
   

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

 

Ahoj, kamaráti! 

Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! 

Máme to za sebou. Sme o ďalší školský 

rok múdrejší a starší. Zaslúžime si dva 

mesiace prázdnin a podaktorí možno aj 

viac .  Jules Verne dobre vedel, 

o čom píše, keď písal román Dva roky 

prázdnin. Všetci by sme chceli 

účinkovať v jeho románe . Škoda, je to len sci-fi..... 

Školský rok 2014/2015 opúšťame šťastne a veselo, nebude nám 

vôbec chýbať. A sme zvedaví, čo nám prinesie nové školský rok 

2015/2016. Avšak si ešte predtým užijeme letné dobrodružstvá 

a letnú pohodu plnú slnka, vody a sladkého ničnerobenia. 

Joj, predsa sa však niečo udialo, rozlúčili sme sa s pani učiteľkou 

Kovácsovou a prišla nová mladá pani učiteľka. Petra Gbelská. Učí 

nás anglický jazyk a je triednou žiakom v 6. ročníku. Tak jej 

prajeme veľa sily, energie a trpezlivosti pri vtĺkaní vedomostí do 

našich unavených hláv. 

Zo školského kola  vypadávajú deviataci, odchádzajú do iných škôl. 

Tam ich hádam naučia, čo je život a pristrihnú im krídelká, lebo 



  

ich už veľmi vystierali.  Aj napriek tomu im prajeme veľa šťastia 

a úspechov v nových školách .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Pri sledovaní osudov Ľudovíta Štúra patrí 

medzi zvlášť zaujímavé objasnenie jeho 

vzťahov a názorov na mladícke ľúbosti a 

na úlohu ženy v rodine a národe. Faktom 

je, že ľúbostné a manželské vzťahy 

a zväzky pokladal za prekážku v oddanej 

národnej práci. Bytostné obetovanie sa 

práci a službe pre národ vyžadoval nielen od seba ale aj od svojich 

druhov a spolupracovníkov. Takto vzhliadal aj k manželstvám 

svojich najbližších spolupracovníkov a priateľov Sama Chalupku 

a Jozefa Miloslava Hurbana, ktorého dokonca od svadby 

odhováral. 

Keď sa veľmi nádejný básnik a horlivý národovec Samo 

Chalupka v roku 1836 oženil s Eufrazínou Turanskou, Štúr v liste 

Ctibohovi Zochovi 14. októbra 1836 napísal: „Sam. Chalupkovi po 

Všeslávii zazvonili; mne již docházejí pohřební verše. Vzornou tuto 

horlivost, lichotící žena zakopala. Pokoj prachu!“  Chalupkov sobáš 

s „lichotící ženou“ podľa Štúra teda zahatal jeho sľubný tvorivý 

rozlet, čo sa, žiaľ, akoby potvrdilo, lebo básnik sa načas odmlčal. 

Celkom odchodné názory a oveľa častejšie hádky o ľúbosti, 

manželstve a rodinnom živote mal Štúr s oddaným priateľom J. 

M. Hurbanom. Často si vymieňali názory, ktoré neraz prepukli do 

hádok. Ako po rokoch zaznamenal J. M. Hurban: „Hádky 

teoretické o predmete tomto trvali za dlhý čas medzi nami dvoma. 



  

Ja poukazoval na priepasť hniloby nízkych natúr v panictve 

žijúcich, on na masu hnilú, bezvýznamnú plytkého rodinkárstva…“ 

A ako tento spor rozriešil J. M. Hurban? „Spor mal vybúšiť do 

verejnosti v tú dobu, keď ja prakticky odvetil som Ľudovítovi, 

pozvúc ho na svadbu svoju. Ľudovít prišiel – ako písal priateľom – 

»Miloslavovi na pohrab!« A príduc troma dňami pred svadbou (4. 

októbra 1845), ešte snažil sa odviesť ma od úmyslu zakladania 

rodiny v týchto osudných časoch pre národ náš. Darmo! Vec bola 

medzi nami riešená nadlho prakticky.“ (J. M. Hurban: Ľudovít Štúr, 

1959, s. 194 – 195.) Ako vieme, Štúr sa s ťažkým srdcom preniesol 

ponad Hurbanovu ženbu, ale ostali naďalej najbližšími priateľmi 

a spolupracovníkmi. 

V týchto súvislostiach si vieme predstaviť, aký vnútorný boj, 

koľko sebazaprenia musel obetovať tento„prvý mládenec 

slovenský“, ako ho charakterizoval J. M. Hurban, aby sa zriekol 

lásky k žene, kvôli láske a práci pre 

vlastný národ. Tak potlačil v sebe 

ľúbostné vzplanutie k očarujúcej 

deve Márii Pospíšilovej, ku ktorej 

zahorel láskou počas krátkeho pobytu 

v rodine Pospíšilovcov v Hradci 

Králové v septembri 1840. Mária bola 

dcéra Jána Hostivíta Pospíšila, 

majiteľa kníhkupectva, tlačiarne 

a vydavateľstva sa o Štúra starala v 

Prahe, keď si poranil ruku. Doklady 

o tomto vzťahu máme v Štúrových listoch, v básnických textoch 

i v Hurbanovom životopise Ľ. Štúra. O vzplanutí však písal aj v 

liste Máriinmu bratovi Jaroslavovi Pospíšilovi: „Hradec Váš mě 

náramně ranil. Rána na pravici se již snad brzo zhojí, ale ona do 

srdce, již mi zadala, hojíc onu, milostná opatrovnice má jest 

hluboká, nevyhojitelná. Kdož by mi byl předpovídal, že v Hradci 

padnu do bolů lásky, jímž sem pečlivě vyhýbal, abych tím 

neodvisleji, tím samostatněji pracovati a pro jednu oulohu pojité 

všecky síly vynaložiti mohl?“ (Listy Ľ. Štúra I, s. 194-195) 

