si hovorili, že sa neviete dočkať dňa, kedy konečne 

opustíte túto školu. Aj teraz máte rovnaký pocit? 

* áno, hovorila som, ale už teraz nie 



2. Aké sú vaše pocity pred rozlúčkovou? 

* zmiešané 

3. Kto/ čo  vám bude najviac chýbať zo základky? 

* moja trieda 

4. Tešíte sa na prvý deň na strednej? 

* nie 

5. Aký je váš prvý dojem zo školy a učiteľov, ktorých ste tam 

stretli? 

* strašne zlýýýý 

6. Plánujete v nasledujúcich rokoch občas navštíviť  aj vašu starú 

dobrú základku? 

* áno 

7. Čo plánujete v lete? 

* asi k moru a zabudnúť na školu  
 
 

4. Ane 

 
1. Vždy ste si hovorili, že sa neviete dočkať dňa, kedy konečne 

opustíte túto školu. Aj teraz máte rovnaký pocit? 

* ja už ani neviem, keď si to tak vezmem, tak sa teším, že 

vypadnem odtiaľto a budem prežívať niečo nové. Jedno však 

viem, bude mi toto tu chýbať. 

2. Aké sú vaše pocity pred rozlúčkovou? 

* fúhu.....neopísateľné, určite to bude ťažké odísť odtiaľto, 

ale čaká ma niečo nové.... 

3. Kto/ čo  vám bude najviac chýbať zo základky? 

* spolužiaci a niektorí učitelia, ale jasnéže nie všetci!!!!! 

4. Tešíte sa na prvý deň na strednej? 

* hej, ale po čase sa to určite zmení, a tak isto sa mi tam 

nebude chcieť chodiť ako sem 

5. Aký je váš prvý dojem zo školy a učiteľov, ktorých ste tam 

stretli? 

* zatiaľ dobrý.....škoda, že len 5tich spolužiakov budem mať, 

ostatné budú baby 

6. Plánujete v nasledujúcich rokoch občas navštíviť  aj vašu starú 

dobrú základku? 

* možno hej......podľa mňa raz sa sem vrátim (možno)  

7. Čo plánujete v lete? 

* ísť sa niekam na kúpalisko kúpať, možno do zahraničia, 

stanovať pôjdeme pravdepodobne.....neviem ešte presne 

5. Cynti 

 
1. Vždy ste si hovorili, že sa neviete dočkať dňa, kedy konečne 

opustíte túto školu. Aj teraz máte rovnaký pocit? 

* nie 

2. Aké sú vaše pocity pred rozlúčkovou? 

* veľmi mi budú chýbať moji kamaráti, učitelia, obľúbila som si 

túto školu 

3. Kto/ čo  vám bude najviac chýbať zo základky? 

* kamaráti a spolužiaci 

4. Tešíte sa na prvý deň na strednej? 

* áno 

5. Aký je váš prvý dojem zo školy a učiteľov, ktorých ste tam 

stretli? 

* žiadne 

6. Plánujete v nasledujúcich rokoch občas navštíviť  aj vašu starú 

dobrú základku? 

* pravdaže 

7. Čo plánujete v lete? 

* neviem  

 

 



6. Laura 

 
1. Vždy ste si hovorili, že sa neviete dočkať dňa, kedy konečne 

opustíte túto školu. Aj teraz máte rovnaký pocit? 

* nie 

2. Aké sú vaše pocity pred rozlúčkovou? 

* neteším sa na ten deň 

3. Kto/ čo  vám bude najviac chýbať zo základky? 

* 8. trieda – dievčatá  a pán učiteľ Čief a Harcsa.......a celá 

deviata trieda 

4. Tešíte sa na prvý deň na strednej? 

* nie 

5. Aký je váš prvý dojem zo školy a učiteľov, ktorých ste tam 

stretli? 

* podľa mňa sú tam všetci milí 

6. Plánujete v nasledujúcich rokoch občas navštíviť  aj vašu starú 

dobrú základku? 

* áno, každý piatok 

7. Čo plánujete v lete? 

* zabávať sa ........ 

 

Tak, milí deviataci, prajeme vám veľa šťastia a úspechov! Úspešný 

štart plavbou novým životom, nech sa vám darí a nech sa vám splnia 

vaše očakávania! A nezabudnite sa prísť 

pochváliť alebo trošku posťažovať, ak to 

tak nebude, ako ste snívali. Budeme sa 

tešiť  
 

 

 

....................................  Letná móda.........  

Kútik pre dievčatá  

Nakupovať v lete na zimu a v zime na leto sa naozaj oplatí. 

Nielen kvôli tomu, že sa zväčša jedná o výpredajové kúsky 

a dokážete parádne ušetriť. Výhoda je tiež v tom, že 

nebudete nosiť to, čo je práve v obchodoch. Zvykne sa totiž 

stávať, že kúsky z aktuálnej sezóny má na sebe každý. Ak 

teda dobre nakúpite v zime, v lete môžete zo skrine vytiahnuť 

jedinečné veci nakúpené za babku! Zdá sa vám to ako skvelý 

nápad....... že neviete, na čo sa zamerať? Čo sa teda bude 

nosiť v lete 2013? 

Čo prinesie leto 

Prúžky, prúžky a zas prúžky. Tie sú v móde už 

niekoľko sezón a nebude tomu inak ani toto 

leto. Nič teda nepokazíte, ak si nakúpite zopár 

prúžkovaných topov. Námornícke outfity 

budú opäť in a na leto sa hodia 

vynikajúco.  

Trendy budú aj romantické bodky. Tie sú 

in na dámsky šatách, ale aj na plavkách. 

Ak teda chcete byť kráľovnou kúpaliska, určite si 

zaobstarajte dvojdielne bodkované plavky!  

 

 



Ach, tie roky šesťdesiate 

Tak veru. V lete 2013 sa bude nosiť móda 60.-tych rokov! 

Okrem tradičných a štýlových prúžkov sa 

nemusíte báť ani kadejakých 

geometrických tvarov. Trojuholníky, kruhy, 

štvorce… to všetko budú vzory blížiacej sa 

letnej sezóny. 60. roky sa však vyznačovali 

aj osobitými strihmi. Na scénu sa teda vrátia krátke šaty do 

A a balónové sukne.  

A čo farby? 

Zabudnite na matné odtiene a tmavé farby! In bude všetko 

žiarivé. Už minulé leto sa začali nosiť 

neónové farby. A tento rok budú v móde 

opäť. Zaobstarajte si teda určite niečo 

neónovo žlté, či žiarivo ružové. Ak však 

takéto farby veľmi nemusíte, nebojte 

sa. In budú aj orientálne motívy ako draci a lotosové kvety, 

ale aj motívy divokej džungle!  

Tak ako? Máte niektorý z týchto módnych trendov vo svojom 

šatníku? Ak nie, rýchlo pýtajte vreckové za dobré 

vysvedčenie  a ide sa  na nákupy....... 

Ahojte v obchode  

 

Zdroj: http://www.peknamoda.eu/budte-in-v-lete-2013/#.UaT51tL0HIM 

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

                        

 

  Andersenova noc  

Ani tento rok sme nezabudli na 

Andersenovu noc  a na našej školy  

sme ju mali 27.3. (to len my sme 

trošku zabudli v minulom čísle 

uverejniť aj toto – všetci sa 

ospravedlňujeme ) 

Najprv sme sa pozbierali, potom pani učiteľka Kollárová čítala 

zaujímavosti, kto to  bol vlastne Andersen. Potom nastalo 

vyhodnotenie o najkrajšiu kresbu- najkrajšieho maskota 

vyhral chlapček zo škôlky a jedna štvrtáčka. Dostali krásne 

dary, čo si nakreslili, to im vyrobili .  Po vyhodnotení sa deti 

vybrali hore do triedy a vypočuli si rozprávku od Andersena. 

