
 

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

 

Ahojte, kamaráti! 

Jarné prázdniny máme úspešne za 

sebou a veľkonočné prázdniny pred 

sebou. Takto sa tá škola dá nejako 

vydržať, keď máme pred sebou 

nejaký cieľ. Vždy bližšie a bližšie k dvom mesiacom 

sladkého ničnerobenia  

A okrem toho sa vám snažíme spríjemniť dni v škole 

i časopisom. V tomto čísle sa dozviete niečo 

o veľkonočných sviatkoch, čo sa zvyklo a zvykne robiť 

v jednotlivé veľkonočné dni, ktoré začínajú Zeleným 

štvrtkom a končia Veľkonočným pondelkom. Mnohí z nás 

registrujeme len ten posledný deň. Rozšírte si svoje 

vedomostné poznatky.  

Okrem toho vám ponúkame rozhovor s ďalším učiteľom na 

tejto škole, tentokrát je to pani učiteľka Ulahelová. 

Nezabudli sme niektorých z vás vyspovedať, ako trávite 

sviatky vy ,kamaráti.  

V tomto čísle sme sa pokúsili aj o fotopríbeh, keďže 

v mesiacoch marec - apríl sú dva významné dni súvisiace 

s prírodou, Deň vody a Deň Zeme..... 



Ku klasickým rubrikám pribudla ešte jedna – Smajlík 

radí.....V škatuli  na chodbe sme našli zopár vašich 

problémov, vážnejších i menej vážnejších. Na všetky sme 

sa snažili odpovedať tak najlepšie, ako sme len vedeli. 

Rubrika sa rozbieha veľmi pomaly, lebo nám nepíšete. 

Je možné, že vás nič netrápi?  Nechce sa nám veriť, 

a preto dúfame, že v ďalšom čísle to bude už bohatšie. 

 

                                                                            

Redakcia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Rozhovor s pani učiteľkou 

Ulahelovou 

1. Ako sa volala Vaša úplne prvá pani 

učiteľka? 

To si veľmi dobre pamätám, pani učiteľka Repková. Mám na ňu 

veľmi krásne spomienky. Kedysi sme chodili k nej posledný deň 

v škole, aby sme sa jej pochválili s vysvedčením. Trvalo to od 

5. ročníka až do 1. ročníka na gymnáziu. Potom to šlo do 

stratena. Ale i dnes , keď sa stretneme, neostane len pri 

pozdrave, porozprávame sa. A čo ma vždy dojme, nikdy 

nezabudne na moje narodeniny. 

2. Ako si spomínate na školské časy? 

Fíha......., tak základná ubehla ani neviem ako, matne si len 

spomínam na nejaké udalosti, na gymnáziu to už bolo iné, učila 

som sa stále, ale už som mala aj iné aktivity........, to boli 

krásne časy a tie najkrajšie ma čakali na výške......, bolo super. 

Ak by som mala Arabelin čarovný prsteň (vy už asi ani neviete, 

o čom hovorím), vrátila by som na chvíľku ten čas, ale len na 

chvíľku.... 

3. Prečo ste sa rozhodli pre povolanie učiteľa? 

Ani neviem...... asi preto, že som mala dobrých učiteľov, už 

spomínanú pani učiteľku, a potom tam boli aj iné, ktoré ma 

svojím spôsobom motivovali a zdalo sa mi fajn odovzdávať 

vedomosti iným..... 

 

4. Prečo práve slovenčinu a nemčinu ste si vybrali? 



Na základnej ma SJL učila pani učiteľka Ružičková a jej 

spôsoby a štýl sa mi páčil a tou svojou osobnosťou ma 

ovplyvnila, tešilo ma, keď ma pochválila, keď som bola jediná s 

1 z diktátu , a tak potom cez ňu ma zaujala slovenčina, 

pôvodne som chcela byť jazykovedcom, ale akosi to nevyšlo. 

Knihy som vždy rada čítala, na gymnáziu ma bavilo rozoberať 

diela, čítať medzi riadkami, čo básnik sledoval........, pri čítaní 

som stále fantazírovala, vymýšľala, ako by som ja ten príbeh 

dokončila........., 

A nemčina, ešte ako dieťa som chodila súkromne na hodiny 

NEJ a potom, keď som šla na vysokú, vedela som, že chcem 

študovať slovenčinu a aby som si uľahčila život, vybrala som si 

nemčinu......,ale neuľahčila som si život, lebo som musela veľa 

čítať. Po slovensky bolo v pohode, ale v nemčine som sa 

musela oveľa viac sústrediť. A čo som nerozumela ,vyhľadať v 

slovníku, potom slovíčka vtĺcť do hlavy. 

5. Čo máte rada na žiakoch? 

Keď majú vlastný názor, vedia si ho obhájiť, ale inteligentne a 

majú zmysel pre humor, ale tiež musí byť na úrovni a musia 

vedieť, kedy už stačí..... 

6. Čo nemáte rada na žiakoch? 

Keď sú vulgárni, keď klamú a najhoršie je, keď aj veria tomu, 

čo naklamú a keď nie sú sebakritickí, na druhých hneď vidia 

chyby, na sebe ani jednu. 

7. Ako trávite veľkonočné sviatky? 

Doma, s rodinou. Od malička som tak vedená, a preto sa mi 

veľkonočné sviatky spájajú s kostolom. Je to pre kresťanov 

najväčší sviatok, počas ktorého si pripomínajú umučenie, smrť 

a vzkriesenie Ježiša Krista. Kedysi som to vnímala ako 

povinnosť...... dnes sa na to dívam inak, idem do kostola z 

presvedčenia. 

8. Máte rada Veľkú noc? 

Teraz už aj hej. Za mladi  som ju neznášala, pretože na 

Veľkonočný pondelok nás chodili polievať susedia alebo známi 

mojich rodičov. A také reči, že prišli sme poliať kvetinky, aby 

nezvädli, som neznášala. A hlavne tie „vône“, ktorými polievali, 

mi spôsobovali hlavybôľ . A podaktorým fanatikom nestačilo 

kvetinky poliať, ale kýbel vody alebo rovno do vane ....... a 

potom sa stále prezliekať, tváriť sa happy a ešte ich aj 

odmeniť........ no to som nechápala a asi ani nepochopím , ale 

chvalabohu už som z kola von. 

9. Ako ste trávili Veľkú noc ako dieťa a ako teraz? 

Ako dieťa, vlastne ako puberťáčka a potom ako „dáma“ som 

trpela z uvedených dôvodov . A dnes si to užívam, sme doma, 

napečieme to, čo zvykneme, čo som sa naučila alebo odkukala 

od mamy, prípadne niekto niečo poradí a keď je pekné 

počasie, tak sme v záhrade. Relaxujeme, pokopkám si 

kvetinky, manžel uvarí guláš a to mi úplne stačí. Dokážem sa 

tešiť aj z takýchto maličkostí. 

10. Máte nejaký krásny zážitok z Veľkej noci? 

No ani nie.......neviem, či je to krásny zážitok, ale ako 

stredoškoláčka som bola rada, ak ma prišiel poliať ten, 

ktorého som očakávala...... a hoc aj celé vedro na mňa vylial, 

bola som šťaaaaastná až až. 

                                                                                                        

Ane & Veru 

 

 

 



............................  Veľká noc je tu ......  

 

Veľká noc je najstarším, najvýznamnejším kresťanským 

sviatkom, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, 

smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. 

Jej termín  nie je stály, každoročne sa mení. Veľká noc 

pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca - po 21. 

marci. 

