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      špeci 
Zvo(le)nček 

Na úvod.....                         

Milí naši čitatelia, tí ktorí už náš časopis čítali (verím, že sa vám páčil), ale aj 

naši noví čitatelia, ktorí časopis držíte po prvý raz, vítame vás pri našom 

ďalšom vydaní jesenného čísla.  Tešíme sa, že sme sa po prázdninách opäť 

stretli, plní nových zážitkov a verte-neverte, ani nevieme ako za chvíľu sú tu 

Vianoce. A že od začiatku roka to v našej škole naozaj žilo sme podrobne 

zaznamenali a dočítate sa o tom na nasledujúcich stránkach.  V tomto čísle 

sa opäť vrátime k objavovaniu krás Zvolena, k Hudobnému okienku k  móde 

a pribudli nám aj nové rubriky ako EKO- okienko, Športové okienko, špeci 

Receptár a veeeeľa iných zaujímavosti. Tešíme sa, že do našich radov 

pribudli noví redaktori (a prezradím vám, že naozaj neuveriteľne 

šikovných), ktorí  prekvapili svojou ochotou, ale aj tvorivosťou 

a profesionálnym prístupom. 

Redakčná rada: 

Redaktori: Samko Páchnik TVP3, Erik Laššák TVP2, Jakub Babic TVP3, 

Lianka Vajsová TVP3, Bianka Gregorová TVP3, Nikolas Bartoš 8.A, Helena 

Berkyová 8.A, Luis Gašpar 8.A, Antónia Gašparová 8.A 

Kresba, maľba, grafika: Katka Grendárová TVP2, Samuel Páchnik TVP3, 

Alex Oláh 7.A, Dušan Kováč 5.A 

Jazyková a grafická úprava: Mgr. Majka Krajčiová 

Poradenstvo a odborná spolupráca: Mgr. Anička Bronišová, Mgr. Janka 

Sklienková, PaedDr. Natálka Tereňová, Mgr. Gabika Marková 
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1. Zmena vo vedení našej školy 

Od 1. augusta 2019 sa po úspešnom konkurze riaditeľom našej školy 

stal dlhoročný pán učiteľ tejto školy Mgr. Ivan Krivošík. V novej 

funkcii mu želáme veeeeeľa úspechov, pohody, zdravia, vzájomnej 

spolupráce a hlavne žiakov, ktorí budú našu škola navštevovať radi 

a úspešne sa zaradia do života. (Dúfame, že pán riaditeľ nám poskytne 

v budúcom čísle rozhovor, kde nám priblíži aké má plány a možno aj 

nejaké svoje tajomstvá). 

2. Nová pani zástupkyň a II. stupň a 

Vzhľadom k tomu, že pani zástupkyňa Dáška Slamková odišla na 

zaslúžený odpočinok sa zástupkyňou pre II. stupeň stala pani učiteľka 

Mgr. Erika Ivanová. Tiež jej želáme veľa úspechov, zdravia, úsmevu 

a trpezlivosti. 

3. Zmeny v učiteľskom zbore 

- Z materskej dovolenky sa vrátila p.u. Mgr. Katka Jasová, ktorá 

prešla z I. stupňa na II. stupeň a stala sa triednou v 5. ročníku, 

- P.u. PaedDr. Natálka Tereňová sa stala triednou v 8.A, 

- Deviataci sa spojili do jednej triedy 9.A a triednou je p.u. Ing. 

Aďka Hedvigyová. 

4. Projekt „Zelená škola“  

V tomto šk. roku sme sa zapojili do 

projektu „Zelená škola“. Určili sme 

si Kolégium, ktoré začína Auditom 

(náš postoj k životnému prostrediu) 

a stanovili sme si cieľ. Ďakujem 

firme Marius Pedersen, ktorá nám poskytla farby na skrášlenie 

kontajnera. 

NOVINKY  z našej školy 



 

 

Aby naši žiaci mali možnosť byť stále lepší a zručnejší a zároveň aj 

efektívnejšie vypĺňali svoj voľný čas, sa realizujú na našej škole aj záujmové 

krúžky. Tieto pod vedením pani učiteliek otvárajú žiakom nové obzory, 

odkrývajú ich niekedy skryté talenty a učia ich aj navzájom spolupracovať.  

 

A kde sa takéto zázraky dejú? 

