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A SME TU OPÄŤ... 

 

 

 

 

 

 

Milí fišeráci,  

 

 

ani sme sa nenazdali a letné prázdniny ubehli ako voda. Školský rok 

je uţ v plnom prúde a v ţiackej kniţke sa našli uţ nejaké tie 

známky. Ani náš Fišeráčik nezaháľal a opäť pre Vás pripravil 

zaujímavé príspevky.  

Veľmi nás teší, ţe do našej redakčnej rady pribudli nové tváre 

a pevne veríme, ţe nám zostanú verné aj po ďalšie roky.  

Milí naši čitatelia, chceme sa Vám poďakovať za podporu, ktorej je 

stále viac a viac. Veľmi si to váţime a dúfame, ţe Vás ani v tomto 

roku nesklameme. 

O pár dní sú tu najkrajšie sviatky v roku. Určite sa ich uţ neviete 

dočkať, a tak si spríjemnite čakanie listovaním nášho časopisu 

a poriadne sa doň začítajte. 

 

 

Šťastné a veselé! 

                                                                                                                                                         

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor úvodného textu: šéfredaktorka Ema 

                                                                    

Vaša redakčná rada 

 

kresba: Tamara Klimková,                

              Marietta Mihočová, VIII. A 
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ŽIVOT V NAŠEJ ŠKOLE 

Prvý deň v škole 

Po dlhých dvojmesačných prázdninách sme mali ísť opäť do školy. 

Mne sa veľmi ísť nechcelo, ale taký je ţivot. V deň nášho veľkého 

návratu však začalo strašne pršať, a tak som sa trochu obávala, aký 

bude náš prvý deň v škole. 

Keď som prišla do školy, zistila som, ţe som sa vôbec nemusela 

obávať. Vedenie našej školy situáciu s daţďom vyriešilo – 

privítanie ţiakov v novom školskom roku sa konalo v telocvični. Na 

prvý pohľad sa zdalo, ţe sa tam všetci nepomestíme, ale nakoniec 

sme to zvládli. Náladu mi zlepšili moji spoluţiaci, ktorých som po 

dlhom čase opäť mohla vidieť a porozprávať sa s nimi.  Po zhromaţdení ţiakov mala pani riaditeľka príhovor, 

v rámci ktorého nás veľmi pekne privítala. Najviac sa mi z celého programu páčila pieseň, ktoré spievalo jedno 

malé dievčatko. Keď sa uvítací program skončil, nasledovali sme našu pani učiteľku do triedy a kaţdý z nás si 

sadol do svojej lavice. Pani učiteľka nám povedala pár úvodných pokynov a my sme jej na oblátku odovzdali 

kvety a čokolády ako prejav toho, ţe ju radi vidíme. Naša p. učiteľka nám ešte zaţelala veľa šťastia a prvý deň 

bol za nami. A ani sme sa nenazdali a uţ na naše dvere klopú Vianoce. Ako ten čas letí!  

redaktorka Dominika, fotka: archív ZŠ   

 

Dejiny Slovenska 

Dňa 21. 9. sa na našej škole uskutočnilo divadelné predstavenie 

s názvom Dejiny Slovenska, ktoré bolo určené pre ţiakov 6. a 7. 

ročníka. Na tomto predstavení sa ţiaci dozvedeli viac o dejinách 

ľudstva, čo bolo pre deti zaujímavé, ale najmä poučné. Deti sa 

naučili veľa o Slovanoch, ale aj o Germánoch. Takéto 

predstavenia v školách sú veľmi uţitočné, lebo deti sa veľa 

dozvedia. Preto ďakujeme našej pani riaditeľke, ţe nám umoţnila 

sa ísť naň pozrieť. 

 

 

 

Svetový deň jazykov 
 

Pamätáte sa na 26. september? Bol svetový deň jazykov. A viete čo sa v tento deň dialo? Ţiaci nosili tričká s  

nápismi v cudzích jazykoch a vyberali sa ţiaci s tými najzaujímavejšími tričkami. 

Ako uţ isto-iste, viete na našej škole sa učíme nemecký a anglický jazyk. A kaţdý z nás má k týmto jazykom 

odlišný vzťah. Ţiakom zo IV. A triedy sme poloţili niekoľko otázok, aby sme zistili, čo si o cudzích jazykoch 

myslia. Aj vy ste zvedaví? Tak čítajte ďalej. 

 

Aký jazyk máš najradšej? 

Bibka: Najradšej mám anglický jazyk. Mám ho rada, lebo je ľahký. 

            redaktor Samo, fotka: archív ZŠ 
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Romanka: Najradšej mám angličtinu, pretože mi ide dobre. 

Rebeka: Najradšej mám slovenčinu, pretože ju viem najlepšie.  

Ako sa ti učia jazyky? 

Bibka: Jazyky mi idú dobre,  lebo sa veľa učím. 

Romanka:  Učím sa veľa, a preto mi idú ľahko do hlavy. 

Rebeka: Veľa sa učím a snažím, takže celkom dobre.  

Koľko jazykov by si chcela vedieť? 

Bibka: Chcem vedieť veľa jazykov, najmä anglický, nemecký 

a český. 

Romanka: Chcela by som vedieť tri jazyky, aby som sa 

dorozumela vo viacerých krajinách.  

Rebeka: Chcela by som vedieť sedem jazykov, lebo ma baví 

sa ich učiť.  
 

redaktorka Šarlota, fotka: archív ZŠ 

 

OČP – branné cvičenie 
 

Ako po minulé roky,  tak aj tento rok sa uskutočnilo branné cvičenie, ktoré sa konalo 30. 09. Tento deň je 

ţiakmi veľmi obľúbený, lebo sa nemusia učiť a, samozrejme, môţu si doma trochu dlhšie pospať. Príchod do 

školy je totiţ zvyčajne o 8:45 hodine.  

Ja som v daný deň prišla do školy trochu skôr, počkala som si na ostatných spoluţiakov a na triednu pani 

učiteľku. Keď som sa dočkala, spoločne sme zamierili na multifunkčné ihrisko. Čo bolo dosť nečakané! Po 

zhromaţdení na ihrisku p. riaditeľka predniesla krátky príhovor. Potom sme sa konečne vydali na cestu. Naším 

cieľom bolo mestské ihrisko, na ktorom sme strávili tri a pol hodiny. Určite sa však pýtate, čo sme tam tak dlho 

robili. No hrali sme všelijaké hry, leňošili na deke a rozprávali sme sa... Deň naozaj rýchlo ubehol a ani sme sa 

nenazdali, išli sme do školy na obed, niektorí spoluţiaci uţ ale odchádzali domov. Keď sme doobedovali, išli 

sme ku skrinkám po ruksaky a vybrali sme sa domov. Uţ teraz sa teším na ďalší rok!   

redaktorka Lívia  

 

Biela pastelka a Boj proti hladu 

Kaţdoročne sa na našej škole konajú zbierky, ktoré všetci uţ veľmi dobre poznáme. Ide o zbierky Biela 

pastelka a Boj proti hladu. 

Ţiaci a učitelia si 23. 9. mohli zakúpiť sponu v tvare bielej 

pastelky, a tak prispieť na pomoc slabozrakým a nevidiacim 

na Slovensku. O tejto zbierke ţiakov informovala a zbierku 

zrealizovala p. uč. Hovancová – sestrička Priska, preto sme 

jej poloţili pár otázok. 

Koľko eur stála Biela pastelka? 

sestrička Priska: Biela pastelka stála 1€. 

Koľko peňazí sa našej škole podarilo vyzbierať? 

sestrička Priska: Vyzbieralo sa 99,80 €. 

Na čo sa dá využívať biela pastelka? 

sestrička Priska: Dá sa využiť ako spona/ záložka do knihy.  
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Ďalšia zbierka sa konala 7. 10. Túto zbierku sme mohli podporiť, ak sme si kúpili medovníkové srdiečko. Táto 

zbierka je na pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, v Albánsku, Rusku, na Ukrajine a na Slovensku. Vďaka 

tejto zbierke sa nakúpili potraviny, lieky, pitná voda, umoţnilo sa vzdelávať deti... Pani učiteľka Hovancová 

chodila cez prestávky po triedach, núkala medovníkové srdiečka a rozdávala ţiakom letáčiky s informáciami 

o tejto zbierke. Ţiaci si perníky ochotne kupovali a veľmi im chutili. 

Všetkým darcom srdečne ďakujeme. 
 

Zopár otázok: 

Koľko eur stálo jedno medovníkové srdiečko? 

sestrička Priska: Jedno medovníkové srdiečko stálo 0,50 €. 

Koľko peňazí sa vyzbieralo? 

sestrička Priska: Vyzbieralo sa 80 €. 

Kto okrem detí podporil túto zbierku? 

sestrička Priska: Vždy prispejú a podporia uvedené zbierky p. riaditeľka, p. zástupcovia aj p. učiteľky I. a II. 

stupňa. 

Kto piekol tieto medovníkové srdiečka? 

sestrička Priska: Medovníkové srdiečka pečú ochotné tety, dôchodkyne z Kežmarku z vlastných prostriedkov, 

potom sa predávajú v kostole a na kežmarských školách. 