A podľa kalendára sa začína i jar . Zmeny v 

prírode malo pozitívne ovplyvniť jarné 

vynášanie Moreny, prosperitu hospodárstva 

mali zabezpečiť hlavne úkony a obyčaje 

vykonávané v týždni veľkonočnom a až do letného obdobia si 

spestrovali voľné chvíle rôznymi zvyklosťami, ktoré mali mať 

blahodárny vplyv na očakávanú úrodu. Na Smrtnú nedeľu 

dievčatá súce na vydaj si priviazali na žrď figurínu zo slamy 

poodievanú do ženských šiat a utekajúc s ňou cez dedinu 

vyspevovali: 

Muriena naša, kdes prebývala? 

V dedinskom dome, v novej stodole.  

Za nimi si zas nôtili mládenci, ktorí na kratšej žrdi niesli 

figurínu chlapa - “dedka”:   

Dedko náš, dedko, požral si nám všetko, 

nič si nám nenechal, tak si sa dobre mal.  

Keď dobehli k potoku, posťahovali z figurín 

šaty a atrapy hodili do vody. Niekde do vody 

hádzali aj Morenine šaty. Komu hodený kus 

najskôr voda priplavila k brehu, ten mal mať 

svadbu ako prvý.  

Na Kvetnú nedeľu si ľudia do kostola doniesli rozvinuté 

vrbové prútiky, ktoré im kňaz svätil modlitbami. Doma si ich 

zastokli za hradu na povale alebo obrazy, 

aby ich chránili pred búrkami. Pri búrkach 

konárik položili do obloka, alebo kúsok z 

neho hodili do ohňa. Od tohto dňa až do 

Veľkonočného piatka sa v kostoloch čítali 

pašie - state z evanjelia hovoriace o utrpení Ježiša. Na 

Zelený štvrtok či Bielu sobotu sa muži, ženy aj dospievajúca 

mládež chodili umývať do potoka. Začínalo sa už pred ranným 

zvonením. Dievčatá verili, že po takomto umytí budú čerstvé 

ako lastovičky, nebudú mať pehy na tvári a ak si umyjú vlasy, 

rýchlejšie im budú rásť. Spievali: 

Vodička čistučká, Kristova matička omývaš brehy, korene, 

omývaj i mňa,biedne, hriešne stvorenie.  

Veľkonočnú vodu zamurovali do základov 

nového domu, aby sa jeho stavba a život v 

ňom vydarili. Vykropili ňou stajňu, keď sa 



krava otelila. Gazdiné pred východom slnka museli poumývať 

všetok riad a najmä nádoby na mlieko, aby kravy dobre dojili. 

Taktiež všetko riadne pozametať a vyniesť smeti von, aby sa 

v dome nedržal hmyz. V noci zo Zeleného štvrtka na Veľký 

piatok sa schádzali strigy. Ľudia 

predpokladali, že škodlivá činnosť stríg a 

strigôňov bola namierená predovšetkým 

proti dobytku a preto natierali večer dvere 

stajní kolomažou alebo cesnakom. Čarodejnú 

atmosféru veľkonočného obdobia sa usilovali využiť aj 

vydajachtivé dievčatá. Napríklad hádzali do vody malé 

jedľové vetvičky. Ak ich niesla voda po prúde, mali sa vydať 

vo vlastnej obci. Ak vetvičku stočil vír iným smerom, mali sa 

dostať za nevesty inam. Na Bielu sobotu sa ľudia venovali 

vareniu a pečeniu obradných jedál. Bola to bravčovina, často 

sa varila šunka. Masť zo šunky odkladali na liečenie rán a 

mnohí verili, že chráni aj pred hadím uštipnutím. Významnú 

úlohu mal oheň, ktorý sa roznecoval na Bielu sobotu. Novým 

ohňom zapálili večnú lampu a veľkonočnú sviecu zvanú paškál. 

Oheň mal mať magicko-ochrannú silu. Na Veľkonočnú nedeľu 

založili dospievajúcim dievčatám po prvý raz na hlavu partu. 

Pri prekročení kostolného prahu každá prehodila cez seba 

peniaz pre šťastie. Cez omšu sa svätili veľkonočné jedlá. Z 

kostola sa každý ponáhľal domov, pretože ako rýchlo prišiel, 

taký šikovný mal byť pri žatve. Stolovanie v tento deň 

pripomínalo Štedrú večeru. Prvým chodom bolo vajíčko, ktoré 

gazda rozdelil medzi všetkých prítomných. Hlavný chod bolo 

mäso z hydiny. Všetci sa mali dobre najesť, aby boli sýti po 

celý rok. Na Veľkonočný pondelok sa niekde šibalo, inde šibalo 

aj polievalo. Chlapci šibali najmä gazdiné, aby vraj 

neoprašiveli. Odmenou im boli vajíčka a koláče. Pri šibaní 

predniesli rôzne riekanky:  

Šibi-ryby mastné ryby, kus koláča od korbáča, 

kázal kadlec aj kadlečka, abys dala tri vajíčka: 

jedno biele, druhé čierne a to tretie zabarvené, 

to je moje potešenie.  

Starší mládenci začali kúpať v nedeľu 

popoludní a končili nad ránom. Na 

Veľkonočný pondelok poobede 

pokračovali. V každom dome ich bohato 

pohostili, nezriedka aj obdarovali 

peniazmi. A tak im trvalo aj dva dni, kým všetky dievčatá 

pooblievali. Z vyzbieraných peňazí usporiadali večer zábavu, 

kde sa stretli s dievčatami. Po zábave odprevadili mládenci 

svoje vyvolené domov, za čo dostali vyšívané šatôčky. V 

utorok si mohli dievčatá a ženy vynahradiť štípance od 

korbáčov a premočené šaty. Od rána striehli s vedrami vody 

za plotmi a oblokmi a poliali každého muža, ktorý mal menej 

ako päťdesiat rokov. 

Už sa blíži, už sa blíži 

Veľkonočný pondelok, 

Už sa vajcia obliekajú 

do farebných košieľok. 

Ej, krúťte sa, kolovrátky, 



ej, krúťte sa, praslice! 

Už sa vajcia obliekajú, 

by z nich boli kraslice.   

 Želáme vám veľa smiechu, 

na Veľkú noc len potechu, 

maľované vajíčko  

a s ním pekný úsmev na líčko, 

k tomu zdravia moc a moc  

 a veselú Veľkú noc. 

 

Tak, aj takýmto veršíkom sa naši predkovia pripravovali 

a tešili na veľkonočné sviatky. Pravda, dnes nám už akosi uniká 

ich podstata, ba často nás starodávne obyčaje ani veľmi 

nezaujímajú. Veľkonočné sviatky pokladáme už viac za rodinné 

sviatky, kedy máme predĺžený víkend,  prázdniny, slniečko 

hreje a prebúdzajúca sa jarná príroda láka na prechádzky či 

výlety. Pešo i na bicykli. Tieto sviatky patria k najstarším 

našim sviatkom vôbec. 

 

Či už patríte k tým, čo Veľkú noc slávia kresťansky, alebo ste 

skôr vyznavači príchodu jari, prajeme vám príjemné 

a pohodové veľkonočné prázdniny.         