 

Hudba a spev – PaedDr. Tereňová N., pondelok po 6 VH 

Kniha-môj kamarát – Mgr. Marcineková A., streda po 5 VH 

Krúžok minifutbalu a iných hier – Mgr. Baránková M., štvrtok po 4 

VH 

Múdre hlavy – Mgr. Nemcová B., utorok po 4 VH 

Novinársko-literárny krúžok – Mgr. Krajčiová M., streda po 6 VH 

Práce s hlinou – Mgr. Obstová E., streda po 6 VH 

Prírodovedný krúžok – Ing. Kušnírová M., streda po 5 VH 

Šikovné ruky – Mgr. Peťková J., pondelok po 4 VH 

Šikovníčkovia – Mgr. Stehlíková V., streda po 4 VH 

Tvorivá dielnička – Mgr. Pavlíková D., utorok po 4 VH 

Tvorivé dielne – Mgr. Ivanová E., pondelok po 5 VH 

Varenie, pečenie – Ing. Hedvigyová A., utorok po 6 VH 

Všehochuť – Mgr. Vojtková M., štvrtok po 4 VH 

Z každého rožka troška – Mgr. Bronišová A., utorok po 5 VH 

 

A my sme sa boli na niektorých mrknúť s našim fotoaparátom a podarili sa nám 

takéto unikátne zábery: 

Záujmové krúžky 



 



 

 

 

Divadelné predstavenie 

30. septembra 2019 sme si dopriali za úspešne zvládnutý 

„štartovný“ mesiac nového školského roku milý kultúrny 

zážitok. Divadlo Clipperton z Banskej Bystrice, ktoré 

nám každoročne ponúka novú rozprávku prišlo k nám 

tentoraz s predstavením Aladinova čarovná lampa. 

Ďakujeme im za príjemné pobavenie a kultúrne vyžitie. 

Mgr. Sklienková J.  

 

MS SR v stolnom tenise 

Dňa 23.10.-24.10.2019 sa žiaci a učitelia ŠZŠ 

Zvolen (Mgr. Elena Obstová a p. riaditeľ Mgr. 

Ivan Krivošík) zúčastnili na Majstrovstvách 

Slovenskej republiky žiakov špeciálnych 

základných škôl v stolnom tenise v Bytči. Na 

turnaji sme mali nominovaných troch hráčov v 

kategórii starší žiaci: Adriána Suchého z 8.B, 

Luisa Gašpara z 8.A a Nikolasa Bartoša z 8.A. 

Hráči súťažili v individuálnych hrách ako aj v 

štvorhre. Hoci neobsadili popredné priečky, ich 

výkon bol veľmi dobrý. Všetci sme mali pekný 

športový zážitok a dobrý pocit z reprezentácie 

školy.  Mgr. Obstová E.   

 

Zvieracie prípravy na zimu 
Tešíme sa tomu, že môžme pokračovať v 

spolupráci s Ekocentrom Poľana aj v tomto 

Zo života našej koly 

 



školskom roku. Prvé naše stretnutie bolo 17.10.2019, kedy sme si pozvali na 

návštevu p. Ing. Annu Bariakovú. Táto milá pani vtiahla žiakov 1. stupňa do 

„ríše lesných zvierat“ a pripravenými aktivitami, ktoré sa deťom veľmi páčili ich 

oboznámila o tom, ako tieto zvieratá prežívajú v zime a čo v tomto období robia. 

Ďakujeme za jej návštevu.  Mgr. Sklienková J.   

Tvorivá dielňa v Galérii  

Zvolenského zámku 

Od októbra 2019 s našimi žiakmi opäť pokračujeme v 

návštevách Zvolenského zámku.  Žiaci 1. stupňa sa 

zúčastnili tvorivej dielne „Nevypsaná fixa“. V stĺpovej 

sieni zámku výtvarníci Jiří Franta a David Böhm 

vytvorili unikátnu autorskú maľbu s plochou 250 m
2
, 

ktorá nám ponúkla „neokukaný“ pohľad na diela zo 

zámockých depozitárov. Žiaci pod vedením galerijných 

pedagogičiek maľbu  preskúmali a aktívne tvorivo 

dotvárali spoločnú veľkorozmernú kresbu. Zistili, že 

rovnako ako ich rovesníci z bežných škôl, dokážu 

prispieť svojou prácou k spoločnému dielu.  

Mgr. Baránková M. 

Deň jablka 

Dňa 29.10.2019 sa uskutočnila 

v škole pre žiakov 1. stupňa akcia 

s názvom Deň jablka. Cieľom 

akcie bolo vzbudiť u žiakov 

záujem o zdravú výživu. 

Prostredníctvom 

powerpointových prezentácií sa 

dozvedeli zaujímavé informácie o 

jablkách. Potom všetci žiaci v 

triedach so svojimi pani 

učiteľkami vyrábali rôznymi 

technikami jabĺčka a vypracovávali pracovné listy s „jabĺčkovými úlohami“. Na 

záver si každá trieda odprezentovala svoje výrobky, ktoré sú vystavené vo 

vestibule školy. Všetci za odmenu dostali jabĺčka, ktoré s chuťou zjedli. 

Mgr. Pavlíková D., Mgr. Vojtková M.   

