
 

  Slovo na úvod  

Ahoj, kamaráti!  
Jeden z najkrajších sviatkov roku máme za 

sebou a pýtam sa: „Perinbabka, kde si bola 

na Vianoce? Trošku si len poprášila a teraz, 

keď chodíme do školy, si snežíš? Je to 

féééér?“  

Ale je ti odpustené, pretože koncom januára na našu školu 

zaútočila chrípka a väčšina z nás jej podľahla. Kapitulovali 

sme. Mali sme chrípkové prázdniny, a tak tí odolnejší si mohli 

vychutnať snehovú nádielku. Ešte pred útokom chrípky mnohí 

z nás boli na lyžovačke a o tom, ako bolo super, si prečítajte 

článok našich lyžiarov. Avšak ani tí, čo zostali doma, 

nesmútili. Boli sme sa sánkovať a že bolo fajn, vidno na 

fotkách, ktoré „lajkujete“ na FB.  

Polročné prázdniny a polročné vysvedčenia máme za sebou, 

podaktorí úspešne, iným ešte beží trest za tie „krásne 

známky“. Ale my sa polepšíme, že? 

Keďže sa blíži Valentín, pripravili sme si v 3. čísle Smajlíka  

niečo o tradíciách tohto sviatku a na záver si môžete urobiť 

aj valentínsky test. Valentín je 

sviatok mladý, a preto sme nezabudli 

ani na tradičnejšie sviatky ako 

Fašiangy, Turíce....., môžete si 

prečítať o ich význame. 

  Dúfam, že sa vám toto číslo bude páčiť a že sa zabavíte. 

 

        

           Redakcia  
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 Otázky na telo  

Rozhovor s pani učiteľkou 
Kovácsovou: 

1.Akú školu ste navštevovali ešte 

ako malá školáčka? 

Sem som chodila 4roky v Gbelciach a potom som išla do 

Štúrova na osemročné gymnázium. 

2. Ako si spomínate na svoju prvú, ale úplne prvú pani 

učiteľku? 

Prvá učiteľka bola ako druhá mama. Ale veľmi sa nepamätám 

na to obdobie. Veľa nás naučila a  vďaka tomu som sa dostala na 

gymnázium. 

3. Kam viedli potom Vaše kroky? 

Išla som na vysokú školu do Nitry, nie z vlastnej vôle, ale 

teraz už neľutujem. Vtedy ma to skôr ťahalo do sveta ako do 

školy. 

4. Prečo ste si vybrali anglický jazyk? A aké jazyky ešte 

ovládate? 

1.Kvôli tomu,  že sa týmto jazykom dá uplatniť hocikde . 

2. Mala som veľmi dobrého učiteľa na gymnáziu, ktorý ma 

motivoval. 

Ovládam ešte nemecký jazyk. 

5. Kedy a kde ste začali prvýkrát učiť?  

Na tejto škole,  približne pred 7 rokmi. 

6. Čo nemáte rada na žiakoch? 

Odvrávanie, keď priveľmi mudruje a sám dobre vie,  že nemá 

pravdu. 

7. Čo máte rada na žiakoch? 

Úprimnosť. 

8. Čo bol alebo ešte stále je Váš životný 

sen? 

Precestovať celý celučičký svet  

9. Ako trávite svoj voľný čas? 

Veľa chodíme na kúpalisko, rada čítam každý deň knihy. Bez 

toho to nejde. Rada trávim čas aj v prírode. 

10. Kedy ste boli prvýkrát zaľúbená? 



Ani neviem, to už bolo veeeeeľmi dávno,  ešte v škôlkarskom 

veku a ani stopu to vo mne nezanechalo. 

11. Aký najbláznivejší skutok ste spravili zo zaľúbenosti? 

Vydala som sa  

12. Aký typ muža sa Vám páči? 

Na výzore nezáleží, úprimný, charakterový človek, 

cieľavedomý, rodinne založený. 

13. Kedy ste dostali svoj prvý bozk? 

Mala som 9 rokov. 

14. Kedy ste mali svoje prvé rande? 

V 14 rokoch 

15. Koľkokrát ste boli už zaľúbená? 

Zaľúbiť sa nie je problém.........  asi 2krát.  

                                                                                                              

Ane a Veru :) 

 

 

 

 
 

 

  Anketa............  

 

Anketa na valentína :)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Iveta Kollárová 

1. Kedy ste dostali svoj prvý bozk? ,,Bola to vlastne prvá 

pusa, mohla som mať asi 4 roky a bol to chlapček od susedov.“ 

2. Ako sa volala Vaša prvá láska? ,,Bolo to na strednej škole, 

volal sa Peter a on ani nevedel, že som doňho zaľúbená.“ 

3. Aký najkrajší darček ste dostali na valentína od Vašej 

lásky?,, Som vydatá už 29 rokov a môj manžel si ani 

nespomenie. Že by bolo načase ho vymeniť ?“ 

4. Aký typ muža sa Vám páči?,, Tmavovlasý, vysoký, 

inteligentný a bohatý“ 

5. Veríte v lásku na prvý pohľad? ,,Možno aj áno, ale s 

dnešným rozumom by som si ho druhým pohľadom riadne 

preverila.“ 

 

 

 

 



Martina Ulahelová 

1. Kedy ste dostali svoj prvý bozk? ,, Keď som mala asi 17.“ 

2. Ako sa volala Vaša prvá láska? ,, PL“ 

3. Aký najkrajší darček ste dostali od svojej lásky? ,, Krásnu červenú 

ružičku“ 

4. Aký typ muža sa Vám páči? ,, Vysoký, čiernovlasý s hnedými očami“ 

5. Veríte v lásku na prvý pohľad?  ,, asi áno“ 

 