Kto vám pomáhal pri rozdávaní srdiečok? 

sestrička Priska: Pomáhali mi žiačky z IX. B triedy. 

Budú sa tieto zbierky konať aj na budúci rok? 

sestrička Priska: Dúfam, že áno. 
 

superredaktorka Sárka Dzurilová, fotka: archív ZŠ 

 

Svetový deň mlieka  

Viete, v ktorý deň naša škola zrealizovala Svetový deň mlieka? No predsa 3. 10. Ţiaci IV. A mali na túto tému 

veľa aktivít. Boli oblečení do bielych tričiek, ktoré mali pripomínať naliate mlieko v pohári. V daný deň  si 

štvrtáci pripomenuli, aké  je mlieko pre ţivot človeka dôleţité.  

Mlieko obsahuje veľa vitamínov, vďaka nemu máme pevné kosti, sme silnejší a aktívnejší. Takţe je to jasné! 

Pitie mlieka nám len a len prospieva. 

Boli sme však zvedaví, čo hovoria na mlieko naši štvrtáci zo 

IV. A triedy. 

 

Ako chutí podľa vás mlieko? 

Sára: Mlieko je podľa mňa veľmi dobré. 

Romanka: Mlieko je podľa mňa sladké.  

Bibka: Mlieko je sladké a má výbornú chuť. 

Ako často pijete mlieko?  

Sára: Mlieko pijem každý deň.  

Romanka: Mlieko pijem skoro každý deň.    

Bibka: Mlieko pijem asi štyrikrát týždenne.  

V akej podobe prijímate mlieko? 

Sára: Mlieko prijímam v podobe jogurtov a obyčajného mlieka. 

Romanka: Mlieko prijímam v podobe obyčajného mlieka, ale aj jogurtov. 

Bibka: Mlieko prijímam v podobe jogurtov aj obyčajného mlieka. 
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Akú príchuť mlieka máte najradšej?  

Sára: Najradšej mám čokoládové mlieko. 

Romanka: Najradšej mám čisté mlieko. 

Bibka: Najradšej mám asi čisté mlieko. 

Kupujete si mlieko aj z nášho školského automatu? 

Sára: Áno, už od prvého ročníka.  

Romanka: Áno, kupujem, ale len mlieko, jogurty nie .  

Bibka: Áno, kupujem, ale iba mlieko, lebo jogurty z automatu mi nechutia.  
 

redaktorka Julka, fotka: archív ZŠ 

 

Čítame spolu 

Deň 24.10. bol pre nás druháčikov úţasný. 

Pozvali sme si do tried svojich starých 

rodičov, aby sme si spoločne urobili 

netradičnú hodinu ČÍTANIA, 

zaujímavú chvíľku plnú radosti 

a zábavy pod názvom Čítame spolu. 

Privítali sme ich piesňou "Deduško a 

babička", tieţ básničkami plnými vďaky 

za ich lásku. Starí rodičia nám prečítali 

rozprávky „Maťko a Kubko“, „Ako 

krtko vyliečil myšku“ a „Danku 

a Janku“. Nasledovali tvorivé dielničky: 

riešenie kvízu, ilustrácia rozprávky, 

výroba leporela a tvorenie plagátov. Na 

záver sme im odovzdali darčeky a ocenenia „najlepší dedko“ a „najlepšia babka“. Tak ako my detičky sme 

pripravili prekvapenie pre svojich starých rodičov, tak aj oni si pripravili pre nás... Všetci sme si pochutnali na 

výborných koláčikoch, ktoré upiekli ich šikovné ručičky. Bolo to krásne dopoludnie, plné radosti a zábavy.  

žiaci druhého ročníka  a p. učiteľky Kriššáková, Koreňová a Lacková, fotka: archív ZŠ 

 

Exkurzia štvrtákov v Planetáriu Prešov 
 

Dňa 4.11. sa  ţiaci štvrtého ročníka zúčastnili exkurzie v Prešove. Navštívili Planetárium. Ich program mal dve 

časti. V prvej si ţiaci mohli pozrieť dokumentárny film o našich planétach a o Slnečnej sústave. V druhej časti 

nasledovala ukáţka nočnej oblohy a významných súhvezdí. Dozvedeli sa aj to, prečo sa strieda deň s nocou a 

prečo sa striedajú štyri ročné obdobia. Štvrtáci neboli skúpi na slovo a porozprávali nám aj to, ako sa im 

v planetáriu páčilo. 

Ako dlho trval film? 

Matej Melikant, IV. C:  Film trval približne hodinu. 

Lenka Szentiványiová, IV. C: Asi desať, možno pätnásť minút. 

Sára Purschová, IV. A: Trval dve hodiny. 
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Aké bolo počasie? 

Matej Melikant: Cestou tam bolo hmlisto, ale cestou späť už slnečno. 

Lenka Szentiványiová: Bolo veľmi chladno. 

Sára Purschová: V ten deň bola zima.  

Uvideli ste niektoré súhvezdia aj bez pomoci pani učiteľky? 

Matej Melikant: Áno, Veľký a Malý voz. 

Lenka Szentiványiová: Áno, videla som Strelca. 

Sára Purschová: Áno, Malú a Veľkú medvedicu. 

Čo ste sa nové naučili? 

Matej Melikant: To, že je veľa súhvezdí a že Jupiter má päť 

mesiacov. 

Lenka Szentiványiová: Ako rozoznať súhvezdia. 

Sára Purschová: Neviem. 

Aké súhvezdia sa vám páčili najviac? 

Matej Melikant: Najviac sa mi páčil Veľký Voz. 

Lenka Szentiványiová: Páčilo sa mi súhvezdie Pegas. 

Sára Purschová:  Mne najmä Malý medveď. 

 

redaktorka Sára Sokáčová, fotka: archív ZŠ 

 

Zelená škola na tému Voda  

Milí spoluţiaci, to, ţe je voda najrozšírenejšou a najdôleţitejšou látkou na našej 

planéte, určite viete. Tvoria ju napríklad oceány, moria, rieky, jazerá a vodné nádrţe. Sú to 

ale aj daţde, hmla a ľadovce. Voda je ozajstný zázrak prírody, v ktorej vznikol ţivot. I 

keď voda je najrozšírenejšou látkou na Zemi a jej zásoby sú obrovské, sladkej vody nie je 

aţ tak  veľa. A myslíte si, ţe je na Zemi dosť pitnej vody? V 80 krajinách sveta, v ktorých 

ţije 40 percent populácie zemegule, sa vyskytuje nedostatok vody. Asi miliarda ľudí v 

rozvojových krajinách nemá priamy prístup k pitnej vode, znečistená voda vyvoláva štyri pätiny chorôb v 

rozvojových krajinách a zapríčiňuje 10 miliónov úmrtí ročne.  

Hlavným problémom poľnohospodárstva v rozvojových krajinách v budúcnosti nebude nedostatok ornej 

pôdy, ale nedostatok vody. Preto je potrebné hľadať nové vodné zdroje, ale aj hospodárnejšie vyuţívať 

existujúcu vodu, je potrebné odvádzať a čistiť odpadové vody. Človek kaţdoročne vypúšťa veľké mnoţstvo 

priemyselných alebo komunálnych odpadových vôd, a tak negatívne ovplyvňuje kvalitu zdrojov povrchových i 

podzemných vôd. Vypúšťané odpadové vody by mali byť preto čistené. Treba vynaloţiť maximálne úsilie, aby 

sa zabránilo moţnej ekologickej kríze alebo katastrofe. 

Znečisťovanie morí, nadmerný a nekontrolovaný rybolov a okysľovanie vody prinášajú moriam a 

oceánom pomalú a postupnú skazu a postupný zánik ţivota pod hladinou mora. Oceány majú významnú úlohu 

pri udrţovaní klimatických pomerov na Zemi. Týka sa to celej planéty, nielen prímorských krajín. Následky 

postihnú všetkých. Nie je iná cesta ako zastaviť a zakázať nadmerný a nekontrolovaný rybolov a zabrániť 

znečisťovaniu vody odpadmi a chemikáliami. Mŕtvy oceán, mŕtve moria, rieky a jazerá – to je mŕtva planéta. 

A ako môţeme prispieť k zlepšeniu kvality vody my? Stačí napríklad nezbavovať sa prostredníctvom výleviek 

alebo záchodových mís starých liekov, nových alebo pouţitých ropných produktov, prebytočných zásob farieb, 

lakov alebo riedidiel, prípravkov proti škodcom, zbytkov jedlých olejov a pod. 

Milí spoluţiaci, nezabudnite sa preto správať zeleno – to znamená šetrne k prírode a nášmu ţivotnému 

prostrediu.  

Text: Alžbeta Šterbáková, Antónia Balážová, Veronika Mizdošová – žiačky zo VII. B triedy 
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OKIENKO OLYMPIÁD A SÚŤAŽÍ 
Aj v  novom školskom roku sa ţiaci našej školy zúčastnili ďalších olympiád a súťaţí a získali aj niekoľko 

krásnych ocenení, s ktorými sa vracia aj naše Okienko. 