 



 

 

 

Cesta k mediálnej gramotnosti 

     Dňa 19.11. 2019 sme sa na našej škole spolu vydali 

na „Cestu k mediálnej gramotnosti“. Mladšie deti sa po 

úvodnej prezentácii venovali aktivitám o rozprávkovom 

vlkovi, starší vypracovávali projekty o vlkovi dravom. 

Medzi sebou si opdrezentovali svoje výtvarné práce, 

projekty i dramatizácie.  Všetci spoločne sa zmenili na 

Janka Hraška  a postupne sa dopracovali k porovnaniu 

fikcie a reálneho života. Cez vlastnú skúsenosť zistili, 

že často to, čo nám predkladajú médiá, má len málo 

spoločné s naším každodenným prežívaním skutočnosti.  

Mgr. Monika Baránková, Mgr. Andrea Marcineková 

„Križovatky šťastia“ 

Detskej konferencie všetkých ZŠ v okrese 

Zvolen, ktorá sa konala na IX. ZŠ sme sa 

zúčastnili aj my, aby sme reprezentovali našu 

školu a predovšetkým 

naše žiačky – sestry 

Balazsové z detského 

domova Ratolesť Tŕnie, 

spolu s p. výchovnou 

poradkyňou Jankou 

Peťkovou predstavili 

život v domove 

a v našej škole na tému 

„Moja veľká rodina“. Svoje umenie predstavili 

interpretáciou piesne od Z. Smatanovej Miesta za 

doprovodu nášho p. riaditeľa Ivka Krivošíka.   

Mgr. J. Peťková 

Okresný súd vo Zvolene 

20.11. sa žiaci 9. ročníka našej školy zúčastnili exkurzie na okresný súd vo 

Zvolene a boli účastní súdneho pojednávania v oblasti trestného práva. Keďže 

táto exkurzia mala veľký význam opätovne sa jej zúčastnia 4.12. Nadväzne na 



túto akciu prebehla aj odborná prednáška s inšpektorom MP Jožkom 

Michálikom na tému: sexuálne zneužívanie. 

Mgr. J. Peťková 

Minko Špinko 

ŠZŠ v spolupráci s nadáciou Angel (Nemocnica 

Zvolen) pripravila a zrealizovala náučnú 

a aktívnu prednášku o správnej hygiene tela. 

Žiaci si mohli na vlastnom tele otestovať správne 

umývanie rúk a prenos baktérii a nečistôt 

z okolia do svojho tela.   

Mgr. J. Peťková 

 

 

Účelové cvičenie II. stupeň 

V jesenných mesiacoch sa žiaci II. stupňa spolu som svojimi pedagógmi 

zúčastnili účelového cvičenia, ktorého cieľom bol celkový zdravý rozvoj tela aj 

duše, vzájomná spolupráca, prvá pomoc, tolerancia a zásady bezpečnosti. 

Takéto spoločné chvíle majú svoj význam nielen 

kvôli nadobudnutým vedomostiam a zručnostiam, 

ale hlavne sceľujú kolektív a učia nás všetkých 

vzájomne spolupracovať a komunikovať. 

Kolektív II. stupňa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Módni návrhári k móde na jeseň 2019 vyhlásili: 

 - módne oblečenie na jeseň-zima 2019 by malo byť  

teplé a pohodlné, čo vás zachráni pred chladom, 

dokonca aj v mraze so štyridsiatimi stupňami. 

- z tohto dôvodu boli navrhnuté také jeseň-zimné trendy ako: 

Športové bundy a nadýchané bundy; 

Objemové a klasické nátery rôznych 

farieb a výtlačkov; 

Krásne kožuchy, krátke kožušiny a 

mega teplé kožušiny z ovčej kože; 

Pletené svetre, tuniky, svetre a 

fleecové mikiny; 

Jesenné bundy bombardovacie bundy, 

krajkové a vojenské vrchné odevy; 

Kovbojský štýl oblečenia, neformálny štýl obrazov; 

športové kombinézy a vyhrievané nohavice a džínsy na chladné, 

mrazivé dni; 

Módne veci s kožušinovými vložkami, originálne doplnky s veľkým 

pletením; 

Kožené, zamatové a semišové veci, ktoré odrážajú módne trendy jesene-

zimy 2019. 

 

 

Kuk na módu so Serenou a 

Liankou 



2019/2020 - Jesenné a zimné módne farby 

Tohtoročná populárna farba a najväčší víťaz je farba 

ultrafialového svetla. 

Populárne farby sú dve červené farby, a to granátová červená a port 

víno hnedé. 

Žltá bude tiež horúcou farbou tejto jesene a zimy. 

K dispozícii je tiež žlto-hnedá oranžová v populárnej farbe, ktorá patrí 

do oranžovej farby medzi červenou a žltou. 