S ďalšou osudovou ženou, mladou a krásnou devou Adelou 

Ostrolúckou sa Ľudovít Štúr zoznámil 

okolo roku 1846 pri návšteve svojho 

brata Samuela, evanjelického farára v 

Zemianskom Podhradí. Adela tu pobývala 

u svojho strýka. Vzdelaná a hudobne 

nadaná Adela ovládala päť cudzích 

jazykov a bola rozhľadená aj v literatúre 

a filozofii. Adela bola rozhľadená, 

krásna, vzdelaná a inteligentná dievčina 

z vyššej spoločnosti. O jej vzťahu s Ľudovítom Štúrom, ktorý 

prerástol po roku 1851 do lásky, sa zachovalo len málo údajov – 

jedinečným dokumentov je napríklad zápis Ľ. Štúra v pamätníku 

Adely Ostrolúckej. 

Keď 18. marca 1853 Adela vo Viedni podľahla zákernej chorobe, 

Ľudovít jej venoval báseň s iniciálkami A. O. Po jej úmrtí sa o 

svojom vzťahu k nej vyjadril v liste priateľovi Jozefovi 

http://dikda.eu/wp-content/uploads/2014/12/stur_ludovit_adela_ostrolucka.jpg
http://dikda.eu/wp-content/uploads/2014/12/stur_ludovit_marie_pospisilova.jpg


  

Miloslavovi Hurbanovi slovami:„Bol to zvláštny tvor, viac duch ako 

telo, vzdelanosti a šľachetnosti neobyčajnej, a lásky k nám, ako i z 

jej písomných pamätníkov vidno, najvrelejšej. Taký tvor sa riedko 

rodí, a ešte redšie vychová, určený viac Bohu ako 

svetu….“ V ťažkých chvíľach si Štúr uvedomoval, že na zemskom 

bytí si nemožno veľa zakladať, lebo tu „klame a hynie všetko!“, ako 

napísal v liste J. M. Hurbanovi. Adela zomrela tri roky pred 

Štúrom, ktorého si smrť našla v roku 1856. 

  

Zdroj: Doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc. 

Odbor správy a výskumu pôvodných prameňov, SNK 

          http://dikda.eu/prvy-mladenec-slovensky-ludovit-stur/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 30. apríl stavanie májov 

 V predvečer 1. mája sme na škole 

mali 2.ročník stavania májov, tejto 

úlohy s zhostila pani učiteľka 

Kršková so svojimi ôsmakmi. Všetci 

žiaci ozdobili krásny vysoký ihličnan 

stužkami vo farbách našej zástavy. 

Strom sme umiestnili na viditeľné miesto. Púšťali sme si ľudové 

pesničky a trošku sme si pri ňom zaspievali a zatancovali. 

 Deň matiek –7. mája pri 

príležitosti Dňa matiek škola pripravila 

pre rodičov slávnostnú akadémiu. 

Program bol bohatý a na veľmi vysokej 

úrovni. Žiaci sa svedomite naň 

pripravovali a nacvičovali. Nesmeli v ňom 

chýbať ľudové tance, moderné tance, 

básničky, krátke divadielko, vtipné scénky......každý z nás sa 

prekonával a podal ten najlepší výkon, aký len mohol dať.  Rodičia 

odchádzali dojatí a dostali aj darček vo forme červeného 

polystyrénového srdiečka napichnutého na špajdle s mašličkou.  

 

 Brigáda s rodičmi  

Joj, kamaráti, tak toto sme 

premeškali!!!!  Učitelia spolu 

http://dikda.eu/prvy-mladenec-slovensky-ludovit-stur/


  

s našimi rodičmi ťažkoo-preťažkóóó  pracovali. Čistili naše 

školské  ihrisko od buriny, ktorá tam vyrástla. Pripravovali nám 

miesto a priestor na súťaženie.  

 Olympiáda na škole 

Učitelia a žiaci ZŠ Gbelce 

v dňoch 19. – 21. mája 2015 

odštartovali svoj 1.ročník 

olympijských dní športu. Začali sa 

pompézne a so všetkým, čo 

k olympiáde patrí. Nesmeli 

chýbať základné symboly olympijských hier: vlajka, heslo, hymna, 

kruhy..... 