 

Karolína 

 

 

 

 

 

 

...........................  ...... a zase  anketa  

 

Viki: 

 

 

 

 

 

 

 

Veroni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dodržiava tvoja rodina veľkonočné tradície?  Podľa mňa hej, ani neviem 

 

2. Zvyknete piecť zákusky? Aké?  Na aké máme chuť  

 

3. Čím odmeníš chlapcov, ktorí ťa prídu polievať?  Asi peniazmi  

 

4. Chodia ťa chlapci polievať?  Ako kedy. Nezvyknem byť doma. 

 

5. Chodia aj spolužiaci alebo len rodina?  Zvykli chodiť aj spolužiaci. 
 

6. Na ktoré veľkonočné sviatky si s radosťou spomínaš? alebo máš nejaký 

nezabudnuteľný zážitok?  Mám, ale to by bolo na dlhšie, bolo to presne minulý rok............ 
 

7. Páčia sa ti veľkonočné tradície? Asi hej, závisí to od mojej nálady 

 

1. Dodržiava tvoja rodina veľkonočné tradície?   Áno. 

 

2. Zvyknete piecť zákusky? Aké?  Áno, mamina vyberie nejaké dobroty. 
 

3.Čím odmeníš chlapcov, ktorí ťa prídu polievať? Čokoládou, peniazmi 
 

4. Chodia ťa chlapci polievať?   Áno 

 

5. Chodia aj spolužiaci alebo len rodina?  Len rodina? 

 

6. Na ktoré veľkonočné sviatky si s radosťou spomínaš? alebo máš nejaký 

nezabudnuteľný zážitok?      Keď mamu obliali 3x  vedrom plným vodou  
 

7. Páčia sa ti veľkonočné tradície?  Áno. 

 



Vanessa:  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

V dnešnom čísle som vám čosi zistila o drahých  kameňoch a o 

ich liečebných  účinkoch - litoterapii 

 Kamene sú už od pradávna opradené rôznymi 

mýtami a legendami. Niektoré rozprávajú o 

kameňoch prinášajúcich šťastie, iné o 

kameňoch s liečivými účinkami či dokonca o 

prekliatych kameňoch. Samotní liečitelia 

veria, že svetlo a energia vyžarujúca z kameňa môže mať 

liečivé pôsobenie na ľudské telo. 

Podobne ako rastliny a stromy, aj kamene v sebe skrývajú 

liečivú silu. Prikladaním k telu alebo držaním vybraného 

kameňa sa táto sila  absorbuje cez nervové zakončenia 

človeka a má na neho priaznivé účinky. 

 

Disciplína, ktorá sa zaoberá prirodzenou 

terapiou drahokamami alebo polodrahokamami, 

sa odborne nazýva litoterapia. Táto metóda 

pomáha pri odstraňovaní duševných, 

emocionálnych a fyzických blokoch v našom tele. 

Energia  kameňa sa prostredníctvom frekvencie, intenzity 

svetla, vibrácii farieb a vnútorných impulzov dostáva do 

samotnej bytosti človeka.  

 

Drahé kamene pomáhajú odstrániť určitú energetickú 

1. Dodržiava tvoja rodina veľkonočné tradície?  Áno. 
 

2. Zvyknete piecť zákusky? Aké?   Nie, nijaké. 
 

3. Čím odmeníš chlapcov, ktorí ťa prídu polievať?  Sladkosťami 

 

4. Chodia ťa chlapci polievať?  Áno 

 

5. Chodia aj spolužiaci alebo len rodina?  Len rodina. 
 

6. Na ktoré veľkonočné sviatky si s radosťou spomínaš? alebo máš nejaký 

 nezabudnuteľný zážitok?     Otec ma zobudil ráno vodou a bola som celá mokrá  

 

7. Páčia sa ti veľkonočné tradície?  Áno. 

 



nerovnováhu v našom tele. Tá môže vznikať nervozitou, 

stresom, či chorobou. Podstatu choroby však neliečia ani 

nezmierňujú jej príznaky, ale ich nosením môžeme zmenšovať 

určité nerovnováhy v našom tele. 

Ako si vybrať svoj drahokam? 

Pri výbere kameňa by sme sa mali riadiť určitými 

pravidlami, lebo na každého z nás môže účinkovať 

inak. Kameň by sa nám mal v prvom rade páčiť a 

niečím nás očariť. Mali by sme pri jeho výbere 

počúvať hlas vlastnej intuície. Nikdy si nekupujte 

kameň, ktorý Vám niekto vnucuje. Kameň si vezmite do dlane, 

zatvorte oči a snažte sa ho vnímať. Môžete pocítiť v dlaniach 

príval energie alebo akési mravenčenie.  Správny je ten, ktorý 

vo vás vyvoláva najsilnejšie pocity. 

Kameň si môžeme vyberať aj podľa príslušného problému, v 

ktorom nám má pomôcť. Niektorí sa zase 

nechajú inšpirovať svojím astrologickým 

znamením, v ktorom boli zrodení – pre každé 

z nich sú odporúčané konkrétne druhy 

najvhodnejších kameňov.  

Ponúkam vám zoznam niektorých kameňov podľa znamenia:  

 

 

Ako drahý kameň očistíme? 

 Kamene do seba absorbujú energiu zo svojho okolia aj z ľudí, 

takže po dlhom období svojho života v sebe obsahujú 

najrozličnejšie odtlačky rôznych vecí. Preto je  potrebné 

kameň pred používaním očistiť. Podľa litoterapie je 

najjednoduchšou metódou namočiť kameň do misky s 

neperlivou minerálnou vodou na 24 hodín, čo by malo pomôcť 

odstrániť z kameňa nedobré energie. Pri normálnej očiste 

(ktorú je optimálne robiť raz za mesiac) kameň alebo šperk 

strelec sodalit, tyrkys, ametyst, chalcedón, avanturín, 

malachit, sugilit, dumortierit 

kozorož

ec 

záhneda, labradorit, krištáľ, turmalín, obsidián, ryolit, 

mesačný kameň 

vodnár  akvamarín, jaspis, fluorit, tyrkys, krištáľ, labradorit, 

čaroit, amazonit 

ryby ametyst, akvamarín, jadeit, labradorit, fluorit, tyrkys, 

mesačný kameň 

baran hematit, karneol, ametyst, rubín, ohnivý achát, granát, 

rodonit, rodochrozit 

býk achát, citrín, ruženín, avanturín, malachit, chryzokol 

blíženci kalcit, tyrkys, akvamarín, citrín, karneol, jantár, achát, 

tigrie oko 

rak avanturín, chalcedón, jadeit, karneol, rodochrozit, achát, 

mesačný kameň 

lev rubín, smaragd, granát, krištáľ, citrín, jantár, tigrie 

oko, slnečný kameň, ohnivý achát 

panna jaspis, tigrie oko, čaroit, lapis lazuli, citrín, jantár, 

heliotrop, sodalit 

váhy ruženín,magnezit,akvamarín,heliotrop, ametrín,chryzokol

, obsidián mahagónový 

škorpió

n 

turmalín, granát, achát, rubín, heliotrop, hematit, 

malachit, obsidián 



podržíme pod tečúcou vodou v umývadle, pričom niektorí  

ľudia pritom myslia na odstránenie všetkého zlého a 

navrátenie kameňa do jeho pôvodného stavu. 

Dôležité upozornenie: vodu nepoužívame na 

tieto kamene – lapis lazuli, malachit, tyrkys, 

selenit. Mohla by totiž narušiť ich fyzikálne 

vlastnosti. U týchto druhov môžeme použiť 

čistenie dymom. Je to starodávna metóda amerických 

indiánov, ktorá dymom zbavuje priestor negatívnej energie. 