Kým  im žiačky – pomocníčky ôsmej triedy pripravili hru, 

v ktorej mali podľa bábok uhádnuť, o ktorú rozprávku vlastne 

ide 

 Po skončení hry si každý išiel pripraviť svoje miesto na 

spanie  Dostali sme večeru Pizzu  Po večeri mali deti 

http://www.peknamoda.eu/budte-in-v-lete-2013/#.UaT51tL0HIM


prichystané prekvapenie  bola to trampolína v telocvični ! 

Keď sa každý vyskákal, uložili sa k spánku   

Ráno sme sa zobudili, naraňajkovali sme sa a postupne rodičia 

prichádzali po deti  ĎAKUJEME za krásny večer ♥  

 

Beseda s policajtom  

Žiaci II. stupňa sa zúčastnili besedy 

s policajtom, ktorý nám porozprával veľa 

zaujímavých a dojímavých príbehov počas jeho 

praxe. Boli to príbehy alkoholikov, drogovo 

závislých a týraných žien. Niektoré skončili tragicky, iným sa 

podarilo zachrániť.  Je veľmi dôležité, akých máme priateľov, 

kamarátov, v akých kruhoch sa pohybujeme. Je potrebné 

komunikovať s rodičmi, učiteľmi, priateľmi, svoje problémy 

riešiť, ale rozumne, nedať sa nahovoriť na hlúposti..... 

Beseda so spisovateľom Danielom Hevierom 

o jeho najnovšej knižke -Kr.V. alebo Krajina 

V. čiže kráľovná Viktória- , ktorá len 

nedávno opustila vydavateľstvo TRIO Publishing. Pán Hevier 

nám vysvetlil, ako sa knižka rodila. Prezradil nám, že okrem 

neho sa na jej vzniku podieľali aj deti s diagnózou hemofílie. 

Toto ochorenie nám priblížil lekár Maťo, ktorý sprevádza 

spisovateľa na besedách. Vďaka nemu sa spisovateľ stretol 

s deťmi s touto diagnózou v letnom tábore, kde sa spolu hrali, 

rozprávali, spievali, počúvali spisovateľove príbehy, kreslili 

obrázky, vymýšľali príbehy. Po návrate domov spisovateľ 

zistil, že má veľa spomienok, poznámok, príbehov, z ktorých 

nakoniec vznikla krásna knižka. Knižka plní naraz niekoľko 

funkcií. O hemofílii vieme málo a autor nám svojím 

nevtieravým a jednoduchým spôsobom vysvetľuje toto 

ochorenie, spôsob jeho liečenia, jeho vznik a prenášanie 

ochorenia cez príbeh hlavnej postavy Viktora, malého chlapca 

s touto diagnózou. Sám autor knižku zaradil do fantasy 

literatúry, pretože Viktor sa dostáva cez dvere starého 

nemocničného laboratória do Krajiny Viktórie. Anglická 

kráľovná Viktória je jedna z najznámejších osobností, ktoré 

boli poznačené nízkou zrážanlivosťou krvi. A zároveň preklad 

latinského slova victoria je predsa víťazstvo. Víťazstvo nad 

chorobou. Symbolicky myslené, pretože ako lekár povedal, 

hemofília je nevyliečiteľná choroba, ale dá sa liečiť. Viktorov 

príbeh má aj  výchovnú  funkciu. Častokrát sa stretávame so 

šikanovaním na školách, s ubližovaním slabším. Aj na toto 

myslel spisovateľ a zobrazil tu Viktorovho spolužiaka Tea, 

ktorý mu strpčoval život svojimi posmeškami a buchnátmi. Je 

dobré mať pocit, že pri vás niekto stojí v dobrom i v zlom. 

Viktor má kamarátku Strelku, ktorá ho sprevádza po krajine 

KR.V. a pomáha mu. Spríjemňuje mu život a ochraňuje ho pred 

takými, ako je Teo. Knižka je popretkávaná ilustráciami detí 



a pri jej čítaní sa i pobavíte, zasmejete. Daniel Hevier je 

známy svojím láskavým humorom a hravým písaním príbehov 

pre deti. Potvrdil to i na besede, čítal nám zo svojej knižky, 

s deťmi nadviazal hneď spontánne kontakt a na záver 

zaspieval jednu svoju pesničku. 

Beseda bola zaujímavá, zábavná, 

ale i poučná. Ani sme nezbadali, 

ako rýchlo uplynul čas. 

Nezabudnuteľný zážitok sme 

ukončili spisovateľovou 

autogramiádou.  

Deň narcisov   

Každý rok sa naša škola zapája do 

zberu financií ku dňu narcisov (15. 

apríla). Tento rok to boli dievčatá 

ôsmej triedy. Bol to pekný deň,  zo 

začiatku sme navštívili  susednú 

maďarskú školu, školskú kuchyňu, obchodíky, obecný úrad, 

doktorov. Nakoniec sme sa postavili pred Jednotu a pripínali 

sme narcisy. Ľudia nemuseli prispieť,  aj tak sme im kvietok 

pripli ! Samozrejme sme boli pod dozorom sme samozrejme 

boli xixi  Dávali na nás pozor dve mamičky :D Potom začalo 

pršať, tak sme sa vybrali naspäť do školy. 

 

Deň Zeme Deň Zeme je ekologicky motivovaný sviatok, ktorý 

upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia a 

rozvíjaní diskusie o možných riešeniach problémov.  

Učitelia a žiaci Základnej školy v Gbelciach podporujú 

myšlienku aktívne sa zapojiť do záchrany našej planéty. 

A začali od tých najmenších. 

Prváčikovia vyrobili vláčik na 

odvoz odpadového materiálu 

a z pet vrchnákov vytvorili 

krásnu modrú planétu. Druháci 

mali módnu prehliadku, ale nie 

klasických šiat, ale kostýmov 

vytvorených z odpadových materiálov.  

Obyvatelia Gbeliec sú pyšní na svoje Parížske močiare, ktoré v 

roku 1966 boli vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu a 

patria medzi najhodnotnejšie a posledné pôvodné 

ornitologické lokality vodného 

vtáctva.  Na tomto území  

hniezdi 170-180 vtákov! A práve 

toto územie sa rozhodli tretiaci 

a štvrtáci vyčistiť a zbaviť 

nečistôt po dlhej zime. Zároveň 

sa žiaci zapojili aj do 

fotografickej súťaže Zapoj, zachyť, zdieľaj. 



Žiaci I. a II. stupňa si spoločne pozreli zaujímavý film 

o odpadkoch a potom v rámci tvorivých dielní vyrábali rôzne 

podnetné výrobky z odpadového materiálu, z ktorých sa 

spravila spoločná výstava.  Starší žiaci zahrali menším žiakom 

eko – divadielko o kolobehu vody.  

Najstarší žiaci školy sa vybrali do obce a zisťovali vedomostnú 

úroveň občanov o svojom poklade, o Parížskych močiaroch 

a zároveň aj ich vzťah k separácii odpadu. Zahrali sa na 

dokumentaristov a fotoobjektívom zachytávali všetky 

odpadové skládky. Ich poznatky a objavy budú zverejnené 

v správach regionálnej televízie. Po návrate do školy 

vyupratovali eko-učebňu a vysadili spolu so školníkom aj pár 

kríkov. Okolie školy je späté s prírodou, avšak tými kríkmi sa 

jeho krása ešte viac umocnila.  

Žiaci ŠKD sa zapojili do projektu Enviro, Envirko, RecykloArt 

a samozrejme ich zaujala burza starých hračiek.  

Žiaci ZŠ v Gbelciach dôstojne a zmysluplne využili deň 

venovaný životnému prostrediu a záchrane našej planéty pre 

nás i budúce generácie, ktorým zanecháme čisté a voňavé 

bývanie.   