Agnesa Fazekasová 

1. Kedy ste dostali svoj prvý bozk? ,, V 14 rokoch“ 

2. Ako sa volala Vaša prvá láska? ,, Karol“ 

3. Aký najkrajší darček ste dostali od svojej prvej lásky? 

,, Kyticu ruží a dezert Neon cherry“ 

4. Aký typ muža sa Vám páči? ,, Športový, úprimný“ 

5. Veríte na lásku v prvý pohľad? ,, Nie“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Ane & Veru :) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vivien  

1. Kedy si dostal/-a prvú pusu?   Keď som mala 11 rokov.   

2. Meno tvojej prvej lásky?   Richard. 

3. Aká je tvoja vysnívaná polovička? Nech je milý a nech má svoj štýl. 

4. Aký darček zvykneš dostať na Valentína? Čokoládu a ružu. 

5. Veríš v lásku na prvý pohľad?  Áno. 
 

Ane 

1. Kedy si dostal/-a prvú pusu? Fúha, nepamätám sa, bolo to už dávno . 

2. Meno tvojej prvej lásky?  Tomáš. 

3. Aká je tvoja vysnívaná polovička? Pekný, milý, úprimný a nech vie, čo chce. 

4. Aký darček zvykneš dostať na Valentína?  Čokoládu. 

5. Veríš v lásku na prvý pohľad? Áno, verím, sama som to už zažila. 
 

Dalma 

1. Kedy si dostal/-a prvú pusu?   Od mamy, keď som sa narodila. 

2. Meno tvojej prvej lásky? Csaba, bolo to ešte v škôlke. 

3. Aká je tvoja vysnívaná polovička?  Musí mať zmysel pre humor. 

4. Aký darček zvykneš dostať na Valentína?  Dezert alebo plyšáka. Ale bolo i to, že 

nič. 

5. Veríš v lásku na prvý pohľad?  Áno. 
 

Cyntia 

1. Kedy si dostal/-a prvú pusu? Keď som mala 8 rokov. 

2. Meno tvojej prvej lásky? Patrik 

3. Aká je tvoja vysnívaná polovička?  Milý. 

4. Aký darček zvykneš dostať na Valentína?  Plyšový macík a čokoláda. 

5. Veríš v lásku na prvý pohľad? Áno. 
 

Ewa 

1. Kedy si dostal/-a prvú pusu? Keď som mala 7 rokov. 

2. Meno tvojej prvej lásky? Izmi. 

3. Aká je tvoja vysnívaná polovička? Milý. 

4. Aký darček zvykneš dostať na Valentína? Niečo, na čom je srdiečko. 

5. Veríš v lásku na prvý pohľad? Nie 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Ninó  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   Zaujímavosti............  

Absurdné zákazy 

Iný kraj, iný mrav. Veľká pravda. 

Prečítajte si, aké absurdnosti sú ľudia 

schopní vymyslieť:  

HOLANDSKO 

Zakázané je predávať pivo a víno, podávanie miešaných 

nápojov po jednotlivých pohároch je však povolené. 

ŠVAJČIARSKO 

V byte je po 22. hodine zakázané splachovať záchod. 

Ak si necháte kľúče od auta vo vozidle a auto opustíte 

nezamknuté, potrestajú vás. 

AUSTRÁLIA 

Deti nesmú kupovať cigarety, ale celkom legálne ich môžu 

fajčiť. 

Žiarovky môžu vymieňať len elektrikári z povolania. Porušenie 

sa trestá finančnou pokutou. 

ČÍNA 

Zachrániť topiaceho sa je protizákonné, lebo sa tým zasahuje 

do jeho osudu. 

V jednej domácnosti je povolené mať len jedno dieťa, za 

druhé hrozí pokuta. 

OKLAHOMA 

Ak sa majú na súkromnom pozemku zísť tri psy alebo viac 

psov, potrebujú na to povolenie od starostu. 

Laci 

1. Kedy si dostal/-a prvú pusu? 10. 12. 2011 v sobotu. 

2. Meno tvojej prvej lásky? Roman  

3. Aká je tvoja vysnívaná polovička? Milý, pekný, vysoký, aby ma mal rád. 

4. Aký darček zvykneš dostať na Valentína? Čokoláda. 

5. Veríš v lásku na prvý pohľad? Vždy sa zaľúbim na prvý pohľad  

Verím. 
 

Veru 

1. Kedy si dostal/-a prvú pusu? Už sa nepamätám, ale bol to prvý chlapec, 

ktorý sa mi páčil. 

2. Meno tvojej prvej lásky? Attila. 

3. Aká je tvoja vysnívaná polovička? Ako Attila, musí byť úprimný a pekný. 

4. Aký darček zvykneš dostať na Valentína? Kvety alebo čokoládu. 

5. Veríš v lásku na prvý pohľad? Áno. 
 



 

INDIANA 

Občania nesmú ísť najmenej štyri hodiny po konzumovaní 

cesnaku do kina či divadla a cestovať električkou. 

KALIFORNIA 

 Nastraženie pasce na myši bez poľovníckeho listu je 

porušením zákona. 

KÓREJSKÁ REPUBLIKA 

 Dopravní policajti sú povinní hlásiť všetky úplatky, ktoré 

dostanú od motoristov. 

THAJSKO 

Pri šoférovaní musí mať vodič oblečenú košeľu. 

ZÁPADNÁ VIRGÍNIA 

Čo človek zrazí na ceste, to si môže vziať domov na večeru. 

SINGAPUR 

Občania nesmú chodiť nahí ani doma, lebo sa to pokladá za 

pornografiu. 

VÝCHODNÁ AFRIKA 

V niektorých častiach regiónu muža, ktorý vezie na 

bicykli ženu a nie je s ňou v príbuzenskom vzťahu, 

možno uznať vinným z cudzoložstva, ak ho vidí 

dostatočný počet svedkov. 