Prvý deň sa najlepší športovci školy obliekli do športových úborov 

a v sprievode učiteľov sa vybrali na gbelčiansky štadión, kde ich 

čakal dlhoročný miestny športovec –bývalý futbalista. Mal 

dôležitú úlohu. Zapálil olympijskú fakľu, ktorú športovci priniesli 

do školy a slávnostný otvárací ceremoniál sa mohol začať.  Ostatní 

žiaci - športovci školy ich napäto a zvedavo očakávali. Každá 

trieda mala svojho čestného športovca, ktorý držal hrdo v rukách 

tabuľku s nápisom svojej triedy. Ďalší zástupca triedy stál na 

určenom mieste a čakal na fakľu s ohňom, ktorú si podávali 

a posledný, teda deviatak zapálil  olympijský oheň. Vypočuli sme si 

olympijskú hymnu a vztýčili sme olympijskú vlajku. Všetci sme 

slávnostne zložili sľub. Hlavný rozhodca a organizátor  nás 

informoval o priebehu olympijských dní a hurááááá, poďme 

súťažiť, získavať medaily.  

Aj keď nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Žiaci boli 

netrpezliví a túžiaci po výhre. Niektorí sa priznali, že od radosti 

a nedočkavosti nemohli ani zaspať noc pred začatím olympijských 

dní športu. Celý areál školy dýchal duchom olympijským,  

z násteniek sa na nás usmievalo 5 farebných kruhov, heslo 

podujatia poznali aj tí najmenší, vlajku maľovali žiaci, žltú, modrú, 

zelenú, čiernu a červenú farbu mali aj za ušami, chceli súťažiť 

v každej športovej disciplíne.   

Prvý deň sa súťažilo v disciplínach ako skok z miesta, vrh guľou, 

behy na rôzne dĺžky, štafeta a hod plnou loptou.  Priestory školy 

boli plne využité, telocvičňa a  atletické ihrisko sa hmýrilo 

vynikajúcimi športovcami, ktorí to prežívali a vkladali do súťaženia 

maximálne odhodlanie a chuť vyhrať. 

Druhý deň sa odohrával na miestnom 

štadióne, kde hrali žiaci futbal 

a v areáli školy, kde sa hrala vybíjaná. 

Družstvá boli zmiešané, silovo 

vyrovnané, veľkí s malými. Ani 

o divákov nebola núdza. Kto práve 

nesúťažil, bol divákom  a horlivým fanúšikom. Povzbudzovalo sa 

odušu, atmosféra bola fantastická. O zábavu, veselý smiech 

a o fyzickú aktivitu bolo bohato postarané.  

Žiaci získali krásne keramické medaily s olympijskými kruhmi 

a diplom za umiestnenie na prvých troch miestach. Mnohým 

športovcom štrngali na hrdej hrudi aj 3 – 4 medaily. Pyšne, 

spokojne  a opatrne sa nimi chválili pri odchode domov. Tretí deň 

si žiaci zmerali svoje sily v netradičných  disciplínach, ktoré 



  

nenájdeme na žiadnych olympijských hrách, napríklad papierová 

búrka,  skákanie vo vreci, hod penových loptičiek do žaby, fúkací 

futbal, netradičné štafetové hry, bowling. Do týchto súťaží sme 

pozvali aj rodičov, ktorí sa mohli prísť 

pozrieť a zároveň sa aj zapojiť. 

A veruže sa aj zapojili. Veď nešlo už 

o víťazstvá a umiestnenia, ale skôr 

o zábavu, radosť, pohyb a pohodové 

ukončenie 1. ročníka olympijských dní 

športu na škole. Každý jeden žiak dostal na záver sladkú odmenu 

a spomienkovú záložku  na dni športu a zábavy. Tieto tri dni športu 

ubehli rýchlo, pohyb a fyzická aktivita nás premohli, svalová 

horúčka si nás našla. Vôbec neľutujeme a už teraz sa tešíme na 2. 

ročník.  

 

 Deň detí 

Pondelok 1. jún sa vydaril..... Bolo krásne 

počasie a my, deti, sme mali sviatok . 

Každý učiteľ si pripravil zaujímavú 

aktivitu na svojom stanovišti. Všetky stanovištia boli na ihrisku. 

Všetko sa začalo tancom, celá škola tancovala. Ten, kto tancoval, 

vypadol z hry a dostal špagátik s motýlikom. Uletel . V hre 

zostali len tí najslabší „tanečníci“ na hanbu sveta. Avšak sa trošku 

rozhýbali, lebo sa asi hanbili alebo chceli tak veľmi motýlika? . 

A hurá na stanovištia. Museli sme strieľať z vodnej pištoľky, 

objavovať názvy rozprávok, súťažiť vo fúkaní bubliniek, vyrábať 

farebné ruky a zdobiť nimi strom, hádzať guľou, zdolávať 

prekážky v gumákoch, púšťať rogalo, šmýkať sa na boso, hádzať 

frisbee, vyrábať ruže, kresliť kriedami..... Každý učiteľ nás 

odmenil farebným motýlikom, ktorý sme si navliekli na špagátik 

a postupne sme si vytvorili farebný náramok. Triedni učitelia 

odmenili svojich žiakov sladkosťami. A na záver sme súťažili 

s učiteľmi. Každá trieda sa s nimi preťahovala v lane. Občas 

vyhrávali oni a občas sa zadarilo aj nám . No vo vybíjanej nás 

porazili nečakane. Nemysleli sme si, že budú vládať s dychom 

a s nami. A veru ešte sú tí naši učitelia obratní a zdatní .  