Používajú sa pri nej vykurovacie tyčinky zo šalvie alebo 

klasické vonné tyčinky. 

Spôsoby aplikovania drahokamov 

Nosenie drahokamu v podobe príveskov, retiazok alebo 

náhrdelníkov má vplyv na celé naše telo, pretože energia v ňom 

ukrytá sa rozširuje krvou, nervovými a energetickými kanálmi. 

Blahodárny účinok majú na naše telo 

kamene, ktoré sú položené v našej blízkosti 

(napr. písací stôl na pracovisku, nočný 

stolík,  pod vankúšom). Litoterapia pozná aj 

ďalšiu možnosť ako nechať kameň pôsobiť 

na náš organizmus, a tým je užívanie esencie. Tá sa dá získať 

vložením kameňa do minerálnej vody bez bubliniek na viac ako 

3 hodiny. Potom tento drahokamový roztok pijeme po dúškoch 

počas celého dňa.                                                     *Wikí*                                                                                                   

                                                                                                      

 

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

 

Kamaráti, určite ste si všimli na hlavnej chodbe 

škatuľu  s nápisom Smajlík radí, do ktorej ste 

mohli vhodiť svoj problém. Zopár problémov sme tam našli 

a teraz vám ponúkame riešenia  

1. Prečo mi odstávajú uši? (Ja) 

Lebo si sa tak narodil a ver, že bez nich by si nebol taký 

pekný? (Tuší) 

2.Kedy už konečne zrušia ypsilon? (Hurá!) 

Keď sa staneš ministrom školstva  a mňa spravíš svojou 

asistentkou. ( Laci) 

3. Páči sa mi jeden ôsmak. Ako mu to mám dať najavo? 

(Anonym) 

Napíš mu na fb, šťuchaj ho, potom mu napíš  a začnite sa 

spoznávať. Ver mi,  mám s tým skúsenosti. (Ninó) 

4. Máš rada, rád túto školu?  (Anonym) 

To, čo je za otázku? Samozrejme, že áno! A veeeeľmi! („No, 

pančelka, už to  zas nepreháňajte,“ takto reagovali všetci 

v redakcii ) 

 



5. Dievčatá nás otravujú. (Imi a Dani) 

Imi a Dani, asi sa páčite tým dievčatám a to je dobré 

znamenie. Keď budete starší, budete mať si z čoho vyberať. 

(Redakcia) 

6. Starší žiaci mi nedajú pokoj na autobusovej zastávke, 

poraďte mi prosím.   

Ak ti niekto robí napriek, nevšímaj si to. Odíď od neho 

a hlavne nereaguj na blbé poznámky, pretože to je jeho cieľ, 

vyprovokovať ťa a potom sa rehotať.  Vždy si v sebe povedz, 

že ten, kto ubližuje, je chudák, má sám so sebou problémy 

a je primitív, lebo len taký dokáže ubližovať druhým. Ty nájdi 

v sebe silu nereagovať, nevšímať si ho. A ak máš pocit, že to 

sama nezvládneš, obráť sa na dospelého, buď učiteľa, rodiča  

či pani riaditeľku.        (Redakcia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................  Udalosti, narodenia, výročia  

 

 

 

 

pred 185 rokmi  - dňa 16. marca 1828 sa narodil 

evanjelický farár Pavol Dobšinský, významný  slovenský 

rozprávkar, zberateľ ľudových povestí a piesní 

 

21. marec 1963 zatvorili jednu 

z najznámejších amerických väzníc 

Alcatraz Alcatraz (alcatraz – po 

španielsky vták sula biela) je ostrov 

nachádzajúci sa v strede Sanfranciského zálivu v Kalifornii. Kedysi bol 

používaný ako vojenský trestný tábor a neskôr ako väzenie s najvyššou 

ostrahou. Dnes je ostrov historický areál. Na ostrove sa nachádza 

dnes už opustené väzenie, najstarší fungujúci maják na západnom 

pobreží Spojených štátov, staré vojenské opevnenia a prírodné 

zaujímavosti, akými sú napríklad jazierka v pobrežných skalách, 

kolónia morských vtákov a jedinečné výhľady na pobrežie.  

9. marec 1959 –  zavedenie bábiky Barbie na trh 

12. marec 1894 – Coca-Cola sa prvýkrát začala  

                            predávať vo fľašiach 
 



V priebehu dvadsaťdeväťročnej prevádzky väznica 

nezaznamenala žiaden oficiálny úspešný pokus o útek. Všetky 

pokusy boli buď neúspešné alebo skončili tragicky, pričom 

utečencov zastrelili, alebo sa utopili v 

ľadových vodách zálivu San Francisco.  

 

 

 

 

 

 

 

Matica slovenská je celonárodná slovenská 

kultúrna ustanovizeň so sídlom v Martine. 

Poslaním MS je rozvíjať a upevňovať 

slovenské vlastenectvo, prebúdzať a 

umocňovať národné povedomie Slovákov i 

krajanov žijúcich v zahraničí, prehlbovať 

vzťah občanov k slovenskej štátnosti. 

Prvé valné zhromaždenie Matice 

slovenskej sa konalo 4. augusta 1863.  Za 

predsedu bol zvolený biskup Štefan 

Moyses, za podpredsedu  Karol Kuzmány. 

Za krátke obdobie činnosti rozvinula MS rozsiahlu zberateľskú 

a vydavateľskú činnosť. Zhromažďovala cenné zbierky 

pamiatok z kultúrnych dejín Slovákov a Slovenska. Vydala 82 

zväzkov kníh. Poskytovala štipendiá a pôžičky slovenským 

vedcom a študentom, nadväzovala domáce i zahraničné 

kontakty.  

6. apríla 1875  uhorská vláda zakázala činnosť Matice 

slovenskej. Zhabala jej všetok majetok a neskôr ho odovzdala 

tzv. Hornouhorskému maďarskému vzdelávaciemu spolku 

(FEMKA). Pokusy o obnovenie činnosti MS boli neúspešné. 

Činnosť Matice slovenskej bola obnovená 1. januára 1919.  

 

 

 

14. apríla 1912  o 23:40 parník Titanic narazil 

v Severnom Atlantiku do ľadovca a 15. apríla sa 

potopil. Titanic  bol luxusný  zaoceánsky 

parník.  Jeho úlohou mal byť prevoz 

cestujúcich a pošty medzi Európou a Severnou Amerikou. 

Kapacita lode dovoľovala nalodenie 2453 až 2603 cestujúcich, 

batožiny a obmedzený počet kočiarov alebo automobilov. O 

prevádzku lode a o pohodlie cestujúcich sa staralo 885 až 899 

členov posádky. 

Skaza Titanicu je jednou z najznámejších 

námorných katastrof. Titanic sa stal 

námornou legendou z niekoľkých dôvodov: stroskotal pri prvej 

(panenskej) plavbe, hoci bol označovaný za nepotopiteľný, 

katastrofa priniesla vysoký počet obetí. Katastrofe sa neskôr 

24. marca 1882 Robert Koch objavil baktériu,  

ktorá spôsobovala tuberkulózu, bol nemeckým  

 lekárom. Je nositeľom Nobelovej ceny za objav pôvodcu 

tuberkulózy. 

 

12. apríla 1961 – sa konal prvý let človeka do vesmíru  

a tým prvý človekom bol  Jurij Gagarin 

 



dostalo širokej mediálnej publicity aj kvôli legendám, ktoré 

vznikli okolo príčiny a priebehu potopenia, a v neposlednom 

rade aj objavením zachovalého vraku v hlbinách Atlantiku.  