A pevne veríme, že raz všetci si osvojíme pocit 

spolupatričnosti, ohľaduplnosti voči sebe a ostatným 

a prebudí sa v nás zodpovednosť  za naše  činy a urobíme 

všetko pre to, aby nás matička Zem nezmiatla zo svojho 

zemského povrchu. Tak ako sa chováme my k nej, tak sa bude 

aj ona k nám. Pamätajme na to všetci! 

 Rádio Expres 

Na škole máme zopár 

vtipálkov, ktorí sa 

rozhodli, že otestujú 

výrečnosť a pohotovosť 

našej pani riaditeľky. 

Motivovali Kutňasa z Rádia Expres (určite ho mnohí poznáte, 

rád si uťahuje z druhých.....), ktorý teda zavolal do školy, vraj 

jeho dcéra písala Monitor a prišla na to, že sa pomýlila v písaní 

i,y a chce to zmeniť.......ako je to ďalej, vypočujte si to sami: 

http://www.expres.sk/clanok/298/imre-kutnas.html , (nájdite 

si 1. apríl  a 2. v ňom reláciu  Monitor). Myslím si, že pani 

riaditeľka obstála na 1* 

A, vtipálkovia, nezabudnite!!!!! Pomsta je sladká.......  

 

Zber papiera – aj v tomto polroku sa konal 

zber papiera a dokonca až dvakrát, pretože 

sme takííííí šikovníííííí a naplnili sme po oba 

razy celý celučičký kontajner. Všetky triedy 

http://www.expres.sk/clanok/298/imre-kutnas.html


si zarobili korunky a Deň  detí sme mohli dôstojne osláviť  

a ešte aj čosi prospešne sme urobili pre svoje životné 

prostredie. Veď sme predsa nejaká Zelená škola....

 

Každý z nás rád a s láskou spomína na detstvo, na príhody, 

ktoré sme povystrájali doma, u starých rodičov či v škole. Je 

to bezstarostné obdobie  v živote každého z nás, v ktorom 

jedinou našou povinnosťou bolo poslúchať a učiť sa. A keďže 

to bola zároveň i najťažšia úloha, vždy 

sme sa tešili, keď učenie odpadlo.  

Tajným snom každého dieťaťa bolo, 

aby sa niečo stalo, aby sa v škole stal 

zázrak a vyučovanie by odpadlo.  

Deti na ZŠ v Gbelciach si 

pravdepodobne v jeden deň, v jednu minútu, v jednu sekundu 

želali to isté, pretože pani riaditeľka školským rozhlasom 

prerušila vyučovanie a ohlásila príchod kúzelníka. Všetci sme 

sa zišli na spoločnom priestranstve a netrpezlivo čakali 

príchod kúzelníka. Dočkali sme sa. Boli dvaja, klaun a jeho 

asistentka. Všetci dobre vieme, ako to je s kúzlami. Sú to len 

ilúzie, a predsa pri každom kúzle sme ostali v nemom úžase. 

Atmosféra bola výborná. Pri predvádzaní kúzel kúzelníkom 

asistovali aj dvaja deviataci. Dostali šašovskú čiapku 

a červený nos. Chlapci boli skvelí, pretože sa nehanbili 

a spolupracovali. Po každom kúzle dostali obrovský potlesk. 

Záverečné číslo bolo najkrajšie, keď sa objavil krásny biely 

holub a malý sivý zajačik. Deti výskali od radosti. Tie 

šikovnejšie dostali aj balóny v rôznych tvaroch.  

Tento rok počasie neprialo deťom na oslavu ich sviatku vonku, 

a tak sa všetky plánované aktivity konali v priestoroch školy. 

Len malí prváci sa vzopreli počasiu a spravili si s pani 

učiteľkou výlet loďou. Najprv sa odviezli veľkým vlakom do 

Štúrova. Tam ich čakal malý vláčik, ktorý ich odviezol do 

prístavu, nalodili sa na loď a plavba sa mohla začať. Plavba 

loďou po Dunaji bola pre mnohých prvá a vzrušujúca cesta. 

V Štúrove si pozreli aj Mestskú galériu a Múzeum starých 

áut. Ostatní žiaci mali inú zábavu. Najvďačnejšou zábavou 

v nepriaznivom počasí sú spoločenské hry. Každá trieda si 

zahrala starú dobrú hru -Človeče, nehnevaj sa!- Je to taká 

nevinná hra, a predsa bolo zaujímavé pozorovať deti pri nej. 

Mnohé sa do toho tak vžili, nedokázali predýchať moment, 

keď ich spolužiak vyhodil, hnevali sa, zlostili sa, avšak skončilo 

to úsmevne a víťazi boli odmenení. Triedne aktivity pravidelne 

prerušovala pani riaditeľka, ktorá žiakov zvolávala na spoločné 

aktivity. Najprv to bola súťaž tried v šúpaní natvrdo 

uvarených vajíčok. Tu sa ukázalo, kto a ako často pomáha 

doma. Opäť šikovní vyhrávali sladké odmeny. Druháci 

a tretiaci sa nedokázali odtrhnúť od hry Twister 



a zorganizovali si súťaž Let´s Dance. Tanečníčky a tanečníci 

tancovali, súťažili a tí ostatní tvorili porotu. Štvrtáci si 

vyrábali triednu zástavu a robili to s takým nadšením 

a zápalom, že si i tváre maľovali spolu s pani učiteľkou. 

Samozrejme, že to bolo všetko pod dozorom skúseného 

odborníka. Piataci a šiestaci podľahli kúzlu spoločenských hier 

a súťažili v hrách ako mlyn, dáma, šach, monopoly.... a hlavne 

tá posledná hra by sa dala hrať aj tri dni. 

Veľký ohlas vyvolala stará dobrá súťaž v jedení lekvárového 

chleba. Vo vzduchu viseli lekvárové chleby. Zástupca každej 

triedy musel čo najrýchlejšie a bez pomoci rúk zjesť tento 

krajec. Bolo  zábavné sledovať deti, ako sa pasujú s chlebom. 

Podaktorí statočne bojovali, ale ani jeden hryz sa im 

nepodaril. Druhí mali asi lepšiu taktiku a najedli sa. Všetci sme 

povzbudzovali svojho favorita. Múry školy mali čo robiť, aby 

odolali silnému náporu kriku a povzbudzovaniu.  Víťaz bol  zas 

len jeden a zožal obrovský potlesk.  

Siedmaci sa inšpirovali zábavnou reláciou Páli vám to a zahrali 

si túto vedomostnú hru. Samozrejme úlohy a čas bol 

prispôsobený ich vedomostiam a znalostiam. Dievčatá hrali 

proti chlapcom, boli dve kolá. Víťaz mal byť len jeden, ale 

našťastie to skončilo remízou a všetci boli odmenení 

a spokojní. O naše prázdne žalúdky sa starali ôsmaci 

a deviataci. Žiaci ôsmeho ročníka spolu s pani učiteľkou piekli 

fánky a deviataci s pánom učiteľom pripravovali zapekané 

bagety. Oba druhy jedál boli fantastické. Avšak pre celú školu 

prichystať toľko fánok a bagiet bolo nemysliteľné, a tak 

každá trieda oslavu Dňa detí zavŕšila pizzou. Jedno 

z najobľúbenejších detských jedál. I napriek nepriaznivému 

počasiu žiaci oslávili svoj sviatok radostne a veselo.  

                                                                         *Wikíí* 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ..........................  Slávnostná akadémia.........  

 

Slávnostná akadémia na ZŠ  

Gbelce......... 

 

Mama, otec, brat, sestra, dedo, 

starká.......tvoria malé spoločenstvo 

zvané rodina. V spoločenskej hierarchii stojí na najvyššom 

stupni, pretože zohráva veľmi podstatnú úlohu v živote 

každého z nás. Je najdôležitejšia. Nie vždy si to 

uvedomujeme. Na jej význam a dôležitosť prichádzame často 

neskoro alebo až po nejakých mimoriadnych udalostiach. Keď 

zistíme, že všetci, na ktorých nám záležalo, nás opustili 

a pomocnú ruku nám podáva mama, otec či  niekto z rodiny.  