 Škola v prírode 

Od 8. júna do 12. júna v Hornej Vsi pri Partizánskom bolo 35 detí v 

ŠVP. A s nimi samozrejme 3 

učitelia. Každý rok sa koná škola 

v prírode inde. To aby detičky 

spoznávali krásy nášho maličkého 

Slovenska. Malým indiánom vládli 

tri živly – voda, oheň, vzduch. Mali 

svoj totem a boli zmiešaní aj s 

deťmi zo Zlatých Moraviec. Možno si medzi nimi aj frajerky 

a frajerov našli. Nechceli prezradiť, ale tvárili sa tak tajomne. 

V lese stavali spolu bunkre, vyrábali rakety z pet fliaš, ktoré 

potom vystreľovali.  Z prírodného materiálu postavili loďky, ktoré 

potom púšťali na potoku. A tiež si vyrobili z veľkých sklenených 

fliaš lampáše, s ktorými potom išli do lesa na nočnú hru. Juj, to 

museeelo byť straaachu. Každý deň sa naučili nové hry, súťažili, 



  

spúšťali sa na malej lanovke, liezli na lanách. Večer hurá na 

diskotéku, no tak nech ešte niekto vraví, že si nenašli babu či 

chalana. Najlepšia zábava bola, keď skupina bavila skupinu a potom 

opekačka. Na záver dostal každý magnetku, diplom, sladkosti. 

A predstavte si, škola dostala 2 hojdačky a kartičky s hrami.  

Super.  

 Plavecký výcvik 

No už sa nemusíme báť, že sa utopíme. Minimálne 42 žiakov máme 

na škole, čo nás zachránia.  Od 15. júna do 18. júna chodili na 

plavecký do Štúrova. Učili dve super trénerky. 

Boli rozdelení na dve skupiny. Každý deň 

začínali  vo vode rôznymi hrami, splývali, učili 

sa správne držať  ruky pri splývaní, správne 

dýchať, učili sa techniku kraula. Potom plávanie 

na chrbte - znak. Skákali do bazéna, to bolo 

snáď najlepšie, lebo na každom kupku je vždy 

zakázané skákať do vody. Za svoju usilovnosť 

a vytrvalosť dostali aj diplomy. 

 SND BA & Eurovea 

23. júna sme sa vybrali za kultúrou do Bratislavy a ani nie 

hocikam. Rovno do SND. Pôvodne sme mali ísť na rozprávku Ako 

sa Lomidrevo stal kráľom. Avšak kým sme sa odhodlali, lístky boli 

vypredané. Nedali sme sa odradiť, a predsa sa kultúra konala. 

Vybrali sme si trošku náročnejšie predstavenie, ale o to 

poučnejšie. Ľudskú komédiu Labyrinty a raje Jána Amosa. Boli sme 

zvyknutí len na veselé príbehy, muzikály a toto bola síce komédia, 

ale smutno-smiešna. Spoznali sme bližšie nášho učiteľa národov – 

Jána Amosa Komenského. Mali sme možnosť spoznať  jeho názory, 

ktoré sú i dnes moderné. Už v 17. storočí sa snažil zaviesť školu, 

do ktorej by deti chodili s radosťou a pre potešenie. Mal však 

smolu, pretože žil v ťažkých rokoch. V rokoch, keď vládol svetom 

hlad, choroby ako mor, nesloboda, chamtivosť vladárov po majetku 

a po moci, prenasledovanie ľudí pre ich vieru.....No fuj, skrátka 

nechceli by sme sa v tej dobe ocitnúť ani len na 5 minút. Mal to 

ozaj ťažké.... Spoznali sme ho aj ako človeka, predstavte si, bol až 

3x ženatý, nešťastný, prišiel o svoje deti...a predsa pomáhal tým 

druhým, bol veľmi pobožný, veril vidinám, ktoré mali jeho blízki 

ľudia, nedal si to rozumne a vedecky zdôvodniť.....Jeho myšlienky 

sú aktuálne aj dnes. Jeho názorné vyučovanie poznáme veľmi 

dobre. V tých časoch sa mu posmievali, vraj aké novoty zavádza.... 

Konečne sme pochopili, prečo sa Deň učiteľov oslavuje 28. marca 

a prečo je tento Amos taký dôležitý pre nás všetkých . Zároveň 

sme videli naživo takých hercov ako  

Mikuláš Huba,  

Jozef Vajda,  

Ivan Vojtek,  

Gabriela Dzuríková,  

Milan Ondrík,  



  

Ondrej Kovaľ,  

Marián Geišberg....  

 

Byť hercom nie je sranda, ako sa tie všetky texty dokážu naučiť 

a nezabudnúť ich. Nám stačí jedna báseň a sme hotovííííí. No po 

kultúre nás s otvorenou náručou vítala Eurvea – ďalšia 

kultúra....nákupná.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................  Rozlúčka s deviatakmi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najpočetnejšia trieda opúšťa brány našej školy, v septembri ich 

privítajú iné školy. My sme ich trošku vyspovedali a prečítajte si 

ich odpovede: 

 

1. Ktorá škola sa má na vás tešiť v školskom roku 

2015/2016? 