 

 

 

 

Simpsonovci (TheSimpsons)  

je kreslený seriál o „takej 

normálnej rodinke“, ktorú vymyslel Matt 

Groening. Dej sa odohráva v Springfielde v štáte Missouri. 

Prvý diel sa odvysielal v televízii 17. decembra 1989 a odvtedy 

je najdlhšie vysielaným animovaným seriálom v histórii.  Po 

prvý raz sa na obrazovke objavili Simpsonovci 19. apríla 

1987 ako dvojminútový skeč, z ktorého neskôr vzniklo ďalších 

48 pokračovaní. Prvá epizóda v podobe, ako poznáme 

Simpsonovcov dnes, mala názov Vianoce u 

Simpsonovcov (angl. Simpsons Roasting on an Open Fire) a 

zaznamenala obrovský úspech. Na Slovensku bola premiéra 1. 

celovečerného filmu o Simsponovcoch – The Simpsons 

Movie 26. júla 2007. 

 

 

......................  Marec – mesiac knihy   

Ako ten čas letí......zas je tu marec.  A marec, ako 

vieme, je mesiacom kníh. Ale prečo práve marec je mesiacom 

kníh ?  

Hneď si to tu vyjasníme. V prvom rade by som šla trošku 

hlbšie do minulosti.  Marec bol vyhlásený ako mesiac knihy 

roku 1955. Na počesť významného slovenského buditeľa, 

ktorý sa narodil a zomrel v marci, Mateja Hrebendu. Bol 

milovníkom kníh a prispel k vzniku knižníc. Knižnice prebrali 

po smrti Mateja Hrebendu funkciu šírenia vzdelanosti. Sú 

otvorené pre každého, kto chce rozvíjať svoju myseľ. 

Čitatelia majú možnosť prístupu k informáciám počas celého 

roka, avšak obzvlášť v marci knižnice aktivizujú svoju činnosť. 

 Ale čo je to kniha ? Prečo je tak dôležitá ? Podaktorým to 

slovo nič nehovorí, bohužiaľ 

Kniha patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či 

starých a najväčších priateľov človeka od vynálezu kníhtlače. 

Žiaľ v poslednom čase čím ďalej - tým viac ľudí radšej pozerá 

televíziu alebo surfuje na internete namiesto toho, aby si 

prečítali beletriu. Avšak tá sa nám intenzívne pripomína práve 

v marci, kedy sú slovenské knižnice a kníhkupectvá v plnom 

nasadení, aby ľuďom pripomenuli, že knihy sú príjemným 

relaxom a zároveň skvelým spôsobom seba obohacovania.  

To, že niekto rád číta knihy, hneď zbadáte, napríklad 

knihomoli majú  bohatú fantáziu i tvorivosť; nemajú problém 

16. apríla 1889 – narodil sa britský komik Charlie Chaplin 

 



napísať hocijakú slohovú prácu. Knihy  nútia čitateľa 

rozmýšľať, polemizovať, hľadať odpovede a utvoriť si vlastné 

názory a spôsoby riešenia životných situácií. 

 Na svete už existujú veľa žánrov kníh. Tu máte úlomok 

z miliónov kníh, ktoré vám odporúčam: 

Dievčenský román napísaný od svetoznámej autorky: Meg       

Cabotovej.  Jej kniha „Denník princeznej“ sa  

aj sfilmoval.    

 Štrnásťročná puberťáčka Mia má kopu 

mindrákov a jej najvernejším priateľom je 

denníček, do ktorého si zapisuje všetky 

radosti i trápenia. Zdôveruje sa mu so svojím 

obdivom k hviezde školy Joshovi, s nechuťou k Joshovej 

priateľke i so zdesením, ktoré prežíva, keď sa sčista jasna 

dozvie, že jej ocko je knieža a ona je princezná, následníčka 

trónu!            

 „Červený fénix“  je zatiaľ posledná kniha 

od Tess Gerritsenovej. Je to „detektívka“. 

Bostonská štvrť Chinatown nie je len 

exotickým miestom, kde sa človek môže 

dobre najesť, ale aj zoznámiť s jeho 

krvavou minulosťou. Pri jednej z miestnych 

atrakcií – Strašidelnej obchôdzke po štvrti –však vysvitne, že 

súčasnosť nezaostáva za minulosťou: z predpokladanej 

rekvizity nájdenej v bočnej uličke sa vykľuje odťatá ruka 

mŕtvej ženy bez totožnosti. Po príchode polície sa rozkrúti 

celý kolotoč súvislostí. Prvá nitka vedie k záhadnej brutálnej 

starej masakre v reštaurácii Červený fénix, ďalšie k sérii 

prípadov nezvestných maloletých dievčat. Jane Rizzoliová, jej 

kolegovia z oddelenia vrážd a súdna lekárka Maura Islesová 

stoja pred náročnou úlohou hľadania spojiviek medzi 

predpokladanými obeťami únosov, medzi smrťou detektíva v 

dôchodku, ktorý sa nimi zaoberal, a záhadným Janiným 

záchrancom a zároveň pomstiteľom, zrejme majstrom 

bojového umenia, ktorý zostáva jednou z najväčších 

neznámych. V štáte Massachusetts zmizli počas šiestich 

rokov desiatky dievčat tej istej vekovej kategórie, ale prečo 

ich detektív Ingersoll nezahrnul do svojho zoznamu kľúčových 

prípadov? Prečo v ňom skončili iba obete únosu, ktoré majú 

navonok veľmi málo spoločného? Pretože boli zhruba rovnako 

staré a rovnakého vzrastu? Alebo sa za tým skrýva úplne iný 

dôvod? Dôvod, ktorý treba čím skôr 

objasniť, lebo vyšetrovanie prípadu 

začína ohrozovať všetkých 

zúčastnených... 

  „Som číslo štyri“ a „Sila šestky“ je 

sci-fi kniha (science fiction). Pittacus 

Lore, autor spomínaných kníh je 

svetoznámy. Jeho kniha „Som číslo štyri“ je tiež sfilmovaná.                            

Prišlo nás deväť, aby sme spoločne zmarili plány 

Mogadoráncov na ovládnutie Zeme. Z času na čas ma však 



prepadnú pochybnosti. Nezmenili sme sa? Všetci ešte veríme 

v naše poslanie? Ako to mám vedieť? Ostalo nás šesť. 

Ukrývame sa, usilujeme sa zapadnúť medzi ľudí, vyhýbame sa 

vzájomným stretnutiam... Naše schopnosti sa však 

nezadržateľne vyvíjajú a onedlho budeme mať dosť síl na boj. 

Je John číslom štyri a jeho boj znamením, na ktoré sme 

čakali? Videla som ho v správach. Sledovala som všetky články 

o tom, čo sa stalo v Ohiu. John Smith sa ocitol na úteku. Pre 

svet bol záhadou, no pre mňa... bol jedným z nás. A čo čísla 

päť a šesť? Nemohlo by jedným byť aj to dievča s havraními 

vlasmi z mojich snov? To, ktorého moc presahuje hranice 

mojej predstavivosti? To, ktoré môže mať dosť sily, aby nás 

všetkých spojilo? 

        Tak čo? Motivovala som vás aspoň trošku? Ktorá kniha 

vás zaujala?  

Tieto knihy sú len úlomky miliónov kníh, ktoré sa nachádzajú 

v knižniciach alebo kníhkupectvách.  Zamyslite sa a nájdite „tú 

pravú“ aj vy!  