WASHINGTON 

Zákon na zníženie kriminality hovorí: "Motorista, ktorý má 

zločinné úmysly, je povinný zastaviť a zatelefonovať šéfovi 

polície.“ 

(Spracované z internetu: 

http://ozene.zoznam.sk/cl/11246/102996/Absurdne-zakazy) 

 

  Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide…..  

 

Obdobie fašiangov, to nie je len čas 

plesovej sezóny, ale ešte stále aj 

tradícií, ktoré sa v niektorých obciach 

v našom okolí zachovávajú dodnes. 

 

Pôvod slova fašiangy 

Podľa prameňov z obdobia Veľkej Moravy sa na našom území 

už v 9. storočí používal termín mjasopust, ako označenie 

konca jedenia mäsa pred pôstom. V Česku sa mierne 

pozmenené označenie masopust používa dodnes. My sme však 

prebrali slovo fašiangy, odvodené z nemeckého fašang, ktoré 

sa vyvinulo zo slova vast-schant, čo znamená výčap alebo 

posledný nápoj (podávaný pred pôstom). 

Kedy sa konajú fašiangy 

Fašiangy začínajú deň po Troch kráľoch (7.1.) a trvajú až do 

polnoci pred Popolcovou, alebo tzv. “škaredou“ stredou, ktorá 

je prvým dňom pôstneho obdobia, 

končiaceho Veľkým piatkom. Pôst 

zaviedla kresťanská cirkev koncom 4. 

storočia ako prechodné obdobie medzi 

zimou a jarou. Keďže sa do štyridsiatich 

dní pred Veľkou nocou nepočítajú 

nedele, pripadá tento deň na 47. pred 

Veľkonočnou nedeľou. V roku 2013 

vychádza na  13. 2.  

Ako vyzerali fašiangy kedysi 



V období fašiangov bolo na hospodárstve menej práce, 

organizovali sa zabíjačky, zábavy a veľa svadieb. Typické boli 

obchôdzky v maskách, ktoré slúžili na privolanie jari rôznymi 

magickými spôsobmi. Fašiangové masky boli najmä zvieracie 

(turoň, koza, medveď, vlk) a vyzerali strašidelne, pretože 

ľudia verili, že takto vyplašia démonov a zlých duchov, ktorí 

ich už nebudú otravovať. Neskôr sa pridali aj masky 

zvýrazňujúce charakter a zlozvyky opačného pohlavia. 

Sprievod masiek, ktorý prechádzal dedinou, navštevoval 

jednotlivé domácnosti, aby dobrorečil pre navštívený dom. Za 

vyzvŕtanie domácich a vinšovačky, ktoré boli pre každú obec 

tradičné, gazdiné za odmenu masky pohostili. Fašiangy 

vrcholili poslednými troma dňami, “ostatkami”. V utorok pred 

Popolcovou stredou sa robila spoločná veselica s tancovačkou 

v krčme, vystrojená z jedla zozbieraného po dedine. O 

polnoci sa konal obrad plný plaču a smiechu – pochovávanie 

basy – za účasti prezlečeného kňaza, hrobára, organistu a 

babiek- plačiek, ktorý symbolizoval koniec zábavy, utíchnutie 

nástrojov a nástup obdobia pôstu. 

 

Čo sa jedlo na fašiangy 

Fašiangy boli obdobím bohatým na kalorické 

jedlá, aby sa pred pôstom ľudia dobre 

najedli. Hoci sa v minulosti stravovalo dosť 

striedmo, počas fašiangov bolo dovolené aj prejedanie. 

Tradičnými jedlami boli fánky, šišky, pampúchy, záviny a 

zabíjačkové špeciality. 

 

Najznámejšiu fašiangovú pesničku si môžete zaspievať: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Redakcia  

 

 

 

Fašiangy, Turíce 

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, 

kto nemá kožúška zima mu bude. 

Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, 

dajte mi slaninky, nech sa popasiem. 

Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy, 

jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy. 

Tuto nám nedali, tuto nám dajú, 

tu koňa zabili, tu rebrá majú. 

A my žiaci, neboráci, nemáme čo jesti, 

musíme sa z domu, do domu po dedine pliesti. 

 



 

 Vedeli ste, že....  

 

 

 
 

V tento deň 

si kresťania 

po celej planéte pripomínajú sviatok . Patrí k najstarším 

kresťanským sviatkom, ktorý sa slávi od 3. storočia. Jedná sa 

o deň, kedy sa na oblohe objavila hviezda oznamujúca 

narodenie Božieho Syna všetkým národom. V minulosti bol 

tento sviatok spojený s dňom krstu Ježiša v rieke Jordán, ale 

od roku 1969 sa tento deň oslavuje zvlášť. Ako počas celého 

vianočného obdobia, tak aj na jeho záver 

sa viažu rôzne obyčaje. Najznámejšie sú 

„trojkráľové obchôdzky“, počas ktorých 

najmä mladí chlapci obchádzajú 

domácnosti, sú zahalení do dlhých bielych 

košelí a na hlavách majú položené 

korunky.  

Najmä v dedinskom prostredí je známe aj koledovanie kňazov 

so sprievodom, pri ktorom kňaz napíše na dvere iniciálky 

troch biblických mudrcov - G. M. B. Následné pokropí dom 

svätenou vodou a zavinšuje zdravie, šťastie a hojnosť. 

 

 Tento deň vznikol z podnetu Američaniek Kathy 

Chamberlinovej a Debby 

Hoffamnovej zo štátu 

New Hampshire v roku 

1998. 

Komplimentmi a lichôtkami sa skôr „oháňajú“ muži, ale ani 

ženám nie sú cudzie. Aj keď je kompliment priateľské a 

dobromyseľné vyjadrenie na adresu inej osoby, niekedy sa 

stáva, že jeho vyslovenie sa stretne s nepochopením či 

nesprávnou interpretáciou.  

Mali by ste si preto dávať pozor na to, aby lichôtka, ktorú 

vyslovíte nebola dvojzmyselná alebo neznela ironicky.  