Oranžová farba v jarných a letných kolekciách je tiež svetlá a jasná a 

pridáva sa koralová farba. 

Posledným trendom 2019 jarnej a letnej módnej farby je, že zelená sa 

konečne vrátila. 

 

 

 

 

 

Spracovala: Serena Balázsová 8.A, p.u. Gabika Marková 



   

Meno: Karel GOTT 

Narodenie: 14.7. 1939 (+80 rokov) 

Bydlisko: Praha (Česká republika) 

Povolanie: maliar a až neskôr spevák 

- V roku 1958 sa zúčastnil súťaže „Hľadáme nové talenty“, ktorú 

síce nevyhral, ale tak veľmi sa páčil publiku, že začal spievať 

v kaviarni v Prahe. 

- Predstavitelia Supraphonu si ho vypočuli a ponúkli mu vydať 

platňu (dnešné CD), 

- V r. 1963 získal prvého zlatého slávika (postupne ich získal 40), 

- Spieval po celom svete a volali ho „Sinatra východu“, 

- Je zapísaný do Guinessovej knihy rekordov ako stálica 

popmusic, 

- Oženil sa v r. 2008 v Las Vegas s Ivanou, s ktorou mal 2 dcéry, 

- Napriek svojej veľkej popularite, bol to človek s veľkým srdcom, 

neuveriteľný gentleman, skromný, milý a vždy usmiaty človek, 

- Zomrel 1.10. 2019 vo svojom dome v Prahe po ťažkej chorobe. 

„Odišiel veľký človek, ktorý miloval svoje povolanie, ľudí pre 

ktorých spieval, človek bez manierov, bol to človek, ktorý 

spájal ľudí každej generácie.“                                                               

„Ahoj Karel, budeš nám chýbať.“ 

 

                                                                   
                                                      Spracoval: Luis Gašpar 8.A, Nikolas Bartoš 8.A 

Hudobné 

okienko 
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ĆEST LA VIE 
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Až jednou budu u konce mé písně a ticho ovládne sál,  

já z očí vyčtu vám výsměch, až budu stát opodál.  

 

Řeknu: c`est la vie, c`est la vie, tímto končí bál,  

a to mě nebaví, nebaví, hrajte ještě dál,  

naposledy, la-la-lá, la-la-la, la-la-lá, la-la-la.  

 

Až jednou za noci nebo i za dne srdce mé spomalí klus,  

až náhle opona spadne, až hudba dohraje blues.  

 

Řeknu: c`est la vie, c`est la vie, tímto končí bál,  

a to mě nebaví, nebaví, hrajte ještě dál,  

naposledy, la-la-lá, la-la-la, la-la-lá, la-la-la.  
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                                                            Spracoval: Kolektív 8.A s p. u. Natálkou 

https://www.google.sk/imgres?imgurl=https://m.smedata.sk/api-media/media/image/sme/0/58/5839190/5839190_600x400.jpeg?rev=3&imgrefurl=https://mybystrica.sme.sk/c/22226819/zomrel-nezabudnutelny-karel-gott.html&tbnid=O1crkjAWWQl42M&vet=12ahUKEwienNGPw-flAhWDm7QKHVWjARkQMygwegQIARBn..i&docid=00_Dm9LWSjqJOM&w=600&h=400&q=karEL GOTT&ved=2ahUKEwienNGPw-flAhWDm7QKHVWjARkQMygwegQIARBn
https://www.google.sk/imgres?imgurl=https://cdn.dobrenoviny.sk/images/article/141000/920/410/1535366673.jpg&imgrefurl=https://www.dobrenoviny.sk/c/141000/karel-gott-a-jeho-dve-kariery-v-ceskoslovensku-kopiroval-hudobnych-velikanov-v-nemecku-musel-byt-iny&tbnid=SJIt0isEnqLR5M&vet=12ahUKEwienNGPw-flAhWDm7QKHVWjARkQMyhiegUIARDTAQ..i&docid=XXywJWNexzVIMM&w=920&h=410&q=karEL GOTT&ved=2ahUKEwienNGPw-flAhWDm7QKHVWjARkQMyhiegUIARDTAQ
javascript:UkazAkord(1);
javascript:UkazAkord(2);
javascript:UkazAkord(3);
javascript:UkazAkord(4);
javascript:UkazAkord(5);
javascript:UkazAkord(6);
javascript:UkazAkord(7);
javascript:UkazAkord(8);
javascript:UkazAkord(9);
javascript:UkazAkord(10);
javascript:UkazAkord(11);
javascript:UkazAkord(12);
javascript:UkazAkord(13);
javascript:UkazAkord(14);
javascript:UkazAkord(15);
javascript:UkazAkord(16);
javascript:UkazAkord(17);
javascript:UkazAkord(18);
javascript:UkazAkord(19);
javascript:UkazAkord(20);
javascript:UkazAkord(21);
javascript:UkazAkord(22);
javascript:UkazAkord(23);
javascript:UkazAkord(24);
javascript:UkazAkord(25);
javascript:UkazAkord(26);
javascript:UkazAkord(27);
javascript:UkazAkord(28);
javascript:UkazAkord(29);
javascript:UkazAkord(30);
javascript:UkazAkord(31);
javascript:UkazAkord(32);
javascript:UkazAkord(33);
javascript:UkazAkord(34);
javascript:UkazAkord(35);
javascript:UkazAkord(36);
javascript:UkazAkord(37);
javascript:UkazAkord(38);
javascript:UkazAkord(39);
javascript:UkazAkord(40);
javascript:UkazAkord(41);
javascript:UkazAkord(42);
javascript:UkazAkord(43);
javascript:UkazAkord(44);
javascript:UkazAkord(45);
javascript:UkazAkord(46);
javascript:UkazAkord(47);
javascript:UkazAkord(48);