 Prajem vám príjemné čítanie                                                   

Lulu   

          

 

                                                                                                                                                  

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

   

  

MDŽ je sviatkom žien a boja za ich rovnoprávnosť. Vznikol na 

Medzinárodnej ženevskej konferencii v roku 1910. 

Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec 

na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských 

krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v 

roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie 

desaťhodinového pracovného času, proti nízkym 

mzdám a zlým pracovným podmienkam. 

  

            

Tento deň je označovaný ako Deň paniky. Pod 

pojmom panika sa rozumie zdesenie, zmätok, 

strata rozvahy. Dochádza k nej v nebezpečných a 

krízových situáciách. Je to veselý sviatok o panike 

a strese, s ktorými máme v každodennom živote 

všetci skúsenosti. 

 



        

                      

Deň svätého Patrika je kultúrny 

a náboženský sviatok, ktorý sa oslavuje 17. 

marca. Zvyčajne pripomína sv. Patrika, 

najčastejšie uznávaný z patrónov Írska a 

príchod kresťanstva v Írsku. Tento deň 

oslavuje katolícka cirkev a anglikánska 

cirkev (najmä Írska cirkev, 

taktiež pravoslávna cirkev a Luteranizmus. 

Deň sv. Patrika bol vyhlásený za sviatok v 17. storočí a 

postupne sa stal oslavou írskej kultúry. 

Počas sviatku sa navštevujú bohoslužby, 

nosí sa odev zelenej farby a ruší sa pôstne 

obdobie jedla, či pitia alkoholu. Sviatok sa 

oslavuje v Írsku, Severnom 

Írsku, Newfounlande a Labradore,  Spojenom 

kráľovstve, USA, Kanade, Austrálii a Novom Zélande. Na 

počesť Svätého Patrika vychádzajú ľudia do ulíc v mohutných 

sprievodoch, majú oblečené zelené šaty, na nich štvorlístky, 

pijú zelené pivo a oslavujú. 

 

  

 

Dobré ráno! 

Vyspali ste sa dobre? Tento deň je prvý jarný deň a zároveň aj 

Dňom zdravého spánku. Podľa odborníkov majú meniace sa ročné 

obdobia, prelom zimy a jari, vplyv na 

kvalitu spánku.  

Denne potrebuje dospelý človek 6 až 

8 hodín spánku, ktorý má obsahovať 

20 % hlbokého spánku a 20 % snového 

spánku. Počas posledného storočia sme údajne stratili 20 % spánku 

denne, teda spíme v priemere menej ako naši predkovia. Príčin je 

niekoľko: rýchlejší život, stres, práca na zmeny, nesprávna 

životospráva, televízia, internet, sprievodné ochorenia... 

Ponúkame vám niekoľko rád, ako sa dobre vyspať a ako sa vyhnúť 

poruchám spánku a nespavosti. 

 Uspávacie prostriedky užívajte len v extrémnych prípadoch a počas 

obmedzeného času (po operácii, ťažkej chorobe). 

 Večer sa vyhnite ťažkým jedlám, kolovým nápojom, čiernemu čaju. 

 Naučte sa chodiť spávať v rovnakú hodinu – ani nie príliš skoro, ani 

neskoro. Ak sa chcete dobre vyspať, nepozerajte v televízii filmy, 

ktoré by vás rozrušili – skúste zábavnú knihu, príjemnú hudbu, 

kúpeľ... 

 Spávajte na chrbte s rukami pri tele (ak spíte na ľavom boku, 

stláčate srdce a pľúca). 

 Pri zaspávaní zhlboka dýchajte. 

 Starý známy domáci recept: pred 

spánkom vypite pohár horúceho mlieka s 

medom. 

 Odporúčané čaje pred spaním: koreň 

valeriány, chmeľ, kvety levandule, listy 

medovky, fenikel, čaj z lipových, 

rumančekových kvetov, majorán 



záhradný. 

 Vankúš na spanie skúste naplniť: pomarančovými, rumančekovými a 

levanduľovými kvetmi, listami medovky lekárskej, ružovými 

lupienkami a chmeľom.  

 Kvalitnému spánku prospeje aj kúpeľ s levanduľou lekárskou alebo 

santalovým drevom. Studený zábal lýtok môže tiež pomôcť – 

sťahuje totiž krv z mozgu.  

 A nezabudnite: spálňa má byť vyvetraná, chladná. Spálňa nie je 

televízna izba ani pracovňa!  

 

              

 

Svetový deň vody ( World Water Day) je oslavou 

úcty a pokory k vode, ktorej význam si celý svet 

každoročne pripomína 22. marca. Po prvýkrát bol 

tento deň vyhlásený v roku 1992 na konferencii OSN 

V brazílskom Riu de Janeiru, pričom každý rok je 

jeho oslava  tematicky zameraná na iné problémy v súvislosti 

s vodou. Pre rok 2012 je témou Voda a bezpečnosť potravín. 

 

 

 

 

Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa 

Komenského, učiteľa národov. Sviatok je 

oslavou práce všetkých pedagogických 

pracovníkov, ktorých práca je poslaním a 

zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a 

obetu úctu a poďakovanie.  

 

 

 

 

Medzinárodný deň zábavy v práci - Medzinárodný deň zábavy v 

práci vznikol v roku 1996 na podnet americkej organizácie Playfair. 

Cieľom tohto dňa je priniesť hravý prístup do práce 

a zvýšiť tak povedomie o jeho význame a 

nezastupiteľnom mieste. Dávka humoru a zábavy 

pozitívne ovplyvňuje výkonnosť zamestnancov, ich zdravie, 

produktivitu a tvorivosť. 

 

 

 

História Dňa Zeme sa začala písať v roku 

1970 v USA, kedy senátor Gaylord Nelson 

poveril študenta Harvardovej univerzity 

Denisa Hayesa organizáciou série 



environmentálnych protestov a výukových programov s cieľom 

podporiť environmentálne hnutie v celom USA.  

Počas nasledujúcich rokov sa iniciatíva Dňa Zeme postupne šírila 

aj do zahraničia. V roku 1990 bol Denis Hayes znovu požiadaný o 

zorganizovanie environmentálnej kampane, tento krát na globálnej 

úrovni. Na celom svete sa podarilo zmobilizovať asi 200 miliónov 

ľudí v 141 krajinách. Akcia viedla k naštartovaniu iniciatív 

zameraných na recykláciu a pomohla tiež pripraviť svetovú verejnú 

mienku na Summit Zeme v Rio de Janeiro, ktorý bol organizovaný o 

dva roky neskôr pod hlavičkou Organizácie spojených národov. 

Dnes oslavuje Deň Zeme viac ako miliarda ľudí v 175 krajinách 

sveta. Deň Zeme sa tak stal najväčším sekulárnym sviatkom, ktorý 

slávia ľudia spoločne na celej planéte bez ohľadu na pôvod, vieru 

alebo národnosť. 

 

 

 

 

 

 

Zámerom 

Medzinárodného dňa tanca a jeho 

posolstva je zjednotiť v tento deň všetky 

jeho formy, osláviť túto umeleckú formu a 

zvýrazniť jej univerzálnosť, vďaka ktorej prekračuje politické, 

kultúrne a etnické bariéry. 

Tanec hovorí univerzálnym jazykom, ktorý je zrozumiteľný 

každému, kto mu dostatočne otvorí dušu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.........................................  Básnické črevo  

 

Rozprávková fantázia 

Keď ma chytá dlhá chvíľka, 

 prejdem po izbe, 

v tom z knižnice máva víla  

a vždy niečo "chce". 