„O najlepší školský časopis  v šk. roku 2015/2016“           Podtatranský školák                              

Cezpoľný beh                              Beh Ľubicou 

olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry                  „Milosrdní ako Otec“                                                                       

              olympiáda v anglickom jazyku                iBobor                               

                                             Nenápadní hrdinovia 

 

Fišeráčik je najlepší! 
 

Dňa 14. 9. sme sa s pani učiteľkou Bodyovou vybrali 

do Podtatranskej kniţnice v Poprade. Konalo sa tam 

totiţ vyhodnotenie regionálnej súťaţe „O najlepší 

školský časopis v školskom roku 2015/2016“. Náš 

časopis sa stal po prvýkrát tým najlepším. Ak si 

moţno pamätáte, minulý rok sme skončili tretí. 

Porotcovia u nás zaznamenali obrovský pokrok. 

Akoby aj nie, keď sme sa celý rok usilovne snaţili 

a kaţdý týţdeň sme poctivo pracovali, aby sme vám 

priniesli nové a zaujímavé informácie zo ţivota 

školy. Odmena prišla v podobe  vecných cien, 

krásneho diplomu, a to najdôleţitejšie, veľkej 

a chutnej čokoládovej torty. Naša pani učiteľka 

Bodyová bola aj súčasťou interview, ktorého link si 

môţete nájsť na našej webovej stránke. Touto cestou sa chcem poďakovať členom redakčnej rady za ich 

príspevky a tvorbu, šéfredaktorkám, ktoré usilovne pracovali a pani učiteľkám Bodyovej, Gallikovej a mnohým 

iným, vďaka ktorým vyzerá časopis, tak ako vyzerá, pretoţe vďaka nim sme tými najlepšími. 
 

šéfredaktorka Katka, fotka: archív ZŠ 

 

Podtatranský školák 
 

Dňa 28. septembra sme sa s pani učiteľkou Bodyovou vybrali do Popradu, presnejšie do 

Podtatranskej kniţnice na vyhodnotenie regionálneho kola súťaţe Podtatranský školák.  

Stretli sme sa s trojčlennou porotou, ktorá sa dlhodobo venuje vyhodnocovaniu školských 

časopisov. Táto porota v rámci voľnej diskusie zhodnotila kaţdý školský časopis. Vyjadrila 

sa najmä k témam, čo ţiaci robia dobre a čo zle. Náš časopis, bohuţiaľ, nezískal ţiadne 

umiestnenie, ale zato sa porote páčila úvodná strana. 

Po vyhodnotení sme sa mohli ponúknuť čajom a čokoládovou tortou. Sme radi, ţe sme sa 

tejto súťaţe mohli zúčastniť, získali sme cenné rady, ktoré môţeme zuţitkovať aj v tomto čísle. 

šéfredaktorka Emka   



 

12 

Cezpoľný beh 

Dňa 6. 10. sa naši chlapci Jakub Gardoš z IX. D, Erik Krišík z VIII. B a Ronald Bombara z IX. C triedy 

zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu. V rámci svojho druţstva sa umiestnili na 1. mieste. Jakub bol 

úspešný aj v kategórii jednotlivec, v ktorej sa mu opäť podarilo skončiť na 1. mieste. 13. 10. sa konalo krajské 

kolo, v ktorom skončil tretí.  

Našim šikovným chlapcom srdečne blahoţeláme. 

Pár otázok pre Jakuba:  

Aká bola v jednotlivých kolách konkurencia? 

Jakub: Konkurencia určite bola, ale nie až taká veľká. 

Uvažoval si pred súťažou o víťazstve? 

Jakub: Nie, neuvažoval, ani som netušil, že sa vôbec umiestnim.  

Ako si rozumieš s Erikom a Ronaldom? 

Jakub: Rozumiem si s nimi veľmi dobre, sme kamaráti. 

Kto vás na tento cezpoľný beh pripravoval? 

Jakub: Pán učiteľ Michal Babej. 

Akým iným športom sa ešte venuješ? 

Jakub: Baví ma ešte aj futbal.  

Akých súťaží sa ešte zúčastníš? 

Jakub: Zúčastním sa ešte futbalových súťaží. 
 

superredaktorka Sárka Dzurilová, fotka: archív ZŠ 

 
 

Beh Ľubicou 
 

Dňa 7. 10. sa naši dvaja ţiaci zúčastnili Behu Ľubicou. Ich mená moţno poznáte, boli to: Andrea Troppová, 

ktorá sa umiestnila na 1. mieste a ţiak Jakub Gardoš, ktorý skončil na 2. mieste. Je to pre nich a tieţ pre našu 

školu veľký úspech. Sme radi, ţe máme takýchto šikovných ţiakov. Ďakujeme!  

Pár otázok pre Andreu: 

Andrea, ako veľmi náročná bola podľa teba trať? 

A: Nebola veľmi ťažká, pre mňa to bola úplná pohoda. 

Ste s Jakubom kamaráti alebo ste rivali? 

A: Sme kamaráti. 

Bola si pred týmto behom nervózna? Ako si sa cítila? 

A: Zo začiatku som bola nervózna, ale čím bližšie som bola k cieľu, tým to bolo lepšie. 

Keď si dobehla do cieľa, aké si mala pocity? 

A: Úplne super. Keď som pretrhla červenú cieľovú pásku, vedela som, že som to dokázala a bola som veľmi 

šťastná. 

Tento beh bol úplne prvý alebo si sa niečoho takého už zúčastnila? 

A: Takýto beh bol prvý, ale v minulosti som sa už zúčastnila aj cezpoľných behov. 

Kto ti držal palce najviac? Niekto z tvojej rodiny alebo skôr kamaráti? 

A: Nebol tam nikto taký, no najviac som si držala palce sama sebe. 

Keď budeš dospelá, budeš športovkyňa? 

A: Asi áno. Rada športujem. 

S akým športovcom by si sa chcela stretnúť? 

A: Myslím, že asi s Peťom Saganom. On je top. 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

Text: Valéria Petráčeková, V. A; šéfredaktorka Katka;  fotka: archív ZŠ 
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Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 
 

Dva dni pred jesennými prázdninami, presnejšie 26. 10., si 

zopár ţiakov 8. a 9. ročníka otestovalo svoje schopnosti 

v gramatike a literatúre na olympiáde zo slovenského jazyka. 

Najlepšie výsledky po troch častiach dosiahla Katka 

Vosovičová z IX. D, ktorá nás reprezentovala v okresnom kole 

15. novembra. Na druhom mieste sa umiestnila Sandra 

Bjalončíková a na treťom Lívia Krempaská, obidve z IX. C 

triedy. Katka v okresnom kole  skončila na treťom mieste. 

Srdečne jej blahoţeláme a ďakujeme za reprezentáciu našej 

školy. 

Katka sa pravidelne zúčastňuje rôznych vedomostných súťaţí, 

preto sme boli zvedaví, aké mala dojmy z tejto olympiády. 

A tak sme jej poloţili zopár otázok... 

 

Čo si konkrétne prežívala, keď si sa dozvedela že máš prvé miesto? 

Katka: Bola som rada, pretože tejto olympiády sa pravidelne zúčastňujem. 

Ako si sa pripravovala na okresné kolo? 

Katka: Prakticky ani veľmi nie, pretože sme trénovali s pani učiteľkou už od začiatku roka a po školskom sme 

vtom len pokračovali. 

Ako si sa cítila pred okresným kolom? 

Katka: Bola som nervózna, ale tiež som sa aj veľmi tešila. 

Aké si mala pocity, keď si stála pred porotou na okresnom kole? 

Katka: Mala som trému, ale myslím si, že som si viedla celkom dobre. Po tretej časti zo mňa tréma už opadla. 
 

redaktorka Šarlota, fotka: archív ZŠ 

 

 

Milosrdní ako Otec 

Ako všetci vieme, tento rok bol Rokom 

milosrdenstva, preto sa tieţ uskutočnila 

recitačná súťaţ zvaná „Milosrdní ako Otec“. 

Tejto súťaţe sa zúčastnil Jakub Lesný a ja 

(Katarína Vosovičová). Najskôr sa 24. 

októbra uskutočnilo oblastné kolo 

v Spišskej Novej Vsi, na ktorom sme obaja 

získali prvé miesto. Potom sa 22. novembra 

uskutočnilo diecézne kolo v Spišskej 

Kapitule. Tu sa Jakub umiestnil na prvom 

mieste a ja na druhom. Bol to veľký záţitok, 

pretoţe v Kapitule sme mali moţnosť 

stretnúť sa s biskupom Mons. Štefanom 

Sečkom a taktieţ sme mali moţnosť prehliadnuť si katedrálu sv. Martina. Som rada, ţe som sa mohla takejto 

súťaţe zúčastniť a chcela by som sa poďakovať sestričke Priske za našu prípravu. 
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Olympiáda v anglickom jazyku 

Dňa 22.11. sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Takto sa 

umiestnili naši ţiaci v kategórii 1 A: 1. miesto – Patrik Pospíšil zo VII. B, 2. 

miesto – Anna Kubalová zo VII. C, 3. miesto – Alžbeta Špesová zo VII. A a 

v kategórii 1 B: 1. miesto – Lea Gallová z IX. D, 2. miesto – Barbora 

Václaveková z VIII. C, 3. miesto – Petra Barnášová z IX. C. Všetkým 

srdečne gratulujeme a víťazom drţíme palce v ďalšom kole.   