Platí zásada: Menej je viac 

Stačí začať úprimným pohľadom do očí a snažiť sa 

vyzdvihnúť niečo konkrétne na osobe, ktorej chcete 

kompliment zložiť. Je to  skôr uveriteľné, ak to fakt myslíte 

úprimne. Pri tom však nemusíte preháňať, a takisto ani 

falošné lichotenie nepomôže. 

Prijať kompliment nie je maličkosť 

Znie to možno paradoxne, ale prijať milé a dobromyseľné 

polichotenie dokáže narobiť nepríjemnosti. Nie každý totiž 

dokáže prijať kompliment. 



Ak nedokážete prijať kompliment ani 

na druhý, či tretíkrát, môže sa stať, 

že komplimenty na vašu adresu 

prestanú padať. 

Prečo je niekedy ťažko prijať kompliment:  

- ľudia nedokážu prijať pochvalu 

- radšej uhnú pohľadom 

- začnú kompliment zľahčovať 

- nechcú, aby si ostatní mysleli, že sú namyslení 

- nedôvera voči pochvale 

- pochvala je pravdepodobne zveličená, alebo nie je úprimná 

Stačí poďakovať 

Ak nie ste v prijímaní komplimentov „doma“, nič nepokazíte, 

ak lichotníkovi poďakujete a pozriete mu do očí. S trochou 

odvahy môžete dokonca vyjadriť aj svoje výhrady či osobný 

postoj ku komplimentu. 

Päť dôvodov pre komplimenty 

Aj keď kompliment vyvolá niekedy rozpaky, nikdy sa 

nezaobíde bez úsmevu na tvári.Ak sa zameriavate len na 

pozitívne stránky iných ľudí, aj oni si začnú všímať na vás len 

to pozitívne. Optimisticky naladený človek, ktorý sa nebojí 

prejaviť svoju náklonnosť je pre druhých veľmi atraktívny a 

šarmantný. 

Veď je to predsa zábava - ak potešíte 

niekoho príjemným a trefným komplimentom, 

jeho radosť z neho sa prenesie aj na vás. 

Aký najoriginálnejší alebo najvtipnejší 

kompliment ste dostali?  

 

 
No toto je bomba! Vedeli ste, že existuje aj 

A 

hneď vám ponúkame aj sedem dôvodov, prečo si pripomenúť 

Medzinárodný deň bez internetu: 

• pretože je príliš ľahké vynechávať vzájomnú reálnu 

komunikáciu s rodinou, priateľmi a susedmi, 

• pretože internet môže byť návykový a tak nezaškodí šoková 

terapia – deň bez internetu, 

• pretože chatovanie vám neposkytuje 

dennú dávku vitamínov a minerálov, 

• pretože máte problémy so svalmi na 

ruke, ktorou ovládate myšku, 

• pretože my všetci potrebujeme čas na premýšľanie a 

reflexiu, 

• pretože reálny svet je obdivuhodné miesto, 



• pretože ak vás rozzúril už len samotný nápad, určite 

potrebujete deň bez internetu.  

Vypnutím počítača, odpojením sa od siete 

a nekontrolovaním e-mailov sa pripomína 

to, čo je v živote naozaj dôležité: priatelia, rodina, 

zdravie a sloboda. Internet nemá byť cieľom samým 

osebe, ale len prostriedkom, ktorý prispieva a pomáha 

ľuďom. 

 
 

 

Každoročne si všetci zamilovaní 14. februára 

dávajú maličkosti v podobe čokoládok, darčekov, 

pozdravov. Vieme vôbec aký má tento sviatok pôvod? Pôvod 

tohto sviatku siaha až 

do starovekého 

Ríma. Tu s príchodom jari slávili sviatok zasvätený bohyni 

Juno. Pri tejto príležitosti sa losovali spomedzi rôznych 

prázdnych lístočkov mená dievčat. Kto z chlapcov si niektoré 

z bubna vytiahol, mal o milenku na budúci rok postarané. 

Ostatní museli čakať celý nasledujúci rok a dúfať v šťastie. 

A prečo vlastne 14. február? 

Vraví sa, že si vtáky práve v tejto dobe začínajú hľadať 

svojich druhov, partnerov na hniezdenie.  

 

Cieľom tohto 

dňa je 

pripomenutie, 

poznávanie a precvičovanie materinských 

jazykov po celom svete. Tento dátum sa 

spája s dňom, kedy v roku 1952 bengálski 

študenti demonštrovali v Dháke (v 

súčasnosti Bangladéš) za uznanie ich 

jazyka Bengálčiny, ako jedného z dvoch 

národných jazykov Pakistanu. Počas tejto 

demonštrácie boli zastrelení políciou. Jazyky sú najsilnejšie 

nástroje na zachovanie a rozvoj nášho hmotného a 

nehmotného kultúrneho dedičstva. Všetky kroky na podporu 

šírenia materinského jazyka slúžia 

nielen k podpore jazykovej 

rozmanitosti a viacjazyčnému 

vzdelaniu, ale aj k rozvoju plnšieho 

povedomia o jazykových a kultúrnych 

tradíciách po celom svete a inšpirujú 

solidaritu založenú na porozumení, 

tolerancii a dialógu.  