"Dnes ma zober na Sklený vrch," ticho 

prosíka, 

v tom ja siahnem do knižnice  

a výlet sa začína.  

Osedláme spolu s vílou prekrásneho Tátoša, 

a cválame do krajiny,  

v ktorej býva Neboj Sa.  

Ten si lepí na Sklený vrch schody z halušiek, 

lebo cesty k princezničke 

 veru nikde niet. 

Preletíme cez tri hory s drakom zúriacim, 

pozdravíme Snehulienku,  

Popolušku pri práci. 

 

 

Pod oblakmi stretneme sa  

so Smelým zajkom z Afriky, 

z močiarov nám zasa kýva  

zelený tvor v bahne ukrytý. 

Rozprávková fantázia je svet úžasný, 

preto žiť v ňom "dlhú chvíľu" sa vždy oplatí. 

                                                        Laci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

  

Výchovný koncert v ZŠ Gbelce...... 

 

 Máme sa čím chváliť, pretože posledný 

februárový deň našu školu navštívil jeden 

z najznámejších tanečníkov na Slovensku, 

v Európe a čoskoro snáď aj vo svete. Vďaka 

pozvaniu vedenia školy zavítal do týchto končín 

tanečník Miroslav Žilka alias Bruise.  Mnohí si 

ho pamätajú  z tanečnej skupiny Old School 

Brothers, ktorá svojím vystúpením ohúrila 

slovenských divákov a vyhrala súťaž  Slovensko má talent. Ako 

sólový tanečník sa prebojoval do top desiatky nemeckej šou Das 

Supertalent a momentálne vyrazil dych aj najdrsnejšiemu porotcovi 

sveta Simonovi Cowellovi, ktorý sedel v porote britskej verzie 

súťaže v Birminghame. Na kastingu dostal štyrikrát áno a obrovský 

aplauz.  

Ukázal nám svoju choreografiu z nemeckého Das Supertalent. 

Očaril nás. Bolo to neskutočné. Neboli sme len pasívnymi divákmi, 

ale mohli sme si  s Miroslavom aj zatancovať. Našli sa odvážlivci, 

ktorých naučil niekoľko tanečných krokov. Snažil sa vysvetliť  aj 

podstatu moderných streetdancových tanečných štýlov, a tak sme 

si  rozšírili svoj hudobný obzor o pojmy ako Poppin, Lockin či Break 

Dance. Na záver zatancoval tanec, ktorý zdvihol a j veľkého Simona 

zo stoličky.  

Vidieť na vlastné oči známu osobnosť a navyše talentovanú je super 

a ešte väčšiu radosť má človek, keď ten zážitok je zvečnený. A tak 

sa výchovný koncert nemohol inak končiť ako autogramiádou 

a spoločnou fotkou.  

 

 
 

 

Ďalší výchovný koncert ........ 

 

V marci k nám zavítali mladí herci, ktorí chodia 

po školách a humorným moderným spôsobom nám 

zahrali starú dobrú klasiku, rozprávku Snehulienka a sedem 

trpaslíkov. Celý dej bol taký, aký ho všetci poznáme, a predsa 

trochu iný. Do deja vnášali herci moderné prvky ako telefón, 

počítač, facebook. A tým zaujali 

všetky deti, malé i tie staršie. Bolo 

zábavné sledovať malých prvákov, 

ako spontánne vstupovali do deja 

a snažili sa chrániť Snehulienku 

pred zlou macochou. Bolo to fajn 

a hlavne herci mali čo robiť, 

pretože každý z nich mal dve roly. A jeden dokonca hral naraz 

všetkých trpaslíkov. Zvládol to na jednotku......  

 

 

Snehová kalamita 

 

Tak toto tu už dávno nebolo......15. 

marca celý deň snežilo, akoby Perinbaba 

chcela dohnať všetko, čo cez zimu 

zanedbala. Sniežik sa nám chumelí....., to 

je pekná predstava, ale pridal sa k nemu i  hrooooozný 



vetrisko. A ten spôsobil také snehové záveje, že všetky cesty 

boli zaviate a odrezané od sveta. Nikto sa do Gbeliec 

nedostal. Ani žiaci, ani učitelia......V škole „strašili“ len 

Gbelčania  

 

 

Burza kníh 

 

V rámci marca ako mesiaca knihy sme 

mali na hlavnej chodbe výstavku 

starých kníh. Všetci sme sa snažili 

doma nájsť najstaršie knihy, aké sme 

mali, doniesli sme ich  a výstavka uzrela 

svetlo sveta. Každý sa mohol pristaviť a popozerať si knihy. 

Našli ste ozaj všelijaké a z rôznych rokov a období. Boli tam 

aj knihy spred vojny. Voňali starinou a pôsobili tak tajuplne. 

Mali sme chuť sa na chvíľku ocitnúť v tom období  

 

Hravé čítanie 

S knihami súvisela aj ďalšia aktivita. A to hravé 

čítanie, bol to taký maratón čítanie v triedach 

a hravé úlohy, ktoré podporovali našu slovnú 

zásobu. Na poslednej hodine sme sa všetci zišli 

na chodbe a názorne sme si ukázali, ako sme sa 

postupne naučili čítať od malého prváčika až po veľkého 

deviataka. Hrali sme sa meno, mesto, zviera, vec a tvorili sme 

vety podľa obrázkov. Bolo to fajn, veľa sme sa nasmiali. Mohli 

by sme si to ešte zopakovať.........  

 

Tvorivé dielne 

Keďže sa blížia veľkonočné sviatky žiaci prvého stupňa sa na 

ne poctivo pripravili. Jedno krásne poobedie mali tvorivé 

dielne, kde vyrábali všeličo, čo súvisí s Veľkou nocou, 

napríklad maľovali vajíčka, odliatky 

s veľkonočnými motívmi vylepšovali, 

z obyčajných farebných slamiek vyrábali 

zajačikov, vajíčka.....A ak sa náhodou unavili, 

čakalo ich aj pohostenie. Bolo SUPER podľa detí 

Kvíz o knihách a literatúre 

Žiaci druhého stupňa sa zapojili do kvízu o knihách 

a literatúre. Päťčlenné družstvo pozostávalo zo žiaka 

z každého ročníka. Takže, čo už deviatak zabudol, piatak mu 

to pripomenul. Alebo deviatak naučil piataka. Možno..... 

Otázky sa týkali kníh a literatúry.  

Veľkonočné varenie 

Ani ôsmaci nezaspali na vavrínoch. Ak si ešte pamätáte, 

kamaráti, cez Týždeň zdravej výživy nám pripravili chutné 

a navyše zdravé dobroty. Tentokrát to neboli úplne všetko 

zdravé dobroty, ale boli straaaašne chutnééééé  Boli to 

jedlá, ktoré sa väčšinou chystajú doma cez veľkonočné 

obdobie. 

 Ďakujeme, ôsmaci  

 



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

 

Kamaráti, tak poďme sa trošku pochváliť, čo sme vyhrali, získali...... 

V prvom rade účasťou na súťažiach získavame skúsenosti a po 

druhé sa niekedy podaria aj ocenenia. Tentokrát sa nám podarilo 

získať oboje. HURÁ!!!  

V krajskom kole Technickej olympiády Patrik 

Mánya a Miroslav Szabó získali  2. miesto. 