 

 

 

iBobor                                  

Celoslovenského kola súťaţe iBobor sa zúčastnili ţiaci 3. – 9. ročníka a najlepšie sa umiestnili títo naši ţiaci: 

3. ročník: Oliver Pukluš, III. C; Oliver Pažák, II. C; Kristína Petijová, III. A; Natália Ferenčáková, III. C 

a Laura Krasuľová, III. C 

4. ročník: Matej Mitura – 96 bodov (100% úspešnosť), IV. A;  Martina Pixová – 96 bodov (100 % 

úspešnosť), IV. A 

5. – 7. ročník: Damián Cehula; Simon Kopkáš; Alex Štefaňák; Svetlana Václavová – VI. C 

8. – 9. ročník: Katarína Vosovičová (100 percentil), IX. D; Karolína Vilgová (100 percentil), VIII. C 
 

šéfredaktorka Katka, fotka: archív ZŠ 

 

Nenápadní hrdinovia 

Projekt  Nenápadní hrdinovia, na ktorom sme 

v mesiaci október pracovali
1
, postúpil do 

vyššieho kola. 17. októbra sme sa mali 

zúčastniť slávnostnej konferencie v Bratislave,  

avšak zakladatelia, ale aj sponzori tejto súťaţe 

sa  rozhodli, ţe náš program obohatia o viac 

záţitkov. Naša cesta sa teda začala o dva dni 

skôr.  

Vycestovali sme do českého Jáchymova. 

Cesta  bola síce dlhá a úmorná, ale počas nej 

sme spoznali mnoho ľudí  a počuli veľmi 

zaujímavý výklad  o čase komunizmu. Ten nás 

však  nepripravil na to, čo sme neskôr videli 

na vlastné oči.  

Cestou sme sa zastavili v Přibrame, kde  sme 

navštívili pracovný tábor Vojna. 

                                                           
1
 Na tomto projekte pracovali ţiaci z IX. C triedy: Sandra Bjalončíková, Jakub Lesný a Petra Barnášová 

(poznámka redakčnej rady). 



 

15 

Počasie bolo chladné a sychravé, a tak sme sa mohli lepšie stotoţniť s pocitmi  ľudí, ktorí týmto hrozným 

táborom prešli. Sprievodca mal  rozsiahle vedomosti o tábore  a počas jeho rozprávania nám neraz po chrbte 

prebehli  zimomriavky z vecí, ktoré sa tu diali. Ľudia sem boli odvádzaní  len kvôli tomu, ţe boli v očiach 

niektorých ľudí nepriateľmi  štátu a mali väčšie vedomosti ako ostatní. Mnohí kňazi, politici, spisovatelia... sa 

ocitli na mieste, o ktorom nemali ani potuchy. Väčšina z nich uţ spadala pod názov MUKL – muţ odsúdený 

k likvidácii.  

Ďalší deň sme navštívili miestnu jáchymovskú minciareň, v ktorej sme si mohli obzrieť vzácne, tam vytvorené 

mince. Boli vyrazené z vyťaţených kovov. Mnohí odsúdení, ktorí nepôsobili v pracovnom tábore Vojna,  

v nich ťaţili striebro, meď a iné kovy. V stiesnených priestoroch sme sa necítili pohodlne ani ako návštevníci, 

o to ťaţšie bolo si predstaviť, ţe mnohí nevinní  tu pobudli  niekoľko rokov. Neocitli sa tu len dospelí, ale aj 

deti, a to len kvôli tomu, ţe boli malé a vedeli sa dostať  tam, kde dospelí nie. Aj ony  boli odsúdené na smrť. 

Mali sme aj tú česť stretnúť sa s českým 

politickým väzňom, ktorý nám vyrozprával 

svoj ţivotný príbeh. V mladosti si prešiel 

peklom, ale napriek tomu sa stále usmieval 

a porozprával nám aj vtipné historky. Po 

rozlúčení sme cestovali do Bratislavy, kde 

nás čakal náš „veľký deň“. 

Odetých v slávnostných oblečeniach nás 

dopravili do Primaciálneho paláca, kde sa  

podávali raňajky. V Zrkadlovej sieni bolo 

všetko pripravené, chýbalo uţ len jedno, a to 

my a naše posolstvá. Študenti a ţiaci 

z rôznych kútov Slovenska postupne, s istou 

dávkou nervozity a trémy, odprezentovali  

svojich hrdinov. Toho nášho, Teodora 

Gavendu, sme priblíţili najlepšie, ako sme 

vedeli.  A naša usilovná práca a trpezlivosť 

nás dostala aţ do zlatého pásma. Tým to 

však neskončilo. Čakalo nás ešte  stretnutie 

s prezidentom  Andrejom  Kiskom, ktorý nás  prijal vo 

svojom paláci a zaujímal sa o naše projekty.  

Sme, pravdaţe, hrdí  na víťazstvo, avšak stretnutia 

s ľuďmi, ktorých sa udalosti spred rokov priamo 

dotýkali, ich osudy a spomienky  nám dali oveľa viac, 

ako sme očakávali.                                           

Jeden z citátov nám utkvel v pamäti: „Nesmieme 

zabudnúť na nikoho z tých, ktorí boli týraní, umučení, 

popravení. A nesmieme zabudnúť ani na nikoho z tých, 

ktorí ich týrali a zabíjali...“ A my nezabúdame.  

A našou prácou sme chceli prispieť k tomu, aby ani 

ostatní nezabudli. 

 

 

Text: Petra Barnášová, IX. C, fotky: p. uč. Galliková 
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ŽIACKA PALETA 

kresba: Natálka Ferenčáková, III. C kresba: Jasna Slávik, III. C 

kresba: Sára Sokáčová, Vanesa Vaţanová, Katarína Andrášová – ţiačky V. C 
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MLADÝ SPISOVATEĽ 
 

O dievčatku a koňovi menom Dreamprincess 

4. kapitola 
 

Lúka. Krásna lúka. Lúka plná ţiariacich pestrofarebných kvetov. Uprostred stojí Liana. Obzerá sa vôkol 

seba. Na kraji lúky stojí Dreamprincess a Liliana, ibaţe nie posadnutá zlou bosorkou, ale stará dobrá usmievavá 

Liliana s modrými očkami, ktorá ju síce niekedy vie naštvať a správať sa akoby ju ani nevidela, ale v hĺbke 

duše ju má rada. Stoja bok po boku a dívajú sa na Lianu. „Kde to som?“ opýta sa ich Liana. Nikto jej však 

neodpovedá. Myslí si, ţe ju nepočujú a chystá sa vybrať k nim. Nemôţe sa však pohnúť. Pozrie sa na svoje 

nohy, ktoré sú prilepené k zemi čiernou hmotou. Liany sa zmocňuje panika. Vtom sa lepšie prizrie na jej dvoch 

spoločníkov a zmeravie od hrôzy. Lesk v očiach jej sestry sa stráca. Úsmev na perách jej pomaly bledne 

rovnako ako aj kvety na lúke. Dreamprincess je nepokojná a stavia sa na zadné, no uvedomuje si, ţe Lianu uţ 

zachrániť nemôţe. Liliana uţ nemá na tvári ţiaden úsmev. Veselosť sa z nej vytráca. Kvety na lúke čoraz viac 

blednú. Celý svet bledne rovnako ako jej sestra. Liana uţ v nej nevidí svoju sestričku, ale iba pomstychtivú 

vraţednú bosorku v tele jej sestry. Dreamprincess sa na bosorku snaţí vrhnúť, no mágia tejto bosorky je 

silnejšia ako tá jej. V očiach Dreamprincess sa zračí bezmocnosť. Bosorka sa pozrie na zem, na ktorej stojí kôň. 

Zem sa začne vplyvom jej pohľadu triasť a rozpadávať smerom dovnútra. Liane sa rozšíria oči strachom. 

„Nieee, Dreamy!“ skríkne. Dreamprincess však zmierená so svojím osudom zlostne pozrie na bosorku, smutne 

na Lianu a s posledným povzdychom sa prepadne pod zem so zvyškom zeme. Ostala po nej iba hlboká čierna 

diera. Liane sa začnú tisnúť slzy do očí. Kvety na lúke sú uţ skoro celé čierne. Uţ tu nie je ani stopa po ich 

pestrofarebnosti. Rovnako ako na Liliane nie je stopa po jej veselosti. Tu uţ nie je Liliana. Iba vyškierajúca sa 

bosorka. „Nikdy ma nepremôţete!“ skríkne bosorka škrekľavo na Lianu. Niečo sa pri Liane pohne na nohách. 

Pozrie sa tam a vidí, ako sa čierna hmota dvíha z jej nôh. Tá hmota Liane niečo pripomína. Ale veď to je tieň! 