Akokoľvek tvrdo sa budeme tváriť, zdolávať prekážky na 

ceste životom, potrebujeme mať pocit, že niekam patríme, že 

niekomu na  nás záleží, že na nás niekto myslí, že sa máme 

komu vyžalovať...... skrátka a dobre nie sme sami na tomto 

svete. Čím sme starší, tým viac sa nám oživujú spomienky na 

detstvo, v ktorých vidíme svojich rodičov, starých rodičov, 

spoločné zážitky veselé či menej veselé..... Sú tam a my 

odstupom času zisťujeme, že nám bolo dobre, že nám títo 

ľudia chýbajú, že sme sa od nich veľa naučili a vlastne ich 

napodobňujeme v mnohých situáciách.  

Nie je dobré zostať sám, človek je tvor spoločenský. Chce sa 

zabávať, rozprávať, filozofovať, hašteriť a toto všetko mu 

ponúka rodina. V tomto duchu sa niesla Slávnostná akadémia 

žiakov Základnej školy v Gbelciach dňa 24. mája 2013. Žiaci 

spolu s učiteľmi pripravili pre svojich blízkych program. Bol 

vytvorený z lásky a z vďaky k nim. Všetci boli zapojení, 

prispeli svojou maličkosťou k dielu. Veď každý rodič je rád, 

keď sa môže popýšiť, že jeho dieťa stojí na javisku a môže 

mu s hrdosťou zatlieskať. 

Keďže Akadémia mala príchuť rodiny, hlavnými postavami boli 

mamy a otcovia .  V úvode sa prihovorila obecenstvu pani 

riaditeľka. Vo svojom príhovore 

zdôraznila význam rodiny, dôležitú 

úlohu rodičov pri výchove detí. Veď 

oni sú prvými vzormi svojim deťom, 

oni ich formujú a bohužiaľ 

mnohokrát skôr deformujú. 

Dojímavý bol rozhovor malých prváčikov s oteckom, ktorého 

stvárnil deviatak. Deti sú zvedavé, a tak kladú rôzne vtipné 

a niekedy až zarážajúco múdre otázky, ktoré nás nútia sa 

zamýšľať,  kde sa tie otázky rodia v tých malých hlavičkách. 

Mamy sú tie, ktoré nám dávajú pocit lásky a domova a otcovia 



nám poskytujú istoty a pripravujú nás do života. Vlastne mali 

by nás pripravovať. Avšak dnešná doba nám nepraje. Je 

smutné, keď stále častejšie sa stáva, že deti sa musia 

uskromňovať, žiť v biednych podmienkach, pretože živiteľ 

rodiny nie je schopný sa postarať sám o seba. Ľahšie je 

pozerať sa na dno pohárika či trápiť slabších v rodine.  

Pri škole pôsobí Spevácky 

ženský zbor, ktorého vystúpenie 

nesmelo chýbať. Bolo to 

netradičné vystúpenie, pretože 

na javisku sa stretli dve 

generácie, staré mamy a ich 

vnučky či vnukovia. Z ich 

vystúpenia vyžarovala nekonečná láska k tým najmenším. 

Folklór je pojem, ktorý dnes osloví málo mladých ľudí. Je to 

smutné, pretože odráža našu kultúru a ukrýva krásu nášho 

slovenského ľudu. Avšak vďaka učiteľom ostáva v povedomí 

žiakov. A nechýbal ani v programe Akadémie. Druháci 

predviedli zopár ľudových tancov a ich vystúpenie umocnil 

spev ľudových piesní starších žiačok.  

   Najväčší problém je vždy zapojiť 

do programu aj chlapcov. Podarilo 

sa to malým štvrtákom a ich pani 

učiteľke, ktorá s nimi nacvičila 

športovú zostavu. Predviedli zaujímavé tanečné kroky 

s loptou. Starší chlapci sa tiež nedali zahanbiť, nacvičili si 

moderný tanec. Avšak na akrobatické kúsky potrebovali pomoc 

svojej spolužiačky. Výsledný efekt bol úžasný a zožal 

obrovský potlesk.  

Akáže by to bola Akadémia, keby v nej chýbalo hovorené 

slovo. Hudbu a tanec vystriedali básničky, vyznania mame 

a otcovi. A boli o to vzácnejšie, že pochádzali z dielne žiakov 

školy. Vložili do nich všetku svoju lásku, ku ktorej sa verejne 

vyznali i napriek tomu, že sú vo veku, keď je všetko 

dôležitejšie, len nech ma nikto nevidí, že dostávam od mamy 

bozk na čelo.  Originálne číslo predviedli i tí najstarší žiaci. 

Krátkou ukážkou triednickej  hodiny odprezentovali svoje 

názory na niektoré udalosti. Na každú otázku mali výstižnú 

odpoveď a nie hocijakú. Odpovede boli zároveň refrénom 

populárnych slovenských pesničiek.   Za svoju kreativitu 

a fantáziu sa nemuseli hanbiť ani 

siedmaci, ktorí si vyskúšali improvizáciu 

a zahrali kúsok veľmi známej relácie 

Partička. Niesla sa v duchu témy mama. 

Na rozdiel od tej pravej Partičky tá ich  

improvizácia bola nacvičená.  

Vyjadriť lásku sa dá aj tancom a ten najviac dominoval 

v programe žiakov ZŠ Gbelce. Najchutnejšie boli malé 



mažoretky. Malé deti sú zlaté, aj 

keď sa pomýlia. Nacvičiť ich je 

náročná práca, a preto sa tolerujú 

malé chybičky krásy. 

Najpôvabnejšie boli tretiačky. Ich 

moderný tanec roztancoval 

a roztlieskal celú sálu. Klobúk dolu aj pred piatačkami 

a šiestačkami, ktoré si samy pripravili choreografiu tanca. 

Ȏsmačky vložili do tanca i dej. Na chvíľku sme sa preniesli do 

čias Divokého západu, kde kovboji vysedávali v baroch, 

rozvíjali prudké debaty, hrali sa  karty, občas sa pobili 

a veselé dievčatá im tancovali. A samozrejme najsexi boli 

deviatačky a ôsmačky, keď tancovali salsu. Bolo vidno, že ide 

o skúsené tanečníčky, ktoré rytmus  majú v krvi a tanec je ich 

záľuba. Záver Slávnostnej akadémie patril opäť tým 

najskúsenejším, speváčkam zo Spevokolu. Tento rok oslávia 

svoje 10. výročie vzniku pri základnej škole.  

Z Akadémie sme všetci 

odchádzali spokojní a plní 

krásnych zážitkov a dojmov. 

Učitelia, že všetko prebehlo 

hladko, každý vedel, kde má 

stáť, čo má povedať, ako 

tancovať. Žiaci, že sa 

nepomýlili, nesklamali, ukázali, čo vedia. Rodičia, že ich 

ratolesť vystupovala, bola najkrajšia, najlepšia a zožala 

najväčší úspech. A všetci sme sa cítili ako jedna rodina, ktorá 

drží spolu, ktorá si vždy a všade pomáha. Tak nech nám to 

vydrží čo najdlhšie! 

Martina Ulahelová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



..........................  Balím, balíš, balíme ........  

 Ako zbaliť chalana??????  

Nejaký neznámy ťa očaril na 

ulici? Zoznámila vás kamarátka?  

Spoznali ste sa na dovolenke? 

A nechceš byť iba baba, ktorú 

niekde stretol? 

Ostáva ti jediná možnosť- nadviazať konverzáciu!!! 

Ponúkame ti zopár rád ako ho zbaliť!!! 