 

 

 

 

 
 

 

Martin Škrtel  

- nar. 15. decembra 1984 v Handlovej, 

- slovenský futbalový obranca,  

- venoval sa aj hokeju a lyžovaniu, 

- vďaka otcovi sa začal viac venovať futbalu, 

- bývalý reprezentačný kapitán Slovenska,  

 

Športové kluby, kde pôsobil: 

AS Trenčín 

Zenit Petrohrad 

FC Liverpool (4-ročný kontrakt za 

6,5 milionov libier)  

Fenerbahce Istanbul 

Atlanta Bergamo 

Ocenenia: 

Futbalista roka 2007, 2008, 2011, 2012 

                                                        Spracoval: Nikolas Gašpar 8.A 

 

Športové okienko 



 

 

 

 

 

Náš redaktor Samko Páchnik (tiež člen Zelenej 

školy) sa očkom mrkol na problém, ktorý trápi 

nielen celú civilizáciu, ale aj okolie našej školy, 

teda prostredie v ktorom žijeme. O triedení odpadu 

vieme určite veľmi veľa, ale aké máme možnosti 

znížiť spotrebu odpadkov vám prezradí práve 

Samko, ktorý sa zameral na PLASTY. 

Žijeme v dobe plastovej. Plast je 

neodmysliteľnou súčasťou nášho života. 

Plast je užitočný materiál z hľadiska jeho 

životnosti, nízkej hmotnosti a nákladov, čo však na konci jeho životného cyklu 

spôsobuje problémy. Nadmerná spotreba plastov má však negatívny vplyv na 

životné prostredie a v konečnom dôsledku aj na ľudské zdravie. 

Určite ste už počuli o ostrove odpadov v Tichom oceáne, ktorého rozloha je 13x 

väčšia ako rozloha Slovenska. V súčasnosti pláva v mori 5x viac rýb ako 

plastov. Podľa odhadov by sa do roku 2050 mala táto bilancia zmeniť a v 

moriach by sa malo hmotnostne nachádzať viac plastov ako rýb. 

5 TIPOV, AKO JEDNODUCHO REDUKOVAŤ PLASTOVÝ ODPAD 

1. Prinesme si do obchodu vlastnú tašku: Nám plastová taška zvyčajne 

slúži menej ako hodinu, no v prírode sa rozkladá desiatky až stovky 

rokov.  

2. Minimalizujme používanie PET fliaš. PET fľašu možno teda nahradiť 

sklenenou, nerezovou. 

3. Nakupujme nebalenú zeleninu a ovocie: Nezabúdajme, že ovocie a 

zelenina, ako napríklad banány alebo mrkva, majú svoj prirodzený 

„obal“. Netreba ich zbytočne baliť do mikroténových vreciek. 

4. Prinesme si vlastný hrnček: Ak ste kávičkári a obľubujete kávu „so 

sebou“, prineste si svoj vlastný „to-go“ hrnček . 

5. Uprednostňujme iný obalový materiál 

ako plast (napr. sklo, papier): Ak máme 

možnosť vybrať si konkrétny tovar v 

skle alebo v papieri, je to lepšia 

alternatíva k bežne používaným druhom 

plastov.  

EKO - okienko 



Objavujeme 

krásy 

Zvolena.... 
Žiaci našej školy často navštevujú jednu 

z významných a jedinečných expozícii, ktoré ponúka Lesnícke a drevárske múzeum vo 

Zvolene.  Okolie nášho mesta je obklopené lesmi, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou života 

a tak je pre nás veľmi dôležité poznávať bližšie jeho tajomstvá, ktoré zaujímavou 

a názornou formou ponúka práve toto múzeum. A aké zaujímavé veci o ňom zistil Jakub 

s dozviete práve teraz: 

- Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene je špecializovaným múzeom 

a dokumentuje i vývoj prírody a spoločnosti vo zvolenskom regióne.  