 

Barbi – SOŠ, Jesenského 1, Nové Zámky – prevádzka a ekonomika 

dopravy 

Deniska - SOŠ, Jesenského 1, Nové Zámky – cukrár 

Niki - SOŠ, Jesenského 1, Nové Zámky – kaderníčka 

Vivi – SOŠ Štúrovo – obchod a podnikanie 



  

Adrián – SOŠ hotelových služieb a obchodu – čašník 

Brian - SOŠ hotelových služieb a obchodu – kuchár 

Kevin – SOŠ Štúrovo – mechanik- opravár 

Richard – SOŠ lesnícka Banská Štiavnica 

 

2. A na čo tak ľahko nezabudnete?  Na čo budete spomínať, 

čo vám utkvelo v pamäti? 

 

Adrián:  Ja som tu bol krátko.....štyri roky na prvom stupni 

a potom sme odišli s rodinou do Štúrova a vrátili sme sa pred 

rokom. Takže deviaty ročník tu končím. Stihol som zničiť 

parapetnú dosku. 

 

Kevin: Ja budem rád spomínať na naše futbalové zápasy. Hlavne na 

tie, ktoré sme vyhrali. 

Deniska: Mám pekné spomienky na lyžiarsky výcvik s Vivi, bola som 

vo Viedni 2x,raz na vianočné trhy a raz v lete...... a páčili sa mi 

hodiny, keď sme niečo vyrábali, napríklad pohľadnice, vianočné 

výrobky... 

 

Barbi: Súhlasím s Denisou, dni, keď sme sa neučili, boli najkrajšie, 

som rada, že som absolvovala výlety do Viedne, na divadelné 

predstavenia.... 

 

Vivi: Tak ako Adrián aj ja som najprv odišla do Veľkého Medera 

a potom v 8.ročníku som sa vrátila medzi staronových spolužiakov. 

Nezabudnem na dni, keď nám triedna zbierala mobily a po 

vyučovaní sme po ne chodili, lebo pani učiteľka by bola zabudla 

nám ich vrátiť.....a my by sme to neprežili.... 

 

Niki: Ja neviem......ja som všetky roky zabudla, na nič si 

nespomínam.....Bolo to náročné, stále niečo tí učitelia odo mňa 

chceli, úlohy, odpovede, žiacku knižku..... 

 

Richard: Jajajaj, veľa zla sme napáchali, mňa to už aj mrzí, ale ..... 

a inak najviac ma bavili hodiny, keď sme hrali futbal, občas sa nám 

to vymklo spod kontroly, emócie a hnev zaúradovali 

 

Brian: Ja, ja som bol najlepší....nechápem, prečo sa všetci tešia, že 

odchádzam  

 

 

 

 

 

 

 



  

...............................................  Zaujímavosti  

 

Prečo máme vysvedčenia?  

Vysvedčenia v tej najjednoduchšej 

podobe začali vznikať vplyvom rozvoja škôl 

v 16. storočí. Keď žiaci a študenti 

prechádzali z jedného stupňa na druhý 

alebo do iných škôl, ich noví učitelia 

chceli mať o nich aspoň základnú informáciu o tom, aké štúdium 

dovtedy absolvovali, aké v ňom dosiahli výsledky a aké bolo ich 

správanie. Prvé vysvedčenia preto boli voľnými posudkami, ktoré o 

žiakoch podávali pôvodní pedagógovia ich novým učiteľom. V 19. 

storočí, ako sa upresňovala štruktúra školstva a náplň vyučovania, 

vysvedčenie už podávalo o žiakovi celkový obraz hodnotenia jeho 

jednotlivých školských schopností a obsahovalo aj hodnotenie 

usilovnosti, pozornosti či vonkajšej úpravy písomných prác. 

Vysvedčenie Jána Kollára (1812) 

  Ján Kollár, 18-ročný, aug. vyznania, z Mošoviec v Turčianskej 

stolici, Slovák; primán v prvom roku.  

Duševné vlohy: výborné. Nadanie vynikajúce, pamäť verná, 

úsudok zdravý.  

Prospel: s úspechom navštevoval vytrvalo pod mojím vedením 

tieto prednášky: dogmatiku a morálku, empirickú psychológiu a 

logiku, históriu starého a nového veku, jazykovú encyklopédiu, 

rétoriku a poetiku, vybrané partie latinského slohu, prozaického i 

viazaného, a  slohové cvičenia v obojakej forme a v tomto odbore 

tak dobre pokročil, že v krátkom čase dosiahol podivuhodný 

prospech, osvojac si učivo pol druhého roku, napokon základy 

gréčtiny a maďarčiny. V klasifikácii medzi 21 primánmi a 8 

najlepšími žiakmi vydobil si právom tretie miesto v poradí. 

Správanie: vynikajúce. Mladík patrí k najlepším a 

najstatočnejším, nerád ho prepúšťam a pevne sa úfam, že i tebe, 

čitateľ, bude milý a vítaný. 

Dané v Banskej Bystrici dňa 27. júna 1812, Pavol Magda, 

rektor bystrického gymnázia augšb. vyznania.  

 

 

                         Zdroj: Múzeum školstva a pedagogiky, Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Zaujímavé fakty o našich snoch 

Najtajnejšie zákutia našej mysle, nočné 

príbehy, ktoré možno analyzovať hodiny. 

Dokážete z nich poznávať samých seba, 

pretože všetky vnemy riadené mozgom sú 

čerpané z niečoho, čo ste už videli/počuli. 