Ten čo ju napadol v lese a potom ju viedol z väzenia ku bosorke Irine. Cíti, ţe je to ten istý. Lianu premkne 

hrôza. Uţ-uţ ho ide skopnúť z nôh, keď tu zrazu sa tieň postaví a plazí sa k svojej panej. Liana sa poobzerá 

a s úţasom zistí, ţe tisícky ďalších tieňov sa blíţia k bosorke. Sú to určite tie, ktoré videla Liana v bosorkinej 

miestnosti. Zrazu sa bosorka zavŕta pohľadom do Lianiných očí. Ako na povel kvety uţ úplne sčerneli a tiene 

sa rozpŕchli na všetky strany, aby pokryli všetko svojou černotou, ako keď sa na papier vyleje čierny atrament. 

Tak to pripadalo Liane. Všetko vrátane Liany pohltila tma černejšia ako atrament.  

... 

S priduseným výkrikom sa Liana posadila. Sťaţka dýchala a spamätávala sa doteraz z najhoršej nočnej 

mory.  

„No konečne!“ ozvalo sa vedľa nej. Leţala na posteli vo svojej cele. Na konci 

postele sedela tá čudná modrá veverička. „Uţ som sa bál, ţe sa neprebudíš. Trocha 

si mi tu odpadla,“ zasmial sa Trebor. 

„Takţe to nepatrilo do mojej nočnej mory?“ spýta sa ešte stále otrasená Liana. „Ty 

si fakt skutočný?“ 

„Samozrejme!“ ozve sa urazený Trebor. „A som tu, aby som ti pomohol,“ 

významne sa odmlčí, „je totiţ mojím poslaním zastaviť Irinu, bojujeme s ňou uţ 

pár storočí.“ 

„Čoţe? Pár storočí?“ Liane zabehne slina. „Povedal si bojujeme? Kto my?“ 

„No predsa ja a spolok, do ktorého patrím. Voláme sa Mesační stráţcovia a našou 

úlohou je bojovať proti zlým duchom. Je mi naozaj ľúto, ţe Irina posadla práve 

tvoju sestru. Väčšinou ju porazíme bez zásahu ľudí z iného sveta, no teraz musíš 

vedieť, prečo sme ťa tu zatiahli.“ 

„To vy ste ma sem priviedli?“ skočí mu do reči Liana. „Kvôli vám som opustila 

môj svet, moju Dreamy?!“ Liane stúpa od hnevu červeň do tváre. 

„Upokoj sa, dievča,“ pokojne jej odpovie veverička, „a vypočuj ma.“ 

Liana sa uţ ukľudní, pretoţe ju premôţe zvedavosť. „Prepáč,“ ospravedlní sa. 
kresba: Laura  

               Hodorovičová, V. C 
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Trebor teda pokračuje: „Je to veľmi dlhý príbeh, ale keďţe nemáme veľa času, 

skrátim ho. Uţ pár storočí vedieme s Irinou nekonečný kolotoč. Stále niekoho 

posadne, my ho potom s veľkou námahou oslobodíme, Irina sa na chvíľu stratí 

oslabená naším útokom, no potom sa vráti a posadne niekoho iného. Takto to uţ robí 

storočia a my ju stále nedokáţeme poraziť natrvalo. Spolok bol uţ unavený a cítili 

sme sa bezmocne, aţ kým niekoľko Múdrych z našich radov neprišlo na spôsob, ako 

Irinu zničiť raz a navţdy.“ 

„Naozaj?“ zvolá prekvapená Liana. „Ako?“ 

„Na to si tu ty,“ odpovie jej Trebor. „Najskôr ale potrebujem vedieť, či ideš do toho 

s nami, potom ti odpoviem.“ 

Liana sa zamračí a chvíľu tuho premýšľa. Vţdy bola skôr typom dievčaťa, 

ktoré sa skrýva a boj necháva na iných. Nebola zvyknutá na pozornosť, ktorú by si 

získala, ak by bola hrdinkou. No teraz sa niečo zmenilo. Bola nahnevaná na Irinu, ţe 

jej zobrala sestru, ktorá ju síce nemala aţ tak rada, no bola to jej sestra a tú predsa 

musí zachrániť. Navyše nedovolí zlu zvíťaziť. 

„Áno. Idem do toho!“ zvolá Liana tak hlasno aţ Trebor podskočí a skryje sa pod 

posteľ. „Ja svoju sestru zachránim,“ povie pevným a istým hlasom Liana. Toto je jej 

boj a musí ho dobojovať ona. 

Pokračovanie v ďalšom čísle... 
šéfredaktorka Katka 

 

Marlenka – dievča tanca 
 

Raz dávno ţilo jedno dievčatko, ktorému zomrela mamka. 

Dievčatko ostalo samé s ockom. Raz jej do domu priviedol zlú 

macochu, ktorá mala jednu dcéru Holenu. Holena bola zlá, odporná 

a namyslená. Marlena rada tancovala kaţdý deň svoj tanec, a preto 

cvičila vo svojej izbičke. Holena to nemala rada, po Marlenke vţdy 

len kričala a rozkazovala jej, aby uţ netancovala a radšej upratovala 

dom. No Marlenke sa nechcelo, ale keď jej macocha rozkázala, tak 

ju musela počúvať. Raz sa mala Marlenka zúčastniť tanečnej súťaţe, 

no macocha ju nechcela pustiť. No Marlenka aj tak ušla v pekných 

modrých šatách. Na súťaţi vyhrala prvé miesto. Keď prišla domov, 

tak to oznámila ockovi a zlej macoche. Keď to počula Holena, tak sa 

strašne nahnevala. Macocha však musela skonštatovať, ţe v tanci je 

Marlenka lepšia ako jej dcéra Holena. 

Raz ráno bolo počuť silno zvoniť zvonček. Na veľké 

prekvapenie vo dverách sa objavil princ, ktorý si pýtal dievča, ktoré 

vie veľmi dobre tancovať. Ako prvá sa však ozvala Holena: „Áno, ja 

viem veľmi dobre tancovať.“ Ale Marlenkinmu otcovi to nedalo 

a uviedol veci na pravú mieru: „To Marlenka je dobrá tanečnica, tú 

si berte.“ A princ sa zrazu rozpamätal: „Áno, to je tá, čo vyhrala 

tanečnú súťaţ. Áno, teba si beriem, budeš mojou ţenou.“  

A ani sa naši hrdinovia nenazdali a uţ sa konala svadba. 

Avšak zrazu zazvonil zvonec a rozprávky je koniec.  

Text: Zuzana Vilgová, VI. B 

 

kresba: Nina Paţáková, 

               IX. D 

kresba: Erika Jančušková, IX. B 
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CHVÍĽKA POÉZIE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Prišla zima 
 

Hurá, hurá, sneţí von, 

malý Mirko robí zhon. 

Ku dverám uţ upaľuje, 

vetrovku si oblieka 

a mamička sa čuduje, 

kam ten Mirko uteká. 
 

Vzal čapicu, rukavice, 

topánky si obul hneď. 

Vybehol von, videl deti, 

na tvári bol zase smiech. 
 

Sneţné gule vzduchom letia, 

do tváre a do brucha. 

A bum malému Mirkovi, 

guľa trafí do ucha. 
 

Aúú, to bolí, kričí na nich, 

dajte pozor, kamaráti! 

Pri tej vojne ani nevieš 

a zrazu bum, ublíţia ti. 
 

Potom všetci presunú sa 

z pred domu na záhradu, 

Mirko volá Betku k nim, 

ona nemá náladu. 
 

Z okienka Betka hľadí, 

aká je tam zábava. 

Snehuliaka postavili, 

Joţko vedro naň dáva. 
 

Našiel hrniec, dal preč vedro, 

nasadil na snehuliaka. 

Všetci sa naďalej hrali 

a Betku to uţ von láka. 
 

Nakoniec aj Betka prišla, 

ţe vraj si to rozmyslela. 

Mamka z okna pozerá sa, 

koľko je tam detí veľa. 
 

A tak mamku napadlo, 

buchty pre nich upiecť, 

keď sa všetci dohrajú, 

nech sa prídu najesť. 
 

Po dlhom dni Mirko príde 

a hovorí mamičke, 

aký to bol krásny deň, 

zajtra povie babičke. 

 

 

Brian Róbert Kalafut, IV. A 

Náš pes Dunčo 

Keď sa Dunčo schová v búde, 

myslím si, ţe búrka bude. 

A tak volám detičky, 

poďte dnu na chlebíčky. 

 

Dunčo breše ostošesť, 

naše deti nechcú jesť. 

A tak vravím: „V poriadku, 

zavoláme na Katku.“ 

 

O chvíľu uţ zvonček zvoní, 

za dverami Katka stojí. 

Nesie pizzu a koláče, 

od údivu kaţdý skáče. 

Ja a moja sestra 

Keď prídem zo školy, 

ihneď robím úlohy. 

Moja sestra Esterka 

do všetkého prsty strká. 

 

Je to veľká ţalobaba, 

povie aj, ţe Bobriho špinavá je laba. 

Hromy-blesky lietajú, 

naši nervy strácajú. 

 

„Veď  je ešte maličká, 

daj jej boţtek na líčka. 