- Vo svojich fondoch z lesníctva, drevárstva, hubárstva, histórie, 

archeológie, má vyše 51 000 predmetov. 

 

A čo môžeme v múzeu vidieť ? 

1. Drevo vždy živé: Výstava je venovaná tradičným drevárskym remeslám 

a  zároveň prezentuje typické nástroje a konečné výrobky remeselníkov. 

2. Hlas lesa: predstavuje tému lesa a lesníctva na Slovensku. 

3. Rodina Ostroluckých a Ľudovít Štúr: približuje život tejto rodiny a jej 

vzťah k Štúrovi. 

 

A čo sme videli my a zapamätali sme si? 

Výstava: srnec hôrny, vlk, medveď, diviak, ľudové kroje a vianočné zvyky, huby 

a omnoho viac a musíme sa pochváliť, že každá naša návšteva bola spojená 

nielen s pozeraním, ale aj s aktívnou činnosťou, súťažami, hádaním hádaniek 

a veľa super vecí. Tešíme sa, čo uvidíme nabudúce, veď príroda je tak krásna.... 

 

 

                                                           Spracoval: Jakub Babic TVP3  



                                                                                              
1. Ako sa vám páči v tejto 

škole? 

Ako sa svorne zhodli celá 

trieda...“ v škole sa im veľmi 

páči a radi do nej chodia (čo 

vidno aj na ich usmiatych 

tváričkách a zvedavých 

pohľadoch). 

1. Ktoré predmety v škole máte 

najradšej? 

Matematika, písanie, čítanie, maľovanie, behanie futbal a rôzne 

súťaže (musíme prezradiť na týchto žiakov, že sú veľmi šikovní, 

zdatní v športoch a aj v iných činnostiach- krásne kreslia). 

2. Rozumiete si medzi sebou v triede?  

Rozumejú si tak dobre, že by najradšej do školy prišli aj cez 

prázdniny. 

3. A aká je vaša pani učiteľka? 

„Milá, dobrá, všetkým pomáha, nikdy nekričí, má pekné vlasy, 

náušnice, kabát, okuliare a plášť.“ 

Tretiaci sú veľmi milí, usmievaví, 

šikovní, trochu sa nás hanbili, ale 

na otázky odpovedali smelo. Z celej 

atmosféry v triede bolo cítiť, že sa 

v škole tešia a sú šťastní. A čo 

o svojich žiakoch prezradila ich 

triedna p.u. Grétka Vojtková?   

Čo by ste povedali na 

Vašich žiakov? 

„Sú úžasní.“ 

 

 

Na návšteve 

u..........tretiakov 



1. Aké je Vaše obľúbené jedlo, farba, kvet, film? 

„Moja obľúbená farba je biela, jedlo – sviečková na smotane a vyprážaný 

syr, čokoláda, kvety sú frézie a rada si pozriem vždy dobrú komédiu.“ 

2. Čo rada robíte mimo školy? 

„Voľný čas trávim s dcérami a v lese.“ 

3. Čo by ste si želali do budúcnosti? 

„Aby moje dcéry boli zdravé a teším sa na vnúčatá.“ 

4. Ktorá je Vaša vysnívaná krajina a kam by ste chceli cestovať? 

„Je mi jedno kam pôjdem, nech je to s ľuďmi, ktorých mám rada. 

S dobrou partiou je všade dobre.“ 

5. Slovo na záver od p. učiteľky: 

„ Nech je nám naďalej tak dobre a stále lepšie a lepšie.“ 

A čo nám ešte p.u. Grétka pošepkala?: „ V tejto triede v zložení 4 chlapci a 4 

dievčatá sa veľmi dobre učí. Ako spolužiaci si pomáhajú, podporujú sa, radi sa učia, 

pracujú a hrajú spoločenské hry. Sú šikovní, milí, poslušní, ako všetky deti sa občas 

aj pohádajú.“ 

Ďakujeme za rozhovor tretiakom aj pani učiteľke, za milé prijatie, atmosféru a želáme 

im veľa radosti z učenia, veľa úsmevných aj radostných chvíľ, pevné nervy 

a trpezlivosti a hlavne srdce vždy otvorené pre druhých tak ako to robia doteraz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktorky: Helka a Tonka z 8.A 



Piataci tento rok zažili zmenu a to hneď niekoľkonásobnú: prešli z I. stupňa na druhý, 

zmenila sa im triedna pani učiteľka – p. u. Pavlíkovú  vystriedala p. u. Jasová, začali 

ich učiť viacerí učitelia. Ako tieto zmeny zvládajú, ako sa cítia na druhom stupni, čo si 

myslia o spolužiakoch a učiteľoch sa naše zvedavé redaktorky Helka a Tonka išli 

opýtať priamo piatakov. A toto sme sa dozvedeli: 

Čo najradšej robíte v škole? 