          

        

                                                        Redakcia  

 
 



 Udalosti, výročia, narodenia  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

     

    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. január 1993 Deň vzniku 

Slovenskej republiky 

 

4. januára 1643 sa  narodil  Sir 

Isaac Newton, anglický fyzik a 

filozof († 1727) 

 

28. január 1986 v americkom 

raketopláne Challenger, ktorý pri misii 

STS-51-L vybuchol 73 sekúnd po 

štarte, zahynula celá sedemčlenná 

posádka 

 

2. februára 1849 sa narodil  Pavol 

Országh Hviezdoslav, slovenský 

básnik († 1921) 

 

Roku 1477 sa objavil  prvý 

známy valentínsky pozdrav 

na svete 
 

22. februára 1732 – narodil 

sa George Washington, prvý 

americký prezident († 1799) 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg
http://sk.wikipedia.org/wiki/1643
http://sk.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
http://sk.wikipedia.org/wiki/1727
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Challenger_explosion.jpg
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kozmick%C3%BD_raketopl%C3%A1n
http://sk.wikipedia.org/wiki/Challenger_(raketopl%C3%A1n)
http://sk.wikipedia.org/wiki/STS-51-L
http://sk.wikipedia.org/wiki/1849
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_Orsz%C3%A1gh_Hviezdoslav
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_Orsz%C3%A1gh_Hviezdoslav
http://sk.wikipedia.org/wiki/1921
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Gilbert_Stuart_Williamstown_Portrait_of_George_Washington.jpg
http://sk.wikipedia.org/wiki/1477
http://sk.wikipedia.org/wiki/Svet
http://sk.wikipedia.org/wiki/1732
http://sk.wikipedia.org/wiki/George_Washington
http://sk.wikipedia.org/wiki/1799


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Martina Ulahelová 

 

 

 

 

 Stalo sa na škole  
 

 

 
Aj my,  deti z juhu sme sa 

dočkali krásnej bielej krajiny, 

ktorú poznáme zo zimných 

rozprávok. Jedného krásneho 

rána sme sa zobudili  do rozprávkovo bielych Gbeliec. Je 

pravda, že nemáme  za oknami našich domov Tatry a iné 

kopčeky, ale aj nás bavia zimné športy.  Už tradične sa 

koná na našej škole, ak teda Perinbaba dá, sánkovačka. Všetci 

sme sa vybrali na kopec zvaný Kalvária. Kto mohol, si doniesol 

sánky a podobné veci slúžiace na sánkovanie. Kto nemohol, si 

požičal alebo sa zviezol s niekým iným. Skrátka,  bolo 

SUPER 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

          

 

 

14. 2. 1876 –

 Alexander Graham 

Bell si nechal 

patentovať telefón 

 

15. február sa 1564 – narodil 

sa Galileo Galilei, taliansky 

filozof, fyzik, astronóm a 

matematik († 1642) 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Galileo.arp.300pix.jpg
http://sk.wikipedia.org/wiki/1876
http://sk.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell
http://sk.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell
http://sk.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%B3n
http://sk.wikipedia.org/wiki/1564
http://sk.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
http://sk.wikipedia.org/wiki/1642


 

 
 

 

 

 

 

Dňa 15.01.2013 sa žiaci ZŠ Gbelce, rodičia a 

príbuzní tešili skoro ráno na autobus. Autobus 

prišiel ráno o 8 hodine. Každý si naložil kufre, 

lyže a lyžiarky a vyrazili sme. Cesta trvala 3 

hodiny.  Keď sme dorazili do  Hronca lyže a lyžiarky sme dali 

do garáže. Kufre sme si zobrali na chatky 

alebo na izbu. Výcvik začal o 2.hodine v ten 

deň. Každý bol nadšený, že sme dorazili.  Ale 

najprv guľovačka . Boli sme rozdelení na tri 

skupiny. Prvá skupina boli výborní lyžiari, 

ktorí lyžovali samostatne pod dohľadom obidvoch učiteľov. 

Druhá skupina pod vedením p. učiteľa Harscu bola mierne 

pokročilá. A v tretej skupine pod vedením  p. učiteľa Čiefa 

boli začiatočníci. Každý deň sme mali rovnaký program, 

výnimkou bola streda, keď sme miesto 

popoludňajšieho výcviku mali „hry v snehu“ a 

pokúšali sme sa postaviť iglu. Ale nakoniec sa 

nám podarilo postaviť len ohradu. Strava bola 

dobrá, hlavne na obed sme sa tešili, lebo po 

lyžovaní každý bol hladný. Po večeroch sme 

mali kultúrny program.                                                                      

 

Posledný deň si každý užil posledný raz sneh a snažil sa čo 

najviac lyžovať!!!  

Nakoniec sa všetci naučili lyžovať!!! 

Bolo nám dobre a už nás čakala len cesta domov. 

                                                                                                              

Lulu a Karika 
                              

 
sa konal začiatkom februára v Kultúrnom 

dome v Gbelciach. Je to jedna z tých 

tradičných akcií na škole. Každá trieda si 

pripravila masky, v ktorých sa predvádzali a pobavili 

ostatných. Fantázii sa medze nekladú. Deti prichádzali 

v maskách od výmyslu sveta. Podaktoré bolo i ťažké odhaliť. 

Kedysi to bol i zmysel masiek. Zamaskovať sa na nespoznanie 

a pod rúškom tajomstva si konečne povedať svoj názor, ktorý 

by za iných okolností ostal len v našich mysliach. Samozrejme 

prvenstvo patrilo rozprávkovým princeznám a rôznym 

príšerkám z moderných rozprávok. Každá 

trieda si pripravila krátky program, ktorým 

rozveselili ostatných, či už vtipmi alebo 

tancami. Dali si na tom záležať a na koniec si 

všetci zaslúžili veľký potlesk a sladkú odmenu. 

Podaktorí mali šťastie a čosi vyhrali aj 

v tombole, ktorá bola bohatá vďaka štedrým sponzorom 

školy.  

Po maškarnom plese sa konala valentínska zábava, na ktorej 

zostali žiaci z II. stupňa. 



                             
 

 

 

 

 

 

 

Dňa 7. februára 2013  navštívili  Základnú školu v Gbelciach 

budúci malí prváčikovia spolu so svojimi rodičmi. Ťažko 

povedať, kto z nich mal väčší strach v očiach, deti či 

rodičia? A je to vlastne jedno, kto z nich mal väčšie obavy, 

pretože domov sa im veľmi nechcelo. A to bolo dobré 

znamenia pre všetkých učiteľov tejto školy. Čakala ich krásna 

prechádzka rozprávkovým lesom, 

v ktorom bolo mnoho zaujímavých činností 

a prekvapení. Detičky spolu s s rodičmi 

ani netušili, že si učitelia testujú, či sú 

ich deti zrelé do školy. 