1. pozeraj mu do očí (.........že je to veľmi ťažké, keď sa ti 

fakt páči? Premôž sa, uvidíš, ako sa ti rozbúcha srdce, keď sa 

pohľadmi stretnete ♥) 

2. buď v jeho blízkosti (Keď idete s partiou napr. do kina- 

sadni si čo najbližšie k nemu) 

3. ruky- najväčšie pokušiteľky (Ak sedíte vedľa seba a vaše 

stoličky nie sú od seba veľmi ďaleko, opri sa rukami tak, aby 

boli vaše dlane blízko vedľa seba. On možno pokýva malíčkom 

a dotknete sa ) 

4. úsmev (Ten ešte nikdy nič nepokazil, preto sa stále 

usmievaj a uvidíš, koľko chlapcov prejaví o teba záujem...) 

5. prihovor sa mu (milým hláskom začni konverzáciu- Čo 

hovoril?... Koľko je hodín? Ako sa máš? Potom nahoď 

konverzáciu napr. o tom, ako je teplo  ) 

6. buď dievčenská (tí najkrajší chalani majú radi ozajstné 

dievčatá. Chlapcov  lákajú obtiahnuté džínsy a tričko, 

kraťasy, nie moc vyzývavé šaty a hlavne rozpustené vlasy! 

Pozor!!! dievčenská nie je sexi a vyzývavá, s veľkým výstrihom 

zbalíš akurát tak  nejakého úchyla, ktorý ti bude celé rande 

zízať na prsia.) 

Ako zbaliť babu ??????? 

Dievčatá sú vyzbrojené detektormi 

všetkého druhu. Do pár minút sú 

schopné odhaliť, kto ste a čo ste 

zač. Jedinci ovládajúci vynikajúco 

herectvo však dokážu aj tieto 

radary „obísť“ :) Čo robiť, aby ste zapôsobili na babu  a aby 

vás neposlala niekam? Uvedieme pár bodov, ktorých sa držte a 

máte zaručene vyhraté.  

Komunikácia 

Ako je vo všeobecnosti známe, ženy veľmi rady rozprávajú. 

Samozrejme, podobne to očakávajú od mužov, len k tomu ešte 

bude potrebná dávka humoru (nie nechutného). Takže snažte 

sa s ňou čo najviac komunikovať spolu so šarmom a vtipom.  

Načúvanie 

Neskáčte jej do reči, aj keď má dlhý monológ. Pokiaľ sa ide o 



nejaký problém, vážny aj menej vážny, skúste si ju najprv 

vypočuť, a až POTOM jej PONÚKNITE 

pomoc, alebo radu.  

Pozornosť 

Ženy obzvlášť milujú pozornosť od mužov. Občas nezabudnite 

na nejakú milú kvetinku, prípadne maličkosť. Skúste si zistiť, 

aký druh kvetín má rada (nenápadne). Ženy zbožňujú, ak si 

všímate detaily, napríklad, ak jej pochválite oblečenie, vlasy 

aj náušnice.  

Romantika 

V zásade vystupujte kultivovane a distingvovane. Vety typu 

„Bejby, nejdeš si trsnúť?“ rozhodne nepatria medzi 

romantické vety a úspech sa pohybuje niekde okolo 2%. Veta 

typu: „Dobrý večer, slečna, môžem vás požiadať o tanec?“ 

pôsobí zase veľmi oficiálne a skôr sa hodí na ples. Ale ak dáte 

tejto vete mierne humorný nádych s úsmevom na perách, 

môže zapôsobiť veľmi dobre.  

Obliekanie a starostlivosť o svoje telo 

Táto časť nebude zrejme vhodná pre chlapcov v istom veku, 

kedy majú svoj vlastný štýl. Určite nebude chcieť ísť na 

rande s nejakým otrhaným smrdiacim chlapcom s ohryzenými 

nechtami. Dbajte o seba a prv než sa pustíte do zvádzania sa 

uistite, že jej nebudete robiť hanbu. 

Úprimnosť 

Buďte vždy úprimný a otvorený. Nikdy si nevymýšľajte niečo, 

čo sa mohlo sotva stať. Venujte jej všetok svoj čas a 

neobzerajte sa po iných objektoch záujmu. Hlavne sa 

rozprávajte o všetkom čo možno najotvorenejšie.  

 

ZAPAMÄTAJTE  SI: 

- Nabrať odvahu! 

- Komunikovať! 

- Všímať si detaily!  

- Byť úprimný! 

- Byť romantický! 

- Počúvať! 

Veľa zdaru a hor sa s odvahou na  baby  

        Redakcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ..............................  Vedeli ste, že.........                  

 

 

 

3. máj:   Deň Slnka 

" Keď sa objaví Slnko, zmiznú 

hviezdy."(Arabské príslovie) 

"Kam nechodí Slnko, tam chodí lekár." 

(Slovenské príslovie) 

"Obráť svoju tvár k slnku, vtedy tiene zapadnú za 

teba."(Africké príslovie) 

 Deň Slnka vyhlásila OSN v rámci programu pre životné 

prostredie UNEP. Slnko je naša najbližšia hviezda a zároveň 

najjasnejšia hviezda na oblohe. Svojím žiarením vytvára 

podmienky života organizmov na Zemi. Deň je určený nielen na 

pripomenutie významu a dôležitostí Slnka, ale aj na propagáciu 

ekológie a významu ochrany životného 

prostredia, odborných činností a 

pozorovaní v oblasti slnečnej fyziky. 

 Druhá májová nedeľa: Deň matiek -  

História Dňa matiek siaha až do 

obdobia antiky. V starovekom Grécku 

oslavovali ženu ako darkyňu života už 

250 rokov p. n. l. v podobe slávností na počesť matky všetkých 

bohov – bohyne Rhey. Nedeľu matiek (Mothering Sunday), 

ktorú začali oslavovať v 16. storočí v Anglicku. V čase 

sviatku, ktorý bol stanovený na štvrtú nedeľu počas 

veľkonočného pôstu, sa mohlo služobníctvo žijúce 

v príbytkoch svojich pánov vrátiť domov k svojim matkám 

a stráviť s nimi deň. V novodobej histórii ľudstva sa Deň 

matiek dostal do povedomia na prelome 19. a 20. storočia, a to 

vďaka Američanke Anne Marie Jarvisovej. Po tom, ako v roku 

1907 zomrela jej matka, začala viesť kampaň za vyhlásenie 

dňa venovaného matkám. Už o dva roky neskôr tento sviatok 

oslavovali v 45 štátoch USA. 8. mája 1914 iniciatíva vyústila 

do oficiálneho vyhlásenia druhej májovej nedele za Deň 

matiek Kongresom USA. V Československu sa Deň matiek 

začal oslavovať v roku 1923. V 50. rokoch boli oslavy Dňa 

matiek v komunistickom Československu a ostatných 

proruských krajinách nahradené marcovým Medzinárodným 

dňom žien. Tradícia Dňa matiek na Slovensku bola obnovená až 

po roku 1989, kedy sa začal sláviť 

druhú májovú nedeľu v roku. 

13. 5. Deň tulipánov - Tento deň 

je oslavou tulipánov pre svoju krásu a 

jednoduchosť. Sú jedinečné, ihneď 

rozpoznateľné a so širokou škálou farieb a odrôd. Tulipán je 

jedným zo symbolov Holandska, avšak pôvodne bol kvet 



nájdený v Turecku a Perzii, kde hral významnú úlohu v umení a 

kultúre. 

 

 
 

8. 6.  Deň najlepších priateľov je 

dňom oslavy pravého priateľstva. 

Počiatkom bolo stretnutie asi 

štyridsiatich mladých ľudí v 

Richmonde v roku 2001, ktorí 

oslavovali svoje priateľstvo. Od tohto dňa sa stretávajú ľudia 

každoročne v rôznych mestách, aby strávili spolu spoločné 

chvíle a oslávili svoj vzťah. 