Najradšej kreslia, čítajú, počítajú 

a športujú.   

 

1. Kde sa vám viac páči/páčilo 

na I. alebo na II. stupni? 

Trieda sa zhodla, že na druhom 

stupni. 

 

2. Čo si myslíte o svojich 

starších 

spolužiakoch(konkrétne  8. a 9. ročník)? 

A tu máme konkrétne odpovede: 

Dušan– „ chcú sa s nami biť.“ 

Paťo – „dakedy sú dobrí a niektorí sú aj na nás zlí.“ 

Dievčatá – „ staršie baby sú dobré a pomáhajú nám.“ 

3. Čo nám prezradíte na vašu triednu pani učiteľku? 

„ .....je veľmi dobrá, milá, slušná a je veľmo najlepšia na svete.“ 

A po tomto namáhavom vyzvedaní na naše zvedavé otázky  odpovedala aj triedna 

pani učiteľka Katka Jasová: 

1. Čo poviete na to, že ste opäť na tejto škole (po návrate 

z materskej dovolenky)? 

„Návrat bol ťažký, pretože som prešla zmenou (prechod z I. stupňa na 

II. stupeň) a je to veľká zmena, ale som tu veľmi šťastná.“ 

Na návšteve u........ 

piatakov 



2. Aké je Vaše obľúbená farba, jedlo, kvet a film (rozprávka)? 

„Zelená, sviečková omáčka, ľalia a rozprávka Kráska a zviera.“ 

3. Čo robievate vo voľnom čase? 

„ Venujem sa malému synovi.“ 

4. Na čo ste alergická? 

„ Na neporiadok.“ 

5. O čom snívate? 

„Chcela by som navštíviť Afriku.“ 

6. Čo by ste želali ostatným? 

„ Aby mali pevné nervy, aby žiaci poslúchali a chodili do školy 

pravidelne:“ 

  

Piatakom želáme, aby pekných chvíľ vo svojej triede a našej škole zažili veľa. Aby si 

užili čas strávený na škole, získali čo najviac vedomosti, ktoré im otvoria nové 

obzory. Aby sa stále usmievali, tešili zo života, aby sa učili sa navzájom rešpektovať, 

pomáhať si. A raz keď budú musieť vykročiť v ústrety životu si zvolili povolanie, ktoré 

ich bude napĺňať, tešiť a my budeme môcť s hrdosťou povedať: „Toto je náš bývalý 

žiak, žiačka.“  

Držíme vám piataci palce, tešíme sa že ste medzi nami a veríme, že tu na druhom 

stupni budete spokojní, dobrí, šťastní a šikovní. 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Helka Berkyová a Tonka Gašparová 8.A 

 

 



 

 

 

 

Milí naši čitatelia, aj v tomto čísle sme sa zasnívali. A Vianoce sú tu čo 

nevidieť, zasnívali sme sa práve o nich. Teda konkrétne o darčekoch, 

ktoré by ste si túžili nájsť pod stromčekom, Vieme, že sa nemôžme 

opýtať všetkých, ale aspoň niektorí nám prezradili, čo by ich potešilo 

práve na Vianoce. 

 

 

„Ja snívam o živej bábike...... 

a ešte, by som chcela kočík a pekné oblečenie.... 

......a už nič.“ 

Lea Kováčová (2.A) 

 

 

Tretiaci sa zasnívali spoločne a tu máme ich odpovede: 

„Telefón – Lucka, Erik, Tomas, Alex.“ 

„Tablet – Darinka“ 

„Aby pani učiteľka Grétka nám bola triednou až do 9. triedy“ 

Myslím, že toto želanie potešilo hlavne pani učiteľku...ale veď možno, 

človek nikdy nevie.... 

 

 

 

 

 

Snívanie o....... 



 

 

 

 

Milí naši žiaci, keďže nám už advent tíško klope na dvere a za ním prídu 

Vianoce (hurááááááááááá), máme pre vás takýto nápad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Čo keby ste sa počas adventu stali aj vy takým malým anjelom...Myslíte si, že to 

nie je možné? Verte, že áno(nebojte sa nenarastú vám krídla, ani svätožiara sa 

nezjaví, ale verte že budete vidieť veeeeľmi veľa usmievavých ľudí okolo seba. 

A ako to môžete dokázať? 