 Vedenie školy a všetci učitelia sa snažili 

budúcim prváčikom vytvoriť príjemnú 

atmosféru, rodičom ukázať kvalitné 

priestorové vybavenie a moderné pomôcky. 

 

 

 

 

 

 

13. februára sa školou šírila nááááádherne sladká vôňa, ktorej 

nikto neodolal. Slávili sme Deň palaciniek. Najprv sme si 

vypočuli od pani kuchárky, ako sa pečú palacinky a potom sme 

si to aj vyskúšali. Každá trieda si piekla palacinky. Väčšinou 

dievčat z tried vypekali a chlapci ochutnávali, či sú dosť 

sladké  

Joj, nemohli by byť všetky dni takéto sladké  

 

A tu je recept na výborné palacinky, všetci ho zvládnete raz-

dva: 

Suroviny: 1/2 l mlieko, 20 dkg hladká múka špeciál, 1 vajíčko, 

1 vanilkový cukor, štipka soli 

 

Postup receptu 

Vajíčko vymiešame  s múkou, štipkou soli a troškou mlieka. 

Vymiešame dohladka, aby sa nerobili hrudky. Postupne pridáme 

všetko mlieko  a cesto necháme 5 minút odpočívať. Ak chce 

niekto palacinky so slanou náplňou, vanilkový cukor vynechá. 

Palacinky sa netrhajú, sú jemné a krásne sa obracajú. 

Samozrejme na teflónovej panvici. Naplníme ich lekvárom, 

nutelou, tvarohom, podľa chuti.  

Dobrú chuť praje    

Redakcia  

 

http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/mlieko/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/hladka-muka-special/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/vanilkovy-cukor/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/stipka-soli/


 

 

 Sv.Valentín - sviatok všetkých zamilovaných 

 
Sviatok sv. Valentína pripadá na 14. 

február. Je sviatkom všetkých 

zamilovaných a slávi sa už niekoľko 

desaťročí v rôznych kútoch sveta.  

    A kto bol sv. Valentín? Jedna z 

legiend vraví, že sv. Valentín bol kňaz žijúci v Ríme v 3. 

storočí. V tom čase vládol cisár Claudius II, ktorý bol známy 

svojimi megalománskymi túžbami a krutými vojnovými 

výpravami.  

Napadlo mu, že ženatí muži sú slabšími vojakmi, pretože sa 

musia starať o svoje rodiny, a tak zakázal v krajine 

manželstvo.  

Sv. Valentín však napriek zákazu ďalej zasnuboval a 

oddával zamilované páry. Keď sa to cisár dozvedel, za jeho 

snahu spájať životy zamilovaných sviatosťou celoživotnej 

lásky ho dal popraviť. 

                                                                                                                    

V dnešnej dobe sa na deň sv. Valentína zamilovaní obdarúvajú 

valentínkami a ďalšími romantickými darčekmi, aby vyjadrili 

hĺbku svojich ľúbostných citov. Tento sviatok má v sebe 

veľké čaro a aspoň kúsok z jeho posolstva by mal byť v 

každom dni počas celého roka. My sme pre vás pripravili 

niekoľko pekných výrokov o láske, ktorú cítite a ňou môžete 

pohladiť srdcia Vašich milovaných: 

1. Láska je ako hra na klavíri. Najprv sa musíš naučiť 

hrať podľa pravidiel, potom musíš na pravidlá 

zabudnúť a hrať podľa srdca. - [ Anonym ]  

2. Len vtedy ľúbime naozaj, ak ľúbime bez príčiny. - 

[ A. France ]  

3. Láska nepozostáva z čumenia po sebe ale z 

pozerania sa spolu na jeden smer. - [ Antoine de 

Saint-Exupéry ]  

4. Láska je choroba, ktorá sa nedá vyliečiť. - [ B. 

Němcová ]  

5. Láska je tá, ktorá ostáva stále, či jej všetko 

dávame alebo všetko odopierame. - [ J. W. Goethe 

]  

6. Láska je ako presýpacie hodiny, s napĺňajúcim sa 

srdcom a vyprázdňujúcim sa mozgom. - [ Juleas 

Renard ]  

7. Ako to, že nikdy nevieme, keď láska začína, ale 

vždy vieme, kedy končí? - [ Príbeh z L.A. ]  

8. 'Len to, čo vychádza zo srdca, vnikne do srdca.' - 

[ R.W.Trine ]  

    
                                                                                                                                        
(Zdroj: internet) 

        

 

 
 

 

 

 



   Valentínsky test 

 

1. Tvoj priateľ ťa pozve do kina a ty 

pozvanie ochotne prijmeš. V kine si ku vám 

prisadne spolužiak/čka, ktorá/ý je 

oblečená/ý dosť výstredne. Ako zareaguješ? 

a)  je ti to úplne ukradnuté, veď je to predsa 

len kamoš/ka a ty aj tak stále čakáš na svojho 

vysnívaného princa 

b)  trochu ťa to škrie, ale napokon on/ona aj tak nie je 

jej/jeho typ  

c)  ideš od zlosti prasknúť ako balón 

2. Predstav si, že si na opustenom ostrove. Koho by si si 

tam zobrala? 

a)  najlepšiu kamošku 

b)  Brada Pitta 

c)  najlepšieho kamoša  

3. V autobuse sa na teba usmeje nejaký neznámy chlapec. 

Čo si o tom pomyslíš? 