 

 

16. 6.  Deň otcov - Prvé pokusy o 

začlenenie osláv otcovstva do 

kalendárov siahajú na začiatok 20. 

storočia, prezident USA Calvin 

Coolidge sa snažil v roku 1924 

zákonom podporiť takýto návrh, ale 

situácia na prahu hospodárskej krízy 

a po utrpeniach prvej svetovej vojny tomu nebola naklonená. 

Myšlienku oživiť pamiatku hrdinstva otcov priniesli aj prvé 

mierové dni po druhej svetovej vojne. Svojho dňa sa dočkali v 

USA muži, až keď do kresla prezidenta zasadol Lyndon B. 

Johnson v roku 1966. Ten v Bielom dome podpísal proklamáciu 

o sviatku a stanovil deň oslavy na tretiu nedeľu v júni. Voľno 

na oslavy však dostali Američania až v roku 1974 od 

prezidenta Richarda Nixona. 

 

29. 6.  Deň žonglovania sa pripomína od roku 

1995 a je podporovaný Medzinárodnou 

asociáciou žonglérov (IJA). Deň je oslavou 

žonglovania a talentovaných ľudí, ktorí 

žonglovať dokážu. Cieľom tohto dňa je podpora 

žonglérov návštevou akcií organizovaných pri 

tejto príležitosti, podpora stretnutí žonglérov po celom svete 

a zdieľanie zábavy, ktorú nám žongléri ponúkajú. 

 

 

 

 

6. 7. Deň bozkávania a bozkov sa oslavuje 

od roku 2003. Bozkávanie môže byť 

príjemný zážitok sám o sebe, môže byť 

vyjadrením lásky a intimity. Cieľom tohto 

dňa je pripomenutie ľuďom, aby nezabudli na jednoduchú 

radosť spojenú s bozkávaním. Vedci dokonca zistili, že 

pozitívne vplýva na znižovanie krvného tlaku, cholesterolu a na 

podporu obranyschopnosti. 

 



 7. 7.  Deň čokolády je určený pre 

všetkých milovníkov čokolády a 

oslavuje sa na deň, kedy v roku 1550 

bola čokoláda uvedená na európsky trh 

a stala sa tak dostupnou pre ľudí. Čokoláda je jedna z 

najpopulárnejších sladkostí na svete. Je okamžitým zdrojom 

energie pre telo i dušu, pomáha odstraňovať napätie a stres a 

zároveň vyvoláva v človeku príjemné pocity a pokoj. 

28. 7.  Deň rodičov vznikol v roku 1994 v USA, kedy 

vtedajší prezident Bill Clinton na Kongrese podpísal uznesenie 

pre uznanie a podporu úlohy rodičov 

pri výchove detí. Rodičia sú 

každodennými vychovávateľmi a 

životnými vzormi, ktorí si zaslúžia našu 

úctu, vďaku a rešpekt za ich 

odovzdanosť, starostlivosť, hodnoty a 

rady.  

 

                                                              

                                   Redakcia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upratovanie Národnej prírodnej rezervácie Parížske 

močiare. 

Fotopríbeh zhotovila pani učiteľka Čiefová 

Tu som bol 

včera  

s kamarátmi 

a pozrite sa, čo 

sme našli .... 

V trstine ležali plastové fľaše,... 

2. 
...v tráve kúsok  igelitu,... 

3. 

4. 

...pri chodníku plechovka z piva,... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....a tá podrážka? Tá nás nahnevala! 

 

 

... a tá podrážka? Tá nás nahnevala ! 

5. 

6. 

7. 

Zavolal som svojich kamarátov ... 

Pripraviť sa, 

pozor, štart! 

Ideme na to! 

 

Simonka, 

ak hľadáš 

vrece, je 

tu! 

8. 

9. 

Práca nám išla od ruky. 

... a pustili sme sa do upratovania. 

Zbierali sme všetko,... 

10

... 

11

. 

12

. 

Ďakujem! 

13 

15

. 

14

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................  Smajlík radí.........  

 

1. Prečo je také hnusné počasie?  Neviete? Hedviga 

Zvedavá 

Opica sedí na oblakoch a robí si z nás prvý 

apríl, sprchuje sa.......  

2. Čo by bolo, keby som sa na zajtra 

nenaučil BIO? Fero z Hornej ulice 

Učiteľka by ťa asi zjedla. Nevadí vôbec.  Takých, ako si ty, sa 

ešte veľa nájde. Nebudeš nám chýbať  

3. Vyvolá ma dnes pán učiteľ z GEO?  Uhádni kto.... 

Nie, cítim to v mojich starých kostiach......Buď pokojný, 

prepadneš aj tak...... 

4. Bolí ma srdce, rozišli sme sa!!!!! Pomôžte, please.... 

Objednaj si u Barusa pizzu, dodá ti energiu a náladu.......neboj 

sa, príde ďalší, krajší, lepší a múdrejší.......a ten tretí bude aj 

bohatý..........  

5. Prečo ľudia plačú? 

Keby neplakali, tak by vrešťali....A čo je lepšie? Vidieť 

plačúceho alebo počúvať vreskot?  

...hľadali sme všade. 

Po dobre vykonanej práci sme sa 

všetci spolu vybrali zahrať sa na 

detské ihrisko. 

Hotovo! Je 

upratané! 

Ferko, čo myslíš, ako  

to  tu bude vyzerať 

o pár  dní ?  

17

. 

19

. 

18

. 

20

. 

16

. 



.................................  Viedeň, Vienna, Wien  

Koniec roka je tu....... 

Ani sme sa nenazdali a koniec školského roku sa blíži 

kozmickou rýchlosťou...... Od zatvorenia školských brán nás  

delí pár dní, ktoré už zvládneme ľavou zadnou. Posledné 

záverečné testy majú žiaci za sebou, možno úspešne, možno 

menej úspešne.....Ale i napriek tomu úsmev na tvári nám vyčarí 

slnko, ktoré sa tiež konečne hlási o slovo a snáď nás 

nesklame. A budeme mať pekné horúce leto. 

Posledné dni v škole sú o to krajšie, že učivá ubúdajú 

a pribúdajú naplánované školské výlety, na ktoré sa žiaci 

najviac tešia. Práve na výletoch sa utužujú kolektívy, žiaci sa 

lepšie spoznávajú a aj učitelia sú zrazu 

iní. Sú priateľskejší, neskúšajú, 

vtipkujú a celkom sa s nimi dá aj 

porozprávať. Zistili to aj žiaci ZŠ 

v Gbelciach.  

Začiatkom júna sme podnikli spoločný školský výlet do 

hlavného mesta susedného Rakúska, do Viedne. Poveternostné 

podmienky neboli veľmi priaznivo naklonené žiakom. Európu 

sužovali povodne, veľké rieky sa vylievali a ničili všetko, čo im 

stálo v ceste. Dunaj vo Viedni však bol pod kontrolou vďaka 

opatreniam, ktoré rakúski vládni činitelia vykonali dávnejšie. 

A tak sa školský výlet mohol realizovať. 

Svoje osudy sme zverili do rúk 

skúsenému šoférovi a vedomosťami 

nabitému sprievodcovi. Dobíjal nás 

vedomosťami počas celej cesty. Ešte 

v autobuse nás nabil  mnohými 

zaujímavosťami z dejín Rakúska, po prechode hraničného 

priechodu sme sledovali cestu. Neunikli nám po poliach 

rozhodené vrtule veterných elektrární. Celá diaľnica bola 

ohradená plotom, aby sa zabránilo nebezpečenstvu prechodu 

divej zveri. Po každom úseku boli vytvorené mosty, cez ktoré 

prechádzali zvieratá na druhú stranu lesa. Aké rozumné! 