Podeľ sa aj s Olafom, 

buď  jej dobrým príkladom!“ 

 

Katarína Laskovská, IV. A 

Brian Róbert Kalafut, IV. A 

 

kresba: Valéria 

Petráčková, V. A 
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Vianoce, príďte k nám 
 

Vianoce,  príďte k nám, 

Vianoce,  príďte k nám, 

budeme sa s vami radovať. 

Len príďte k nám, 

len príďte k nám. 

Soby vzlietnu na oblohu, 

deti sa budú radovať, 

ale musia spať, aby  Jeţiška nevideli, 

lebo kúzlo Vianoc sa zlomí. 

Len, Vianoce, príďte k nám, 

príďte k nám. 
 

Rodina bude pokope, 

kaţdý sa bude radovať. 

Len príďte k nám, 

len príďte k nám. 
 

Dajte darčeky pod stromček a 

spapajte koláčik s mliečkom. 

Len príďte k nám, 

Len príďte k nám. 

Snehuliaci vás pekne privítajú, 

ak napadá sneh z neba. 

Len príďte k nám. 

Vianoce, len príďte k nám. 

Stromček je uţ ozdobený 

peknými vianočnými guľami. 

Len príďte k nám. 

Len príďte k nám. 
 

Keď k nám zavítate, 

spapajte kapríka, 

kapustovú polievku a bobáľky. 

Uţ o chvíľu, to tu máme. 

Tak príďte k nám, 

Tak príďte k nám. 
 

Vianoce uţ prišli k nám, 

môţeme sa všetci radovať. 

Vianoce uţ prišli k nám. 

 

Nikita Nemcová, V. B 

 

 

Mama 
 

Mama, to je tá, 

čo vľúdne slovo pre mňa má. 

Umýva mi, češe vlásky, 

vţdy je plná veľkej lásky. 
 

Mama, to je tá, 

čo úsmev na tvári pre mňa má. 
 

Hrá sa so mnou v pieskovisku, 

aj keď nie je na javisku. 
 

Mama, to je veľká dáma, 

nepočúvam, nenadáva. 
 

Mama, to je zázrak sveta, 

okolo mňa stále lieta. 
 

Moja dráha mamka, 

do uška mi tíško šepká. 
 

Slová milé, neţné, 

pri srdci mi znejú ľúbezne. 
 

Keď som smutná, sklamaná, 

svoju náruč mi vţdy otvára. 

 

Karin Krempaská, IV. A 

kresba: Karolína Fuhrmanová, IX. B 

kresba: Bibiána 

Koreňová, IV. A 
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BOLA RAZ JEDNA TRIEDA 
 

Viete, koľko má naša škola tried? Dokopy ich je 29. Podľa nás je to celkom úctyhodné číslo, a preto sme sa 

rozhodli, ţe v rámci tejto rubriky vám predstavíme jednu triedu z I. a jednu triedu z II. stupňa. V tomto čísle 

vám predstavíme ţiakov z VIII. B a zo IV. A. 

 

VIII. B  
V tejto triede je 14 dievčat a 11 chlapcov, triednou 

učiteľkou je Mgr. Lídia Bobíková 

Predmet, ktorý majú ţiaci tejto triedy najradšej, je 

telesná výchova. 

Najlepší športovci: Johča, Erik, Fabien, Adam 

Najviac si nerobí domáce úlohy: Paťo 

Najviac si domáce úlohy opisuje: Tomáš, Lukáš, 

Najviac na hodinách vykrikuje: Adam, Lukáš 

Najviac sa naháňa po triede: Lukáš a Mima 

Najviac sa stará o svoj kvietok: Seky 

Najviac jedla za deň skonzumuje: Lukáš 

Majster v „peknom“ písaní je Dominik. 

Najrýchlejší v písaní je Lea a Fabien. 

Najväčšou „celebritou“ tejto triedy je Lukáš Poľanovský.  
 

IV. A 
V tejto triede je 14 dievčat a 10 chlapcov, triednou 

učiteľkou je Mgr. Jana Hajovká 

Najlepší športovci: Jakub, Šimon, Saša 

Najlepšia speváčka: Nina 

Najlepšia umelkyňa: Bibka  

Najlepší tanečníci: Romanka a Rebeka 

Najviac sa naháňa cez prestávky: Brian 

Najviac na hodinách vykrikuje: Marek a Samo 

Najviac si zabúda pomôcky na hodiny: Saša 

Najviac si nerobí domáce úlohy: Dávid 

Najviac  pomáha pani učiteľke: Sára a Bibka 

Najviac pomáha pani učiteľke pri počítači: Brian 

Najkrajšie z triedy vie písať: Sára 

 
 

     ZAUJALO NÁS 
 

Október – Mesiac úcty k starším 
 

Október je mesiac, ktorý je jedným z troch posledných v mesiaci, moţno uţ trochu  

chladný, avšak skrýva v sebe asi najväčšie čaro ročného obdobia. 

Október je zároveň mesiacom úcty k starším ľuďom. 

Mesiac október by mal byť pre náš všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. 

Starnutie je zákonitý všeobecný jav, ktorému podliehajú všetky ţivé organizmy, teda aj my ľudia. Je to 

nezvratný a postupný proces v našom ţivote. Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou 

redaktorka Nina , fotky: archív ZŠ 

 

kresba: Kamila Zwicková, IX. C 
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súčasťou nášho ţivota, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúţia, pretoţe vekom nadobudli 

rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším. Nemali by sme zabúdať na pozdrav, ktorý je prejavom 

priateľstva, zdvorilosti, úcty a rešpektu k druhému človeku – bez rozdielu veku. Prejavujme im úctu, pretoţe 

nám ešte vţdy majú čo dať. 

 

5 rád, ako sa učiť  
 

Kaţdý vie, ţe november a december sú najmrazivejšie mesiace v roku. Skoro sa 

stmieva, je ľad na cestách a chodníkoch, ráno nám svieti namiesto slnka ţiarovka, 

lebo je ešte tma a uţ by sme si ţelali, aby boli Vianoce a hneď za nimi letné 

prázdniny... Ale realita je iná – ţiadne prázdniny, ale učenie. Ako to zvládnuť? Riaďte sa mojimi radami. 

1.Nepanikár! Aj keď sa to môţe zdať ako nadľudský výkon, uţ nemáš  čas strácať stresovaním. 

2. Urob si plán. Po tom, čo si si urobil/a čaj, urob si plán. Je jasné, ţe všetko nestihneš. Preto je treba učiť sa 

„plošne“ a ovládať aspoň základné myšlienky ku kaţdej otázke. 

3. Využi všetky zdroje. Ak máš prístup k poznámkam alebo spracovaným výpiskom zo študijných materiálov 

(áno, v tomto prípade sú vhodné aj výpisky z výpiskov), pouţi ich.  

4. Nezabúdaj, že v tvojej triede je vždy nejaký nadpriemerne šikovný žiak, na ktorého sa môžeš obrátiť. 

Ideálny prípad, ak máš poruke veľmi dobrého a veľmi ochotného kamaráta, ktorý má mnoho času a všetko pred 

zajtrajšou skúškou ovláda. Priamy verbálny kontakt s učivom, ktorým ťa niekto prevedie, je rýchlejší a 

efektívnejší spôsob, ako informácie nasávať. 

5. Odmeňuj sa. Čo najlepšie funguje na deti a zvieratá, keď ich chceme niečo naučiť? Predsa odmena! Zahrň si 

do plánu to, čo si za odmenu dáš, napríklad keď sa naučíš nejakú časť textu, tak si dopraj 5 minút na mobile. 

 
 

Školský rok 2016/2017 – Rok čitateľskej gramotnosti 
 

Čítanie a čitateľská gramotnosť tvoria nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie k učeniu sa a 

čoraz viac sa vyuţíva ako nástroj na dosiahnutie ďalších cieľov v pracovnom i osobnom 

ţivote. 

Čítanie ostáva základnou stratégiou nadobúdania vedomostí, odborných znalostí, 

rozširovania a prehlbovania poznatkov človeka, preto je dobré, ţe sa čitateľská gramotnosť 

objavila aj v našom školstve. Tento rok je určený na prehlbovanie vedomostí ţiakov, ale aj učiteľov. 

Nie kaţdému z nás je čítanie kníh blízke, preto môţeme pouţiť internet. Aj na internete môţeme nájsť mnoho 

rôznych zaujímavých, ale predovšetkým poučných článkov. Kaţdý človek by mal čítať knihy prispôsobené 

jeho veku, preto som pre vás vybrala pár kníh. Dúfam, ţe si vyberiete. 

Typy kníh pre rôzne vekové kategórie: 

 pre deti: Šibal krtko, Neposlušné prasiatko...  

Milé deti, aj keď vám čítanie moţno ešte nejde dokonale, nevzdávajte sa a vyberajte si knihy ktoré sú pre vás 

ľahšie zvládnuteľné. 

 pre teenagerov: Na vine sú hviezdy, Súmrak, Papierové mestá, Mrazivé leto... 

Teenageri, my sme uţ len predsa skúsenejší, a tak vieme, čo nás v knihe zaujme. My mladí čítame väčšinou 

o láske, o škole alebo o ţivote. 

 pre dospelých: Odhalené tajomstvo, Dievča vo vlaku... 