Sny sú vecou týkajúcou sa každého z nás, 

či už ste chlapec, dievča, pes alebo 

mačka. Snaží sa nám mozog niečo 

naznačiť alebo prečo vlastne snívame? Prečo mám sen, po ktorom 

sa strepeme z postele? Ak vás snívanie nenecháva chladnými a 

nepovažujete to len za nezaujímavú súčasť života, odporúčame 

prečítať si o tom zopár faktov: 

1. 90% snov si do 10 minút nebudete pamätať. Existujú aj takí, 

ktorí si nepamätajú sny vôbec. 

2. Nevidiaci ľudia takisto snívajú. Pokiaľ sa už narodili nevidiaci, 

nepozorujú žiadne obrazy, ich sny však zahŕňajú ďalšie zmysly ako 

vône, dotyky, emócie.    

3. Každú tvár vo sne sme už niekedy museli vidieť. Stačí aj letmý 

pohľad a zostáva uložená v pamäti. 

4. Farebné sny nie sú samozrejmosťou. Od roku 1960 kleslo 

percento čierno-bielych "snívačov", za následok to môže mať 

masové rozšírenie farebných obrazoviek.  

5. V priemere môžeme snívať jednu až dve hodiny za noc. Mozog 

nám dokáže upraviť vnímanie reálneho času a tak sa zdá, že trvajú 

dlhšie či kratšie.  

6. Snívajú všetci, nevynímajúc zvieratá. Určite ste si všimli psa, 

ktorý v spánku hýbal labkami, akoby niekoho naháňal. 

7. Interpretujeme vonkajšie podnety počas snívania. Napríklad 

reálne hrajúce rádio sa objaví pred vami.  

8. Podľa výskumov zažilo jasnovidecký sen približne 18 až 38% 

ľudí. 

9. 4000 rokov p.n.l spísali Egypťania snár.  

10. Ak ste dobre vytrénovaní, dokážete vedome snívať až 30 

minút.  

11. Dieťa nesníva o sebe, pokiaľ nemá aspoň 3 roky.  

12. Nočné mory sú častejšie u detí ako u dospelých. 

13. Pes spí zhruba 10 až 13 hodín denne. Mačka 10 až 15, žirafa 

iba 2. 

14. Sny závisia aj od okolitej teploty. Čím primeranejšia, tým 

pokojnejší spánok. 

15. Sny si raz budeme môcť nahrať na YouTube. Umožní nám to 

magnetická rezonancia, ktorá analyzuje činnosť mozgu počas 

snívania a podľa toho určí obsah fantázií. 

16. Námesačnosť je extrémna forma poruchy  spánku. Istý muž 

prešiel v "bdelosti" 22 míľ a ďalší muž vyskočil z okna na treťom 

poschodí. 

 

 

      Zdroj:http://refresher.sk/15050-Zaujimave-fakty-o-nasich-

snoch 

 

 

 

 

 

 

http://refresher.sk/15050-Zaujimave-fakty-o-nasich-snoch
http://refresher.sk/15050-Zaujimave-fakty-o-nasich-snoch


  

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

Dážď 

Kúsok oblohy na nás padá, 

je to sen či skutočnosť sa mi zdá. 

Kvapka sem, kvapka tam.  

už z džbána nám vodu lejú. 

Na ihrisku voda stojí 

a stále viac a viac padá z oblohy. 

Nebol to sen, ale skutočnosť, 

ktorá sa po čase musí raz skončiť. 

 

 

Vzácny hosť 

 

Príde  k nám nepozvaný hosť 

prinesie so sebou možno i kosť, 

na ktorej oči necháme visieť  

a na zemi budeme sedieť musieť. 

Ponúkneme im naše vzácne pokrmy,  

z ktorých sa aj náš Dunčo rád nakŕmi. 

Rozvírime prudkú debatu, 

či nám telku treba tu. 

 

 

 

 

Hurááá, leto! 

 

Ide leto, ide teplo, 

kam sa ,žiačik, kam sa poberáš? 

Pôjdem asi k starej mame,  

 čakajú ma indiáni vo vigvame. 

Zbehnem si aj po bronz k moru, 

nech očarím v septembri našu Dóru. 

A keď ešte čas ostane, 

zvýšim tlak aj našej mame. 

 

 

Tak čo, kamaráti, bude zo mňa dáky básnik, 

meno vám radšej ešte teraz nevyjavím.......  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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

Zapojili sme sa do mnohých predmetových a športových súťaží. Je 

ich veľa, a preto uvádzame len tie, kde sme boli úspešní 

v okresnom, krajskom  či celoslovenskom kole : 

 

Olympiáda v BIO 

 

Z. Jeremiáš, D. Halász, V. Méryová 

Pytagoriáda 

 

D. Gašpar, S. Szuriová 

Prečo mám rád 

slovenčinu, prečo 

mám rád Slovensko 

 

B. Bieliková 

Hodžov novinový 

článok 

 

D. Dóžová 

Všetkovedko 

 

K. Szücs, R. Čief, V.Jeremiášová 

iBobor D. Gašpar, R. Čief, T. Méry, Z. Szép, A. 

Antalec, T. Juhász, J. Lacuška, J. 

Landczman, E. Szabóová, M. Valkó, R. 