Všetci sme žasli. A ešte viac sme žasli, keď sme vchádzali do 

Viedne. Z každého kúta na nás dýchala bohatá história mesta. 

Videli sme krásne historické budovy. Rakúšania i priemyselnú 

štvrť dokázali premeniť na zaujímavú obytnú štvrť, staré 

plynojemy premenili na byty, tzv. Gasometer.  

Naša prvá zastávka bol zámok a park 

Schönbrunn, letné sídlo kráľovskej rodiny 

Habsburgovcov.  Pri vchode nás zaujala 

živá socha prezlečená za kráľovského 

služobníka. Stál nehybne a v nečakanej 

chvíli sa pohol. Samozrejme, že spôsobil  prvé cvakanie 



fotoaparátov, ktoré potom nemalo konca-kraja. Očarila nás 

zámocká záhrada. Krásne naaranžované kvety, aleja 

červených ruží, v pozadí fontána 

a Glorieta, ktorá kedysi slúžila ako 

miesto na občerstvenie pre dámy 

a pánov prechádzajúcich sa v parku, to 

všetko v nás prebudili fantáziu a mnohí 

zatúžili ocitnúť sa v  storočí, keď to tu dýchalo panským 

životom. Vyskúšať si to aspoň na chvíľočku! Po ceste sme sa 

dozvedeli  veľa zaujímavých informácií zo života cisárskej 

rodiny, najviac nás zaujal osud bavorskej princeznej Sisi.  

Potom naša cesta pokračovala do Hofburgu, zimnej rezidencie 

Habsburgovcov. Tu sme navštívili 

Prírodovedecké múzeum. Okrem kostier 

dinosaurov, mamutov sme mohli vidieť aj 

preparovaného psa Márie Terézie a prejsť 

si celou evolúciou.  

Prešli sme sa po Námestí hrdinov, okolo 

sídla rakúskeho prezidenta. Bol doma, 

pretože na jeho sídle viseli vlajky. 

Potom  sme pokračovali ku „Priekope“ – 

pozostatkom pamiatok z čias antického 

Ríma. Našu cestu sme zakončili pred Katedrálou sv. Štefana. 

Vnútri katedrály sme zostali v nemom úžase. Ohúrilo nás 

ticho, krása, farebná mozaika a nesmierna veľkoleposť. 

Obdivovali sme prácu majstrov stavbárov. 

Dokázali by sme také čosi vytvoriť aj 

dnes?  

Sprievodca nám dal krátky rozchod na 

najznámejšej viedenskej ulici Kärntnerstrasse, aby sme si 

oddýchli, spracovali všetky informácie, ktorými nás zásobil, 

a možno si i kúpili čosi, čo nám bude pripomínať návštevu 

mesta Viedeň. Samozrejme, že sme si nestihli prezrieť všetky 

pamiatky tohto nádherného mesta.  To preto, aby sme sa sem 

mohli opäť vrátiť. Unavení a očarení Viedňou sme sa vrátili 

šťastne domov. V Bratislave sme si 

vychutnali poobedňajšiu piatkovú zápchu 

na diaľnici. Šli sme slimačím krokom, 

avšak neúnavný sprievodca nám spríjemnil 

túto trasu. Mal pre nás pripravený kvíz 

o všetkom, čo sme videli a počuli. Kto dával pozor, vedel a 

dostal sladkú odmenu. Vďaka nemu i vďaku šoférovi sme mali 

krásny výlet a nezabudnuteľné zážitky. 

Najbližšie sa sem vrátim na Vianoce     

  Martina Ulahelová 

 

 



...........................................  Kam v lete?  

Slovensko je krajinou, ktorú objavuje čoraz viac turistov. 

Zatiaľ však nie je turistickou veľmocou. Slovensko má 

množstvo prírodných krás i historických pamiatok. Vysoké 

Tatry, Nízke Tatry, Fatra i ostatné pohoria sú atraktívne a 

vyhľadávané počas celého roka. Čoraz väčšej obľube sa teší 

agroturistika a návšteva historických pamiatok. Dovolenka na 

Slovensku sa stáva zaujímavou nielen pre našich občanov, ale i 

pre zahraničných turistov. Ponúkame vám zopár tipov, kam 

cez letné prázdniny.  

Duchonka ponúka široké možnosti 

športového vyžitia a strávenia 

voľného času. Okolité lesy ponúkajú 

príjemné prechádzky prírodou alebo 

turistiku po vyznačených 

turistických trasách, alebo 

cykloturistikou po cyklotrasách. Pre milovníkov vodných 

športov je tu možnosť surfovania, člnkovania a vodného 

bicyklovania.Športový areál ponúka tenisové kurty, volejbalové 

ihrisko, minigolf, tenis a stolný tenis.  

Zemplínska šírava je vodné dielo na 

východnom 

 Slovensku v povodí Bodrogu. Vodná 

plocha zaberá  

rozlohu 33 km² (druhá najväčšia na 

Slovensku). 

 Zemplínska šírava je dôležitou oblasťou letného  

cestovného ruchu zemplínskeho turistického regiónu 

 na východnom Slovensku, na jej brehoch sa nachádza 8 

rekreačných stredísk. 

Zlaté piesky  

Športovo-rekreačný areál s 

prírodným kúpaliskom, krásnou 

veľkou vodnou plochou a plážou 

s mnohýmislužbami, ktoré patria k 

letnej rekreácii, ako napríklad: 

požičovňa vodných plavidiel, vodný 

tobogán, vlek pre vodné lyžovanie, 

tenisové kurty, plážový volejbal, futbal,detské ihriská, 

exteriérové stolnotenisové stoly, autocamping, chatová osada, 

ubytovanie hotelového typu, stravovacie služby, bufety.  

 

Senec dnes turistické centrum typické horúcim letom a 

osviežujúcou vodou Slnečných jazier. Vyše 100 ha vodnej 

plochy, slnečný svit viac než 2200 hodín za rok, bohaté 

možnosti ubytovania, stravovania a ďalších služieb. Ubytovať 

sa môžu v zariadeniach rôznych 

kategórií, ktoré obkolesujú jazerá 

(hotely, penzióny, chaty, bungalovy, 

stanový a karavanový kemp).                                                              

Na vodnej ploche Slnečných jazier sa 

turisti môžu člnkovať a plaviť na 

vodných bicykloch, okolo pláží hrať 

plážový volejbal, tenis, futbal, vodný futbal  Aj v rámci 

hotelových komplexov čakajú na nich bazény,  vírivky, sauny, 



posilňovne, bowling, squash, biliard,  minigolf a iné. Množstvo 

bufetov a reštaurácií je pripravených uspokojiť aj tých 

najnáročnejších. Okolo Slnečných jazier vedie cyklotrasa, 

ktorú využívajú aj korčuliari.  

Bardejovské Kúpele patria k najkrajším 

kúpeľným 

mestečkám na 

Slovensku. 

Preslávili sa už v minulosti, najmä 

svojimi minerálnymi vodami, ktoré 

blahodárne pôsobia na tráviaci trakt.  

Desať minerálnych prameňov vyviera na pomerne malej ploche 

vo vnútornom kúpeľnom území. 

Karolína 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ....................................  Tipy n leto.........  

Chystáte sa na dovolenku? Ak áno, viete kam by ste šli? Nie? 

Ste na správnom mieste. Teraz vám poskytneme pár tipov, 

kde by ste mohli stráviť svoj čas. 

Maďarsko: 

Iste dobre poznáte veľké jazero 

v Maďarsku. Balaton je najväčšie 

jazero v strednej Európe. Mesto 

Siófok je jedným z najobľúbenejších 

prázdninových destinácií v Maďarsku. Je preslávené                                                                                                

svojimi plážami a nočným životom.  Siófok je                                                                                                                                         

z najbohatších miest Maďarska. 