Dospelí nečítajú knihy len pre zábavu, ale chcú sa aj vzdelávať (preto čítajú napr. o záhradníctve, o varení...). 

 pre starších: História zeme, Lepší pocit zo ţivota... 

Starší ľudia čítajú zväčša historické romány, psychologické a spoločenské romány alebo niektorí aj 

dobrodruţné romány.  

redaktorka Kamila 

redaktorka Kamila 

redaktorka Dominika,  1. kresba: Timotea Galliková, V. C, 2. kresba: dievčatá z VIII. A 
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POD LUPOU 
 

Dvere telocvične dokorán – 

interview s najšportovejšími 

triedami 
 
 

Týždeň boja proti drogám na škole (28. 11. – 2. 12.) 
Čo vlastne znamená drogová závislosť a ako môţe vzniknúť? Závislosť sama o sebe sa vyvíja z akejsi túţby po 

niečom. Náklonnosť k závislosti na drogách sa prejavuje najmä u detí v dospievajúcom veku.  

Jedným z cieľov týţdňa boja proti drogám bolo zamyslieť sa nad tým, aké následky môţu na ľuďoch zanechať 

legálne i nelegálne drogy, preto ţiaci z I. aj II. stupňa sa venovali rôznym športovým aktivitám. 

Dvere telocvične dokorán 
Na začiatku športového týţdňa nám pani riaditeľka v rozhlase povedala pár vecí o tomto týţdni, ale aj o tom, 

ako škodia drogy zdraviu. Niektoré ţiačky si tieţ pripravili nejaké informácie o drogách, ktoré potom 

prezentovali. 

Týţdeň bol pre nás ţiakov II. stupňa veľmi zaujímavý, pretoţe sme hrali zápasy o najšportovejšiu triedu 

v ročníku. Dievčatá hrali vybíjanú (5., 6. ročník) a volejbal (7. ročník). Chlapci hrali futbal (5., 6., 7. ročník) 

a basketbal (8., 9. ročník) 

Súťaţe sa uskutočňovali v priebehu niekoľkých dní. Kaţdý ročník mal dva zápasy v dva rôzne dni. Jeden deň si 

odohrali dievčatá a druhý zas chlapci. Potom sa víťazné triedy spolu so svojimi triednymi učiteľmi odfotili. 

Tieto triedy vyhrali pohár, ktorý si môţu ponechať vo svojej triede jeden rok.  
 

redaktorka Dominika 
 

Víťazným triedam sme poloţil pár otázok: 

1. Akým spôsobom ste sa vyberali do tímov? 

V. A: Výber dievčat vôbec nebol ťažký. Máme 12 dievčat, z toho 1 spolužiačka cvičiť nemôže, takže sme len 

museli určiť, ktorá z nás sa stane náhradníčkou. A chlapcov vyberal p. zástupca Mihók.  

VI. C: U chlapcov aj dievčat sa vyberalo podľa toho, kto je 

najlepší v športe a vyberali sme sa spoločne, po vzájomnej 

dohode. 

VII. B: Najprv sme sa na hodinách TSV navzájom 

pozorovali, aby sme zistili, ktoré z nás dobre hrajú a potom 

sme určili, ktoré dievčatá pôjdu hrať. No a chlapci 

postupovali rovnako.  

VIII. B: Vyberali sme sa podľa toho, kto bol v daných 

športoch najlepší.  

IX. B: Vyberali kapitáni tímu a ostatní súhlasili. Naše zostavy 

tímov boli také isté  ako minulý rok, len jednu hráčku sme 

vymenili. 

 

obrázok:  redaktorka Nina 

V.  A 
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2. Fandil vám niekto? 

V. A: Fandili sme si navzájom a dievčatá zo VI. B triedy.  

VI. C: Naši spolužiaci, ale aj chlapci zo VI. B. 

VII. B: Fandila nám VII. A, kamaráti a spolužiaci.  

VIII. B: Povzbudzovali nás spolužiaci a chlapci z VIII. A. 

IX. B: Fandili nám spolužiaci, ktorí nehrali a my hráči navzájom.  

3. Dokázali ste vyhrať všetky zápasy? 

V. A: Nie, dievčatá prehrali s V. C. 

VI. C: Nie, chlapci prehrali so VI. A. 

VII. B: Dievčatá vyhrali nad VII. C a prehrali nad VII. A a chlapci 

vyhrali nad VII. A a prehrali nad VII. C. 

VIII. B: Chlapci prehrali v basketbale proti VIII. A.  

IX. B: Nie, dievčatá prehrali s IX. C.  

4. Aké plagáty ste si vytvorili? 

V. A: Mali sme 2 plagáty, išlo o A3 výkresy. Na prvom sme mali 

nakreslené ruky a nápis: „Do toho!“ a na druhom ihrisko. 

VI. C: Mali sme jeden plagát, na ktorom bol nápis: „VI. C do 

toho!“ 

VII. B: My sme si plagáty nevytvorili. 

VIII. B: Naša trieda mala jeden so sloganom: „VIII. B je 

najlepšia!“ 

IX. B: Mali sme dva menšie plagáty, boli podobné tým, ktoré 

sme mali v minulom školskom roku.  

5. Trénovali ste pred vašimi zápasmi? 

V. A: My sme nemali žiadne tréningy.  

VI. C: Trénovali sme na hodinách TSV.  

VII. B: Nám dievčatám sa podarilo presvedčiť p. učiteľku, aby 

sme si na hodinách TSV mohli trochu potrénovať a chlapci si 

niekedy zahrali futbal. 

VIII. B: Áno, na hodinách TSV sme trénovali asi dve hodiny.  

IX. B: Skoro vôbec. Trénovali sme iba raz, keď p. učiteľ 

Zacher dovolil dievčatám  jeden cvičný zápas. 

6. Mali ste nejakú stratégiu? Ak áno, tak akú? 

V. A: Chlapci hrajú futbal za Kežmarok, takže oni už vedeli, 

ako majú hrať a my dievčatá sme nemali žiadnu stratégiu.  

VI. C: Nemali sme žiadnu stratégiu.  

VII. B: Nižšie dievčatá sa snažili naše súperky zmiasť a tie 

väčšie zase dávali poriadne „šupy“. A chlapci pri súperových 

útokoch išli do obrany, ale keď zacítili šancu, išli do útoku, ale 

vždy sa snažili brániť. 

VIII. B: Nie, išlo to samo.  

IX. B: Naša stratégia bola: „Hraj, ako chceš.“ My sme tie 

zápasy nebrali nejako vážne, chceli sme si hlavne zahrať. 

redaktorka Nina , fotky: archív ZŠ 

 

VI. C 

VII. B 

VIII. B 

IX. B 
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Memoriál Milana Vráblika 

 

Dňa  25. 11. sa konal volejbalový turnaj Memoriál Milana Vráblika, v ktorom si 

zmerali sily učitelia z našej školy; zo ZŠ, sv. Kríţa; ZŠ-Grundschule a zo ZŠ, 

Niţná brána. 

Tento turnaj sa na našej škole koná uţ niekoľko rokov. Naši učitelia v ňom 

podávajú vţdy skvelé výkony a výnimkou nebol ani tento rok. Opäť 

skončili prví, a preto im srdečne blahoţeláme a sme na nich patrične 

hrdí.  

Veľa ţiakov, milí fišeráci, vie o tomto podujatí veľmi málo, a preto sme sa 

rozhodli vyspovedať p. zástupcu a p. učiteľku Bobíkovú, aby sme sa dozvedeli 

viac. 
 

otázky pre p. uč. Bobíkovú: 

1. Kto bol Milan Vráblik? 

p. učiteľka: Bol to bývalý učiteľ na našej škole, učil matematiku a geografiu. 

2. Koľko rokov sa organizuje tento turnaj? 

p. učiteľka: V tomto školskom roku sa zorganizoval 21. ročník. 

3.  Pri akej príležitosti sa začal organizovať? 

p. učiteľka:  Memoriál vznikol ako spomienka na bývalého kolegu, ktorý už nie je medzi nami a ktorý sa 

intenzívne venoval volejbalu. Volejbal viedol na našej škole ako krúžok. 

4. Kto bol pri začiatkoch tejto športovej udalosti? 

p. učiteľka: Milan Vráblik bol mojím  dlhoročným kolegom, ale aj p. uč. Cermanovej, Derevjanikovej, 

Slovíkovej a spolu s p. Halamom, vtedajším riaditeľom školy, a p. zástupkyňami  Pitoňákovej a Mačkovej vzišla 

táto myšlienka. 

 

otázky pre p. zástupcu Mihóka: 

  1. Kto všetko chodí povzbudzovať? 

p. zástupca:  Povzbudzujú nás naši kolegovia 

a žiaci, začo im veľmi pekne ďakujeme. 

2. Aká atmosféra vládne na zápasoch? 

p. zástupca:  Na našich zápasoch určite vládne 

bojová atmosféra, lebo všetci sme ponorení do 

hry. Nesmie chýbať ani zdravá rivalita. Celkovo 

však vládne príjemná atmosféra, pretože všetci 

učitelia, ktorí proti sebe hrajú, sú priatelia, 

kolegovia aj keď z iných škôl.  