Csókás, D. Halász, V. Méryová, O. Pálmai, 

N. Pinke, I. Slyško, R. Šlachta 

 

 

 

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

 

1. Na konci školského roku sa pýta pani učiteľka piatakov:  

„Deti, kto by mi mohol povedať, kde hľadať Zanzibar?“  

Prihlási sa Martin a povie: „Prosíííím, ja neviem, ja ešte do baru 

chodiť nesmiem.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Syn prinesie poznámku v žiackej knižke: Váš syn vyrušoval, 

neposlúchal a nepísal. 

Otec to prečítal a napísal: Prečítal som, nafackal som a podpísal 

som. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3. Učiteľ vraví mamičke, ktorá prišla orodovať za syna, ktorý 

prepadáva: „Najlepšie bude, keď si váš syn zopakuje tento ročník 

ešte raz. Budúci rok majú byť vyradené z osnov práve tie učivá, 

z ktorých prepadáva.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Manžel vraví manželke: „Anička, volal nejaký pán Guinness, chce 

si vraj odfotiť vysvedčenie nášho syna na titulnú stranu svojej 

knihy.“ 

 

 

 

 

 

 

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

Kristián– je podnikavý, má grécky pôvod a jeho význam je 

“kresťan, Kristovi zasvätený”. Ak sa stretneme s nositeľmi tohto 

v súčasnosti na Slovensku obľúbeného krstného mena, oslovujeme 

ich napríklad Kris, Kristiánko. 

Kristína – je opatrná, má grécky pôvod a v preklade znamená 

“kresťanka”. Toto meno patrí na Slovensku k populárnym a 

nositeľky oslovujeme Tina, Tinka, Kristínka. 

Laura – je citlivá na neúspech, má latinský pôvod a význam 

mena je “vavrínový strom”. Nositeľky tohto u nás v súčasnosti 

populárneho mena oslovujeme Laurinka, Lorka, Lara. 

Lea– je čestná, má hebrejský pôvod a v preklade znamená 

“antilopa”. Nositeľky tohto biblického, menej častého mena 

oslovujeme Lejka, Leji. 

Leonard– žije naplno, má nemecký pôvod a v preklade 

znamená “silný (ako) lev”. Nositeľov tohto na 

Slovensku málo zaužívaného mena oslovujeme Leo, 

Leny. 

Liana – sa desí nezáväzného flirtu, 

predstavuje skrátenú podobu latinského mena 

Juliána a jeho význam je “patriaca Júliovcom” 

(rímskemu rodu). S nositeľkami tohto mena sa 

stretávame len výnimočne a oslovujeme ich Lia, Lianuška, Lianka. 

Marek– má latinský pôvod a v preklade znie “bojovník”. Toto 

meno patrí na Slovensku medzi pomerne zaužívané. 

Marián– je inteligentný, má latinský pôvod a jeho význam je 

“patriaci rímskemu rodu Mariovcov”. Nositeľov tohto pomerne 

obľúbeného mena oslovujeme Maroš, Maroško, Majko. 



  

Martina– sa vyjadruje skutkami, má latinský pôvod a v preklade 

znamená “zasvätená rímskemu bohu vojny Martovi”, “bojovná”. 

Nositeľky tohto mena oslovujeme Martinka, Maťa, Maťka, Tinka. 

Melánia– je otvorená, má grécky pôvod a význam mena je 

“čierna, tmavá”. Nositeľky tohto menej častého mena 

oslovujeme Meli, Melanka. 

Michal a Michaela– sú veľkorysí. Mužské meno 

Michal má hebrejský pôvod a v preklade znamená “ako 

Boh”, Bohu podobný”. Toto starozákonné biblické meno 

patrí na našom území (aj v ženskej podobe Michaela) k 

bežne zaužívaným a nositeľov oslovujeme Mišo, Miško, Michalko 

(Miša, Miška, Michaelka). 

Natália – je neskrotná, má latinský pôvod a jeho voľný 

preklad je “dieťa Vianoc”. Nositeľky oslovujeme Natálka, Naťa, 

Natka a na našom území patrí v súčasnosti toto meno medzi 

populárne. 

Norbert – je jemnocitný, má nemecký pôvod a jeho význam 

je “slávny Severan”. Nositeľov tohto na Slovensku menej 

rozšíreného mena oslovujeme Norko, Noro, Norbi. 

Oliver– je nepokojný, má latinský pôvod a význam mena je 

“pestovateľ olív”. Nositeľov tohto na Slovensku v súčasnosti 

populárneho mena oslovujeme Oli, Olik, Oliverko. 

Peter – je intuitívny, má grécky pôvod a význam 

mena je “pevný ako skala”. Nositeľov tohto mena 

oslovujeme Peťo, Peťko, Petrík. 

Rebeka – má pôvod hebrejský, s významom 

slučka, povraz s uzlíkom. Voľne preložené ako verná 

manželka. 

Renáta – má ambície, toto meno patrí na Slovensku medzi 

obľúbené. Jeho pôvod je latinský a v preklade znamená 

“znovuzrodená”. Nositeľky tohto krstného mena oslovujeme Reni, 

Renátka, Renka, Renča. 

René– je hĺbavý, má latinský pôvod a v preklade znamená 

“znovuzrodený”. Nositeľov tohto na našom území ojedinelého mena 

oslovujeme jednoducho René, prípadne aj Ren, Reno, Renko. 