Umiestnenie Balatonu: 

 

Španielsko: 

Očakávate od svojej dovolenky 

odpočinok? Zaujíma Vás 

architektúra a umenie? Láka Vás 

nočný život? To všetko a ešte viac 

ponúka Španielsko na Kanárskych 

ostrovoch.   

                    Kanárske ostrovy je 

súostrovie sopečného pôvodu, ktoré leží v strednom                                                        



Atlantickom oceáne asi 100 km severozápadne od 

pobrežia Afriky. Klíma ostrovov, ich pláže a prírodné 

pamiatky robia z Kanárskych ostrovov vyhľadávanú turistickú 

destináciu. Španielsko láka turistov nádhernými plážami, 

pulzujúcim životom                                                                                                       

veľkých miest i  pokojom malých dediniek. Očarí Vás 

jedinečná miestna atmosféra                                                                                                               

a temperament miestnych obyvateľov. Ich bezstarostnému a                                                                                   

radostného štýlu života celkom iste podľahnete. Premyslite si 

dobre , kde strávite   dovolenku! 

 

Chorvátsko: 

Dovolenka v Chorvátsku - Jadranské 

more - je pre nás najbližším miestom, k 

stráveniu dovolenky pri mori.  

Chorvátsko má viaceré ostrovy, napr. 

Brač, Hvar, Rab. Ostrov Brač je 

najväčším ostrovom. Smerom k severu s

padá moru, k juhu naopak veľmi strmo. V

 tejto časti ostrova je tiež jeho najvyšší bod Vítova hora (Vid

ova gora, 780 m). Vrchol hory je skvelým vyhliadkovým bodom 

a miestom štartu vyznavačov paraglidingu a lietania na rogale. 

Brač je od pevniny oddelený bračským prielivom a Splitským  

prielivom.  Prednosťou Braču ako centra cestovného ruchu sú  

predovšetkým krásne pláže, hojnosť stredomorského  

rastlinstva v oblasti letovísk a hotelov, moderné hotely, apart

mány. Vo väčších strediskách nechýba kvalitná ponuka 

možností športovať -

výučba a prevádzkovanie windsurfingu, jachtingu a potápania.  

 

Ostrov Rab, 

 sa nachádza na 

severe Jadranského mora. Na 

ostrove sa nachádza 7 

miest: Lopar, Barbat, Banjol, 

Palit, Kampor, Mundanije, Supetarska Draga a mesto Rab.  

Staré mesto Rab je známe svojimi štyrmi vežami, tiež 

stredovekými uličkami a kostolmi. Rabania sa zvlášť pýšia 

modrými zástavami na plážach Lopar – Crnika a Suha Punta. 

Príjemné podnebie umožnilo rozvoj turistiky na ostrove. 

Neprehliadnite a navštívte Rabskú fjeru, ktorou Rabania 

hosťom prezentujú svoju bohatú a slávnu minulosť. Počas 

tohto podujatia čas sa vracia do stredoveku a hosťom sa 

daruje nezabudnuteľný zážitok z dejín a prezentujú početné 

staré remeslá. Program Rabskej fjery je ustálený a trvá tri 

dni. V prvý večer je slávnostné otvorenie,  druhý rybárska 

večera, kde sa pripravujú početné rybie špeciality, a v tretí 

večer sa koná rytiersky turnaj. Máme nadej, že navštívite 

toto nadovšetko zvláštne a originálne podujatie. 

 

zdroje:http://dovolenkachorvatsku.webnode.sk/chorvatsko/ 

           http://sk.wikipedia.org/wiki/Kan%C3%A1rske_ostrovy  

Lulu 

http://dovolenkachorvatsku.webnode.sk/chorvatsko/
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kan%C3%A1rske_ostrovy


...........................................  Letná anketa  

1. Čo plánujete v lete?  

 Dlho spať, zabávať sa, chodiť von..... 

2. Chystáte sa niekde k moru?  

 To ešte neviem, ale keď bude možnosť..... 

3. O akom lete snívaš?  

 Chcem, aby bolo úžasne, chcem spoznať nových ľudí 

(samozrejme veľa chalanov) a chcem mať už normálny 

vzťah  

4. Aký je tvoj najväčší zážitok z leta?  

 Cesta na dovolenku.....príšerné 

5. Kde si bol/a vlani?  

 V Chorvátsku pri mori 

6. S kým si najčastejšie v lete?  

 S Niki a s priateľmi 

7.  Kde si bol /a najďalej?  

 V Chorvátsku 

      Laci 

 

1. Čo plánujete v lete?      

 stanovačku 

2. Chystáte sa niekde k moru?  

 nie 

3. O akom lete snívaš?  

 teplom  

4. Aký je tvoj najväčší zážitok z leta?  

 Týždňová stanovačka 

5. Kde si bol/a vlani?  

 Pri Balatone 

6. S kým si najčastejšie v lete?  

 S kamošmi a s rodinou 

7.  Kde si bol /a najďalej? 

 Pri Balatone 

 

Anonym  



   ..........  Súťažím, súťažíš......, vyhrávame.........  

Kamaráti, ani posledné mesiace pred koncom sme 

nepoľavili a zapojili sme sa do nasledovných 

súťaží: 

1. V literárnej súťaži Európa v škole sme postúpili do 

celoslovenského kola a tam sme získali Čestné uznanie. 

Krásne, že?! 

2. Štvrtáčka Zoe Szép si pripravila tanečnú zostavu a s pani 

učiteľkou Čiefovou natočili video, ktoré bojuje v súťaži The 

School Dance 13: 

http://www.schooldance.sk/videa/tanecnica-zoe.html 

3. V rámci projektu Zelená škola žiaci I. stupňa natočili video 

o Parížskych močiaroch  a  o tom, ako sa značkujú vtáky: 

http://www.zelenaskola.sk/zzz/hlasovanie-video 

4. Zúčastnili sme sa aj Biologickej olympiády: KATEGÓRIA D: 

Richard Šlachta- 2. miesto, Zdeno Jeremiáš- úspešný riešiteľ, 

Dávid Halász - úspešný riešiteľ a Viktória Méryová- úspešná 

riešiteľka  

5. V Korešpondenčnej škole ekológie boli úspešní riešitelia: 

Nicoletta Ciganyeczová, Cintia Stankóová, Viktor Herda, 

Lukáš Ružička, Karolína Juhászová, Viktória Szombatová  

6. Majstrovstvá okresu v ľahkej atletike v Nových 

Zámkoch: 

Dievčatá: Vivien Čipáková, Nicoletta Ciganyeczová, Lucia 

Izsáková – získala 20. miesto vo vrhu guľou, Denisa Dóžová, 

Viktória Méryová, Kinga Dikáczová, Cintia Stankóová 

Chlapci: Brian Vallo, Csaba Szabó, Dávid Fodor, Mário Laczkó, 

Marko Horváth – získal 8. Miesto v skoku do výšky, Andrej 

Kriššák – umiestnil sa v prvej 20 v skoku do výšky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schooldance.sk/videa/tanecnica-zoe.html
http://www.zelenaskola.sk/zzz/hlasovanie-video


   ..................... Tušíííí:  Parížske močiare.........    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Školský časopis vydáva: Základná škola Gbelce, Ulica J. Stampayho 

928/76, Gbelce 

Redakčnú radu tvoria: Anežka Mészárosová, Veronika Molnárová, Lucia 

Izsáková, Karolína Juhászová, Cintia Stankóová, Nicoletta Ciganyeczová, 

Barbora Lacušková, Viktória Szombatová, Valter Szücs 

Za jazykovú úpravu zodpovedá: Martina Ulahelová 

Krásne slnečné pohodové letné 

prázdniny...... 

Užite si vody, slnka,  lásky a 

sladkého ničnerobenia...... 

Načerpajte novú silu, energiu, 

elán a chuť sa vzdelávať .... 

 

A l e P O Z O R!!!  V š e t k o  s  m i e r o u  