Veľmi jednoducho....Stačí 

keď sa budete snažiť (napr. 

pomáhať, poslúchať, 

rozdelíme sa, dostaneme 

veľa dobrých známok) a na 

konci vyučovania po 

zhodnotení pani učiteľky si 

môžete vymaľovať jednu 

časť z anjelika.  Pred 

Vianocami podľa toho, kto 

bude mať najlepšie 

vymaľovaného anjela 

a teda aj urobil toho 

dobrého najviac,  ten bude 

odmenený.....nejakým 

PREKVAPKOM. Už teraz 

sa tešíme ako po našej 

škole budú lietať sami 

anjelici. 

 

Výtvarná súťaž 

Milí naši šikuľkovia, vyhlasujeme súťaž o najkrajšiu vianočnú 

ozdobu z ekologického materiálu (plasty, rolky z toaletného papiera, 

šišky, oriešky......fantázii sa medze nekladú). Tešíme sa na vaše 

výrobky, ktorými bude ozdobený náš školský vianočný stromček. 

A aby sme nezabudli víťazí budú ocenení........) 

Adventný anjel 



                            

 

V tomto čísle otvárame novú rubriku špeci Receptár, v ktorej vám ponúkneme 

pár receptíkov na mňamky-mňamky. Keďže sa blížia Vianoce a tie sú plné 

sladkosti, tak sme si pre vás pripravili recept na fantastický punčový koláč. 

A ako na to nám poradí naša redaktorka Bianka Gregorová. Nech sa páči: 

Punčový koláč  

Suroviny:  

2x piškótové cesto: 

5 ks vajcia  

5 lyžice cukor kryštálový 

4 lyžice  múka polohrubá  

1/2 bal  prášok   do pečiva  

 

Stredné cesto ružové: 

6 ks  vajcia 

6 lyžíc  cukor práškový 

6 lyžíc  Múka polohrubá 

1  prášok do pečiva 

3 dcl voda  

300 g cukor kryštálový 

0,5 dcl rum 

1,5 dcl malinový,  sirup červený  

 aróma punčová 

  

  

          špeci Receptár 

https://varecha.pravda.sk/suroviny/prasok-do-peciva/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/voda/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/cukor-krystalovy/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/rum/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/sirup-cerveny/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/aroma-puncova/


Postup práce:  

 

1 

Upečieme si za sebou 3 piškóty. Najprv 2x svetlú.  5 žĺtok si vymiešame 

s 5 lyžicami cukru, pridáme 5 lyžíc vody, 4 lyžice pol. múky, polovicu 

prášku do pečiva a sneh z 5 bielok. Vylejeme na veľký plech s papierom 

na pečenie a upečieme na 200°C 10min. Postup zopakujeme. 

 

2 

Stredná ružová piškóta:  6 žĺtok vyšľaháme  s 6 lyžíc práš. cukru, 

pridáme 6 lyžíc pol. muky, celý prášok do pečiva, sneh zo 6 bielok a 

trosku červeného farbiva. Vylejeme na plech s papierom na pečenie. 

Pečieme asi 15min na 200°C. 

3 

Sirup: Uvaríme si cukor s vodou. Necháme vychladnúť a pridáme rum, 

sirup, punč  arómu a pár kvapiek červ. farbiva. Jeden svetlý piškótový 

plat natrieme džemom, naň položíme ružové cesto, ktoré popicháme  

vidličkou a polejeme ho pomaly sirupom. Znova natrieme džem a 

zakryjeme druhým svetlým plátom. Na vrch položíme papier na pečenie 

a položíme veľký plech a zaťažíme na noc. Ráno si pripravíme polevu 

podľa návodu. Dobrú chuť.  Punčový koláčik je šťavnatý. 

 

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 Z každého rožka 

troška........ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Janko sa modlí pred Vianocami a na konci modlitby zakričí: 

– Ježiško! Prines mi bicykel! 

– Nemusíš tak kričať. Ježiško nie je hluchý. – dohovára mu sestra. 

– Ježiško nie, ale babka áno. – hovorí Janko. 

 

Janko sa na Vianoce pýta otca: 

- Oco vieš, ktorý vlak najviac mešká? No predsa ten, čo si mi sľúbil 

minulé Vianoce. 

 

Dva kapre plávajú vo vani a jeden sa pýta druhého: Ešte stále si myslíš, 

že nás chcú iba okúpať? 

 

Policajt sa rozhodne, že si uloví vianočného kapra. 

Zobral náradie a začal sekať dieru do ľadu. 

Odrazu príde za ním jeden pán a kričí:  

-Okamžite prestaňte sekať do toho ľadu! 

-Akým právom mi to zakazujete!? 

-Právom správcu zimného štadióna! 

 

Zákazníčka: "Chcela by som kúpiť mužovi peknú kravatu, ktorá by 

zvýraznila jeho oči." 

Predavačka: " Každá kravata zvýrazní chlapovi oči, len ju treba dobre 

zatiahnuť." 

 

 

 

 

 

                                                                                   Erik Laššák, TVP3              

Vtipkáreň 