Richard – je diskrétny, má germánsky pôvod a v preklade 

znamená “silný vládca”. Nositeľov tohto vznešeného a bežne 

zaužívaného mena oslovujeme väčšinou Rišo, Riško, Riki, Riko. 

Róbert– je činný, má nemecký pôvod a jeho 

význam je “slávny”. Nositeľov tohto u nás bežne 

zaužívaného mena oslovujeme Robko, Robo, Robino. 

Roland – má fantáziu, má nemecký pôvod a 

jeho význam je “slávny hrdina”. S nositeľmi tohto 

mena sa stretávame zriedkavo. Ak predsa, 

oslovujeme ich Rolandko, Rolo, Rolino. 

Roman a Romana– aktívni, majú latinský pôvod a znamenajú 

“pochádzajúci(a) z Ríma”. Nositeľov týchto na Slovensku bežne 

zaužívaných mien oslovujeme Romko, Romanko, Romanka, Romina. 

Samuel– je seriózny a usilovný muž, má hebrejský pôvod a v 

preklade znamená “meno božie”. Toto biblické starozákonné meno 

je na Slovensku menej zaužívané a nositeľov oslovujeme Samo, 

Samko. Samuelovia. 

Sebastián - Mužské meno latinského pôvodu, prekladané ako 

"muž zo Sebastie". (mesto v Malej Ázií, jeho meno odvodené od 

gréckeho jazera, ktorého názov sa prekladá ako "vznešený, 

ctihodný, úctyhodný". 

Silvia – má rýchle reakcie, má rímsky pôvod a v preklade 

znamená “hora”. Na Slovensku patrí k bežne používaným menám. 

Jeho nositeľky oslovujeme Silvinka, Silva, Sisa. Silvie. 



  

Tatiana– je svojská, má latinský pôvod. Z gréckeho prekladu 

nám voľne znie ako “ustanovovať, rozdeľovať”. Nositeľky tohto 

hlavne na území rusky hovoriacich a okolitých krajín 

obľúbeného mena oslovujeme Táňa, Táni, Tánička, 

Tatianka. Tatiany. 

Tibor – je optimista, má latinský pôvod a 

znamená “muž pochádzajúci z latinského mesta 

Tibur”. Nositeľov tohto na Slovensku málo 

rozšíreného mena oslovujeme Tibi, Tibino, Tiborko, 

Tibko. 

Tomáš – je úprimný, má hebrejský pôvod a v preklade 

znamená “dvojča”. Nositeľov tohto bežne zaužívaného mena 

oslovujeme Tom, Tomi, Tomino, Tomáško. 

Veronika – je priateľská, má grécky pôvod a v preklade 

znamená “prinášajúca víťazstvo”. Nositeľky tohto pomerne 

obľúbeného mena oslovujeme Nika, Veronka. 

Viktória – je realistka, má latinský pôvod a v preklade 

znamená “víťaz”, “víťazstvo”. Nositeľky tohto v súčasnosti na 

Slovensku populárneho mena oslovujeme Viktorka, Vikina, Vikinka, 

Viki. 

Zdenko – je náladový, má český pôvod a vo voľnom preklade 

znie ako “tu slávny”, “oslavujúci dielo””. Nositeľov tohto na 

Slovensku menej zaužívaného mena oslovujeme 

Zdeno, Zdenko. 

Zoja– je svojbytná, je ruskou podobou 

ženského gréckeho mena Zoé, ktoré v preklade 

znamená “život”. S menom Zoja sa na Slovensku 

stretávame ojedinele, no ak predsa, oslovujeme ich 

Zojka, Zoji, Zojinka, Zojuška. 

 

Koniec ďalšieho školského roku....   

Už je to tu, 

visí to vo vzduchu! 

Že čo? 

No predsa posledné zvonenie,  

to nekonečné čakanie, 

ten radostný úsmev na tvári, 

keď sa škola zatvorí. 

  

Jún – najkrajší mesiac v roku, 

v tom jednom sa isto zhodnú  

učitelia, žiaci spolu. 

Známky horko-ťažko zapísané,  

vysvedčenia bez chýb vytlačené, 

čoskoro i úspešne rozdané, 

tak prečo sa netešiť , no nieeee? 

 

Slniečko na oblohe nás láka, 

voda v bazéne sa priam núka, 

rýchlo decká, skáčte rybičky, 

nevadí, že budú mokré lavičky. 

Vysvečko sa časom usuší 

a možno i drahá mamička  

sa s ním zmieriť pokúsi. 

 

Staré mamy náruč otvárajú, 

lekvárové buchty vypekajú, 

veď vnúčatá čoskoro prídu, 

celý dvor piskotom ožije, 

či to ten náš Dunčo prežije? 



  

Starí otcovia chystajú  prúty, 

nech deti vidia, kto tu krkom krúti. 

 

Sladké dva mesiace vitajte, 

pomaly dopredu kráčajte, 

nám oddych a pohodu vychutnať nechajte, 

učiteľom silu a elán načerpať doprajte, 

rodičom pevné nervy zaobstarajte! 

Takto pekne si nažívať budeme 

a v novom školskom roku spomínať budeme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

                                                                 Vaša Redakčná rada  

Huráááááá, utekajme čo 

najrýchlejšie na prázdniny.....  

Užite si ich čo najkrajšie 

a najdlhšie...... 