Zapojili sme sa aj do literárno – výtvarnej 

súťaže Európa v škole a žiaci 8. ročníka  

získali prvé miesto a postupujú do 

celoslovenského kola. 

V súťaži Zábavná matematika získali Lukáš 

Ružička a Valter Szücs 2. miesto a Lucia 

Izsáková a Tamás Zahradniček získali 3. 

miesto. 

V cudzojazyčnom prednese  poézie a prózy 

Jazykový kvet sa Dávid Halász dostal do 

semifinále.  

SRDEČNE  BLAHOŽELÁME  

 

.................................  Zapojili sme sa  

 

Kamaráti, ako iste viete, od októbra sme členmi Zelenej školy, 

ktorej hlavným cieľom je pomáhať školám a vôbec celej 

spoločnosti  dospieť k zdravšiemu, zelenšiemu a aktívnejšiemu 

prístupu k životnému prostrediu. 

Všetci členovia Zelenej školy musia prejsť cestou, na ktorej 

sa postupne plnia isté kroky.  A tu hrá rolu rozprávkové číslo 

7, pretože tých krokov je 7: 

1) Vytvorenie Kolégia Zelenej školy 

2) Environmentálny audit školy 

3) Environmentálny akčný plán školy 

4) Monitoring a hodnotenie 

5) Pro-environmentálna výučba 

6) Informovanie a spolupráca 

7) Eko-kódex 

Naša škola si zvolila na dve certifikačné 

obdobia tému ODPAD a tejto téme 

podriadila všetky aktivity na škole. 

Začíname zberom papiera, ktorý bude 

od 8. apríla – v mesiaci lesov a trvať 

bude dovtedy, kým sa nenaplní kontajner . Dáme do poriadku 



našu ekoučebňu a po náročnom upratovaní si pozrieme film 

o odpadoch. Pre malých žiakov si pripravujeme ekodivadielko, 

ktoré súvisí s vodou a jej znečisťovaním. Starší žiaci vyrobia 

plagát a skomponujú ekohymnu. Znie to veľmi lákavo...... . 

Múdre hlavičky sa popasujú s odpadovou matematikou, kde 

budú riešiť rôzne príklady.  

V obci máme chránené a jedinečné Parížske močiare, ktoré 

vyčistíme, pretože ešte stále je veľa takých nezodpovedných, 

čo si nevážia prírodu. Treba ich prevychovať, ale s takými si 

už ťažko poradíme. Preto začíname vychovávať malé detičky. 

Naši žiaci budú učiť deti v materskej 

škole, ako pristupovať k prírode a jej 

darom. 

S témou odpad veľmi úzko  súvisí aj 

separácia  PET fliaš, papiera a zber 

starých elektrospotrebičov. Všetci zbierame PET vrchnáky. 

Deti z prvého stupňa spolu s pani vychovávateľkami budú 

vyrábať výrobky r recyklovaných materiálov.  

A samozrejme na záver sa zo všetkého urobí výstavka a tak 

ako to už vždy a všade býva, spracuje sa dotazník a anketa . 

Všetkým, ktorí priložíte ruku k dielu, už vopred patrí veľká 

vďaka.                                           Vaša zelená redakcia  

 

                                                                          

 Fotopríbeh   Parížskych močiarov  .................... 

Kedysi dávno... v dobe, keď bola 

stále iba zima, objavilo sa zázračné 

zamrznuté jazero. Veľa ľudí o ňom 

nevedelo, pretože nebolo celkom 

známe. Nachádzalo sa za malou 

dedinou, o ktorej tiež nikto nevedel. 

Jedného dňa sa však všetko zmenilo. 

Bol krutý mrazivý deň, slnko síce 

stálo vysoko nad obzorom, no vietor 

rozháňal všetky lúče dopadajúce na 

zem. Ach! Aj by som bola zabudla! 

Možno si kladiete otázku: Prečo je 

to jazero vlastne zázračné?! Tak ja 

vám to poviem. V ten mrazivý deň 

sa stalo niečo nezvyčajné. Mráz 

bičoval všetko navôkol, ale na silu 

jazernej vody nestačil. Hladina sa 

začala vlniť a ľad sa pomaly 

roztápal... 

Do večera bolo jazero úplne bez ľadu. Keď slnko zapadlo 

a mesiac s hviezdami vyskočili na oblohu, v jazere sa objavili 

obrysy veľkej postavy. V tieni mesačných lúčov bolo vidieť 

postavu, ktorá vychádzala z vody. Pomaly kráčala von 

a obzerala sa zo strany na stranu. Zdalo sa, akoby niekoho 

hľadala. Staré poviedky označujú toto miesto ako územie 



hrôzy. Vraj tu straší pár duchov. 

Niektorí ľudia sa tomuto miestu 

vyhýbali, pretože sa báli, iní sem 

chodievali len preto, aby sa 

presvedčili o pravde. Nikdy však 

nikto nič nezistil. 

Keď postava dostatočne odstúpila od vody, sadla si 

a sledovala hladinu. Svoj zrak stále 

upierala na hladinu vody a jemne sa 

vznášala v tmavej noci.... A vtedy mi 

to došlo... DUCH! Je to duch... ale čo 

tu hľadá? Prečo sa stále díva len na 

hladinu? Žeby tá poviedka bola 

pravdivá? A kde má spoločníka???... 

Hlavou sa mi preháňali rôzne otázky... V tom tajuplná bytosť 

zmizla a nocou sa rozliehalo iba šumenie trstiny, ktorou 

blúdila a hľadala cestu.  

Keď sa opäť vynorila z nočnej tmy, 

nemo otvárala ústa, akoby niekoho 

volala. Nemé volanie nebolo pre naše 

uši, no bolo také silné a zúfalé, že 

v okolitom tŕstí vytváralo prekrásne 

obrazce. Duch mladého muža tu takto 

hľadá svoju lásku, ktorá zablúdila kdesi v tŕstí. Jeho láska 

k nej je taká silná, vrúcna a horúca, že roztápa aj hrubé ľady. 

Občas sa zjaví i duch dievčiny, ktorá 

hľadá cestu k zázračnému jazeru.  

Možno raz príde deň, keď sa tŕstie 

rozostúpi a spojí tieto dve blúdiace 

duše. 

 

 

 

 

 

SLOVO AUTORA (doslov): Tie sa vrátia do jazierka a ich 

horúca láska vytvorí v jazierku termálny prameň a developeri 

tam postavia aquapark. :D :D :D :D  

 

                             Fotky: Tuší 

                    Príbeh: Laci 

 

 

 

 



 

Vážení učitelia, dovoľte sa nám v mene všetkých žiakov školy  

POĎAKOVAŤ  

 za to, čo robíte pre nás,  

 za čas, ktorý nám  venujete v škole a mnohokrát aj 

mimo nej, 

 za lásku a nehu, ktorú rozdávate a vštepujete do nás,  

 za obetovaný voľný čas, ktorý trávite  s nami, 

 za nekonečné rozhovory, ktorými  formujete naše 

krehké duše, veď Vaša práca nekončí zvonením, 

a pritom máte vlastné rodiny, vlastné deti, o ktoré sa 

treba tiež starať.   

Milí učitelia, patrí vám obrovské ĎAKUJEM a želáme Vám 

kopec SILY, TRPEZLIVOSTI, ELÁNU  a RADOSTI  pri práci 

s nami .       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Keď jarné kvety kvitnú a slnko teplo hreje, 

     tak príroda svoju náruč každému praje. 

  Želáme Vám krásne sviatky veľkonočné, 

hlavne šťastné a slnečné  
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