a)  pomyslím si, že na tebe niečo nie je v poriadku 

b)  je ti to v podstate jedno, veď  ty už aj tak máš priateľa 

c)  ideš sa od šťastia pominúť 

4. Si typ: 

a)striedaš jedného chalana za druhým ako ponožky a je ti 

jedno, či ich zraníš alebo nie 

b)mala si už jedného alebo dvoch chalanov, s ktorými si 

chodila, hľadáš stále toho pravého, ale veď nevinné 

priateľstvo ti nemôže nijako ublížiť 

c)na dlhé vzťahy, hľadáš partnera na celý život, s nikým si 

zatiaľ ešte nechodila 

 

 

5. Ako si predstavuješ ideálne rande? 

a)diskotéka- tanec s najlepším tanečníkom sveta a potom so 

všetkými chalanmi na diske 

b)večera s najsexi mužom sveta  

c)romantický večer na pláži za prítomnosti jasných hviezd 

 

VYHODNOTENIE: 

Väčšina odpovedí ,,a“ : Si týpek, ktorý má sebavedomie buď 

príliš veľké alebo malé, si do seba utiahnutá alebo flirtuješ 

s každým chalanom, ktorého zbadáš. Zaľúbená 

pravdepodobne nie si, a keď sa náhodou do niekoho zaľúbiš, 

bude to pre teba veľmi silný zážitok. Začni si zvykať!!! 

 

Väčšina odpovedí ,,b“: Tak tá tvoja,,známosť“ sa nedá 

nazvať ani veľkou láskou , ale niečo to pre teba predsa 

znamená. Pravdepodobne je to dobrý kamarát. 

 

Väčšina odpovedí ,,c“: Bravóóó, pravdepodobne sa nám tu 

niekto zaľúbil, gratulujeme! A ktože je ten šťastlivec? 
 

 

 

 

 

 

 



   Valentínsky horoskop 

Kamaráti, ste zvedaví, čo vás čaká v roku 

2013?  

Samozrejme, čo sa týka lásky, keďže 

máme Sviatok svätého Valentína. Trošku 

sme ho upravili a prispôsobili nášmu veku, 

ale možno si nájdete to svoje..... 

Kozorožec (22.12. - 20.1)Rozhodujúcim časom pre lásku sa 

stáva už začiatok roka, v tejto dobe by ste mali dať najavo, 

čo v živote chcete. Naučte sa  ovládať svoju zlú náladu a 

máte vyhraté! Vy, ktorí ste nezadaní, sa môžete  dopracovať 

k významnému nadviazaniu vzťahu. 

Vodnár (21.1. - 20.2.)Tento rok budete vnímať pocit 

spokojnosti, šťastia v lásky vo všetkých atribútoch, ktoré s 

ňou súvisia. V januári vás do nového roka víta temperamentný 

Mars, ktorého energia vysiela do vášho srdiečka elán a túžbu 

po láske. V komunikácii sa teraz snažte dbať na detaily, z 

ktorých môžte mať krásny pocit.  

Ryby (21.2. - 20.3.)Romantika je neoddeliteľnou súčasťou 

vášho života a v tomto roku sa u vás túžba po všetkom 

krásnom vystupňuje na maximum. Ak ste nezadaní, môžete sa 

tešiť, pretože začnete veľmi skoro písať svoj vlastný 

ľúbostný príbeh.  

Baran (21.3. - 20.4.)Rok 2013 je pre vás po stránke lásky 

veľmi dynamický. S príchodom jari sa vo vás prebudí 

spontánna vášeň, budete disponovať obrovskou ľahkosťou v 

komunikácii s druhým pohlavím, ako hovoreným slovom tak aj 

vizuálne. Máte možnosť začať si s niekým zvláštnym, čo pre 

vás znamená veľkú výzvu.  

Býk (21.4. - 21.5.)Ani tento rok si rozhodne nehodláte 

odoprieť sladkosti lásky. Marec je dobrým štartom pre 

otvorenie vášho srdca. Aj ďalšie mesiace k vám budú 

ústretové, ak nie ste zadaní, pokúsite sa prilákať pozornosť 

osoby, ktorú tajne milujete. Od septembra môžu planéty 

priniesť do vášho nazerania na lásku istú dávku pesimizmu.  

Blíženci (22.5. - 21.6.)Vaša príťažlivosť bude veľmi silná, 

to isté platí o spontánnosti vo vyjadrovaní emócií, preto sa 

nečudujte, že o romániky nebude núdza. Pre nezadaných je 

najkrajším darom hlboká schopnosť cítiť, s kým spojiť svoje 

srdce a verte, takého človeka budete veľmi potrebovať.  

Rak (22.6. - 22.7.)Čo sa citov a prežívania lásky týka, je 

pre vás rok 2013 veľmi zmiešaný, vám sa však táto 

emocionálna jazda páči. Zadaným sa bude skvele dariť v 

komunikácii so svojím priateľom, dokážete zladiť svoje túžby 

a dodať aj pekné romantické zážitky. Pre nezadaných sa 

chystá najväčšia romantika na jar, ide o hľadanie citovej 

istoty. 



Lev (23.7. - 22.8.)Často potrebujete počuť, ako veľmi ste 

milovaní a konštelácie roku 2013 potvrdzujú, že skutočne 

milovaní budete. Napriek tomu však môže byť v tejto dobe 

váš emocionálny život podobný horskej dráhe. Vyhýbajte sa 

kráľovským nárokom, budete pravdepodobne chcieť, aby sa 

váš miláčik podriadil vašim rozmarom, ale súčasne bol aj 

sebaistý, že sa vám vždy vyrovná. 

Panna (23.8. - 22.9.)Tento rok vám prináša možnosť 

mnohých prekvapení a vplyv Pluta prezrádza zameranie na 

vážne vzťahy. Prekonávate žiarlivosť a podozrievania, túžite 

vzťah vyčistiť od všetkého, čo nesúvisí s láskou. Hovorí sa, 

že láska hory prenáša, nezúfajte a verte, že aj vás nakoniec 

čakajú kúzelné chvíľky! 

Váhy (23.9. - 23.10.)Nasaďte svoj hviezdny úsmev, jeho 

moc je teraz mimoriadna, môžete nadviazať veľmi pekný 

vzťah! Vy, ktorí už partnera máte, zatúžite predovšetkým v 

júni vniesť do lásky viac zábavy. Urán vás núti zmeniť 

situáciu a túžite zapáliť väčšie plamene, zamyslite sa ale, či 

nie je chyba aj na vašej strane. 

Škorpión (24.10. - 22.11.)Rok 2013 vám dáva veľa 

krásnych momentov, kedy zapôsobí vaša mysteriózna, 

magnetická príťažlivosť. Pravdepodobne bude potrebné, aby 

ste podľa pokynov Pluta prehodnotili doterajší spôsob života. 

Tí, ktorí ste nezadaní, máte v tomto roku záujem o 

nadviazanie vzťahu, ktorý má pre vás budúcnosť. 

Strelec (23.11. - 21.12.)Pripravte sa na rušný rok plný 

veľkých  dobrodružstiev! Prelom marca a apríla sa stáva 

doslova magnetom na lásku, nečudujte sa, keď stretnete 

niekoho takého okúzľujúceho a osobitného, že to vo vašom 

srdiečku spôsobí veľký zamilovaný tresk. 

Venuša sa teraz na vás usmieva a chystá 

nové, nezvyčajné zážitky.  

 

(Spracované a upravené podľa 

http://lesk.cas.sk/clanok/100031/velky-horoskop-lasky-na-

rok-2013-1-cast.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Úspechy, úspechy, ach, tie úspechy  

 

Kamaráti, v januári sme sa zúčastnili 

niekoľkých obvodných  kôl v rôznych 

súťažiach.  

Vďaka patrí všetkým tým, čo sa zapojili do 

nich. Tu sú ich mená: 

 

 

1. Šaliansky Maťko – obvodné kolo sa konalo v Šuranoch 

a reprezentovali nás Jozefína Vaníčeková a Kristína 

Takáčová 

 

2. Olympiáda ANJ – obvodné kolo v Nových Zámkoch, 

zúčastnili sa ho Tamás Zahradníček a Viktória Pálinkašová 

 

 

3. Olympiáda NEJ – obvodné kolo v Nových Zámkoch, 

reprezentovali nás Viktor Herda a  Oliver Pálmai, ktorý  

získal 3. miesto v kategórii 1A 

 

4. Hviezdoslavov Kubín – spádové kolo sa koná v Nových 

Zámkoch, zúčastnia sa ho Viktória Méryová, Dávid Halász, 

Barbora Lacušková, Lea Vavrová. V čase vydania tohto 

časopisu sme ešte výsledky nemali.  

 

 

5. Biologická olympiáda sa konala v Nových Zámkoch a žiaci 

Lucia Izsáková, Lukáš Ružička, Viktória Szombatová a Valter 

Szücs boli úspešní. 

6. Dejepisná olympiáda v Nových Zámkoch a Dávid Halász, 

Roger Csókás, Tamás Zahradníček, Valter Szücs a Miroslav 

Szabó   boli úspešní 
 

7. Všedkovedko – do súťaže sa zapojili T. Juhász, V. 

Pintérová, N. Stankóová, J. Mezey, J. Lacuška, M. Valko, E. 

Szabóová 

 

8. Matematická olympiáda – zapojili sa do nej žiaci Patrik 

Mánya, Mário Laczko a Miroslav Szabó – výsledky nie sú ešte 

známe 

 

9. Geografickej olympiády v Nových Zámkoch sa zúčastnili 

Richar Šlachta, Vavro Landczman a Miroslav Szabó 

 

10. Technická olympiáda – reprezentovali nás Patrik Mánya 

a Miroslav Szabó 

 

11. Literárne súťaže: Prečo mám rád Slovensko, prečo má 

m rád slovenčinu, Európa v škole, Kukučínova Literárna 

Revúca, Svet okolo nás – reprezentujú nás žiaci 8. ročníka 

 

 

Veľká VĎAKA všetkým, ktorí reprezentujú našu 

školu...... 
 

 



A nezabudnite.......aj keď 

je Valentín – sviatok 

zaľúbených, nehanbite sa 

a prejavte svoje city voči 

svojim blízkym a dajte im 

najavo, že ich máte radi 

A ak ste dokonca zaľúbení a  

neviete, čo napísať na 

valentínku? Tak tu je zopár 

nápadov: 

 Nech Valentín každý deň býva, nech cítiš lásku, čo 

moje srdce skrýva, nech z očí Tvojich šťastie žiari ako 

lúka skorej jari. 

     Chcem byť kvetom tejto lúky, čo nežne hladia tvoje 

ruky. 

 Žiari úsmev na líčku, keď čítaš túto básničku a 

čuduješ sa trošičku, prečo ti píšem potíšku. A ja Ti 

rýchlo odpoviem, píšem Ti, lebo Ťa milujem! 

 Oheň v srdci, vonku zima, budeme mať Valentína. 

Darujem Ti  z lásky kvet, ba k nohám dám Ti celý svet, 

k tomu jednu pusu dať a „ľúbim Ťa“ zašepkať. 

 Valentín je sviatok krásny, preži si ho v láske, v šťastí, 

žiadne slzy, lásky veľa, to Ti dnes zo srdca želám. 

 Posielam Ti krásne slová, krátku báseň, láska moja. 

Posielam Ti sladký bozk, pýtaj si, ak nemáš dosť . 

Posielam Ti modré z neba, z hĺbky srdca len pre teba. 

 Si ako kvapka rosy na lupienkoch ruží. Z tej kvapky sa 

ruža napiť túži. Aj ja sa z tej kvapky napiť chcem, 

lebo bez nej zahyniem, lebo Ťa strašne milujem. 
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