3. Aké je to hrať s kolegami v jednom tíme? 

p. zástupca: Myslím si, že super, pretože na 

ihrisku si rozumieme viac než dobre. Počas 

našich zápasov sa snažíme vždy vzájomne sa 

podporovať a povzbudzovať, čo je pre fungujúci 

tím nevyhnutné.  
 

 

 

 redaktorka Ema Hetešová , fotky: archív ZŠ 
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Interview s pani učiteľkou Martinou Tomasovou 
 

Nový školský rok je zaujímavejší a bohatší aj o nové učiteľské tváre. Po prázdninách sme sa začali denno-

denne stretávať  s p. učiteľkou Tomasovou, Turcerovou a p. uč. Zacherom na II. stupni  a p. uč. Danielčákovou 

na I. stupni.  

A tak sme ani na sekundu nezaváhali a hneď sme ich aj vyspovedali. V tomto čísle vám prinášame interview 

s p. uč. Tomasovou a Turcerovou. Tak neváhajte a čítajte, aby ste sa dozvedeli, čo najviac.  

 

1. Páči sa vám zatiaľ na našej škole, ak áno, tak čo najviac? 

p. uč.: Na škole sa mi zatiaľ veľmi páči, je tu príjemná atmosféra, vynovená budova školy, chutne školské obedy 

a dobrý kolektív učiteľov. Najviac sa mi páči, že môžeme v každej triede pracovať s interaktívnou tabuľou. 

2. Aké predmety učíte? A ktoré triedy? 

p. uč.: Momentálne učím anglický jazyk 5. – 8. ročník a nemecký jazyk 6. ročník. 

3. Ktorý predmet ste na základnej škole mali najradšej a ktorý predmet ste rada nemali? 

p. uč.: Myslím si, že sa nedá povedať, že by som nejaký predmet nemala rada, ale ten najobľúbenejší bol 

anglický a nemecký jazyk. 

4. Zmenili by ste niečo na našej škole? 

p. uč.: Momentálne nemám žiadne výhrady.  

5. Aké sú vaše záľuby? 

p. uč.: Medzi moje záľuby patrí jednoznačne šport, zvieratá a práca s deťmi. 

6. Rada čítate, ak áno, aká je vaša najobľúbenejšia kniha? 

p. uč.: Ak zostane čas, tak si rada prečítam nejakú dobrú motivačnú literatúru.  

7.  Máte domáce zvieratko? Ak áno, ako sa volá? 

p. uč.: Mám psíka – Rockyho. 

8. Aké športy máte najradšej? 

p. uč.: Lyžovanie, pri ktorom sa popri športovaní kochám krásnou bielou krajinou.  

9. Čo mate najradšej na Vianociach? 

p. uč.: Najradšej mám vianočnú atmosféru, oddych, chutné vianočné koláče a čas strávený s rodinou, ktorý je 

na nezaplatenie.  

10. Oddýchnete si cez vianočné prázdniny? Čo budete robiť? 

p. uč.: Budem oddychovať, športovať a užívať si voľný čas.  

11. Aké jedlo najradšej vidíte na štedrovečernom stole? 

p. uč.: Najradšej mám klasiku, a to kapustnicu s hubami, zemiakový šalát a rybie filé.  

redaktorka Mima Vengliková  

 

 

Interview s pani učiteľkou Nikol Turcerovou 
 

Pár otázok, ako sme uţ spomínali, sme poloţili aj p. učiteľke Turcerovej, ktorá na našej škole vyučuje telesnú 

výchovu a nemecký jazyk. 

 

1. Páči sa vám na našej škole ? Ak áno, tak čo konkrétne? 

p. uč.: V našej škole sa mi páči možnosť práce s interaktívnou tabuľou aj rôznou technikou – PC, AUDIO 

učebňa, rôznorodosť, rozmanitosť v učiteľskom kolektíve, realizácia rôznych školských podujatí. 

kresba: redaktorka                                                                        

               Dominika 



 

27 

 

2. Čo by ste zmenili na našej škole? 

p. uč.: Zatiaľ som so všetkým spokojná, je to krátky čas na posúdenie. 

3. Aké triedy učíte?  

p. uč.: 6., 7., 8. a 9. ročník učím nemecký jazyk a na prvom stupni prváčikov telesnú výchovu. 

4. Musíte mať pri žiakoch pevné nervy alebo sa vás snažia počúvať? Ak nie tak ako ich trestáte? 

p. uč.: Snažím sa byť trpezlivá pri každom jednotlivcovi, no všetko má svoje hranice, mojou snahou je pochopiť 

žiaka a to isté očakávam od neho. 

5. Vieme, že vediete krúžky „Florbal“ a „Nemčinu v kocke“. Nie je to pre vás náročné viesť dva krúžky? 

p. uč.: Za časovo náročnejšie to považujem určite, ale keďže ma to baví, dá sa to zvládnuť. 

6. Koľko žiakov vám chodí na „Florbal“? 

p. uč.: Oficiálne mám zapísaných 50 žiakov a som veľmi rada, že je o tento šport taký záujem. 

7. Čo si myslíte, prečo deti majú radi florbal? 

p. uč.: Myslím si, že je to krúžok a šport, kde môžu spoločne tráviť svoj voľný čas, vzájomne sa radovať z výhry 

a občas aj smútiť po prehre, pretože to všetko patrí k tomu. 

8. Aký ste boli žiak?  

p. uč.: Bola som celkom poslušná aj keď som vždy veľa 

rozprávala. 

9. Aké sú vaše záľuby? Čo rada robíte vo voľnom čase? 

p. uč.: Moje záľuby sa menia podľa počasia. Predtým to bol beh 

a snowboard, teraz je to florbal a crossfit, samozrejme, mám aj 

iné koníčky.  

10. Ktorý šport máte najradšej? 

p. uč.: Najradšej mám florbal, venujem sa mu dlhší čas a je to 

moja srdcovka.  

11. Pociťujete rozdiely v učení na I. a na II. stupni? 

p. uč.: Určite pociťujem. Prváčikovia potrebujú ešte trochu iný 

prístup, učíme sa základným veciam.  

12. Ako trávite vianočné sviatky? 

p. uč.: Rada chodím na vianočné trhy, urobím si nejakú vianočnú výzdobu a ešte je potrebné niečo aj na 

zahryznutie.  

redaktorka Sofia Mojejová, fotka: Mima   

 

Niečo na pobavenie 

Viete, ako zabaviť blondínku na celý deň? Postavíte ju pred zrkadlo a poviete jej, aby hrala kameň, papier, 

noţnice. 

Babka si vyberá peniaze a slečna pri okienku jej hovorí: 

- Pani, ale zo zadnej strany tam dolu sa musíte aj podpísať. 

- A čo tam mám napísať, dcérenka moja? 

- No normálne, tak ako sa podpisujete na listy. 

- A babka napísala: „Všetkých vás pozdravujem a bozkávam, vaša babka...“ 

Babke ukradli bicykel.   

Okoloidúci sa pýta: „A volali ste políciu?“  

„Áno.“ „A čo vám povedali?“ „Ţe oni to neboli.“ kresba: redaktorka Dominika 

redaktorka Lívia , vtipy: zdroj internet 
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OTESTUJ SA 

Spoznaj flóru Slovenska  
Správne priraď obrázok k názvu rastliny. 

1.                                         2.                                        3.                                         4. 

       
 5.                                                                                     

     

                               

 

 
 

 

 

Stopy slovenských cicavcov  
 

Správne priraď obrázok cicavca k jeho stope. 

 

 
 

6.                                       7.                                         8. 

9.                                      10.            

 A, horec clusiov                          

 B, fialka lesná                            

 C, snežienka jarná                   

 D, sedmokráska obyčajná        

 E, materina dúška                    

 
 

 F, bleduľa jarná 

 G, púpava lekárska 

 H, prvosienka jarná 

 I, šafran karpatský 

 J, podbeľ lekársky 

 

1. jež tmavý                        2. mačka divá                      3. medveď hnedý                 4. daniel škvrnitý 

5.  diviak lesný                    6. veverica stromová           7. jeleň lesný                       8. rys ostrovid 
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  A  B  C E F I J 

 

 

K L M  N   O 
 

redaktorka Zuzana (obrázky: zdroj internet)  
 

 

Geografia okolo nás 
 

Máš rád geografiu? Rád riešiš úlohy týkajúce sa našej Zeme a Vesmíru? Tak táto nová rubrika je práve 

pre teba. Nájdeš tu niekoľko zaujímavých úloh, ktoré už netrpezlivo čakajú na vyplnenie. Môžeš si tu 

overiť svoje vedomosti, ale aj naučiť sa niečo nové. Tak sa pusti do toho! Držím palce.  
 

V tomto čísle si overíme tvoj všeobecný prehľad. Odpovede nájdete v nasledujúcom čísle. 

1. Koľko percent Zeme pokrýva voda? ........% 

2. Ktorá z uvedených jednotiek sa nepouţíva na určovanie teploty? 

A) stupeň Celzia  B) stupeň Kelvina  C) stupeň Richtera D) stupeň Fahrenheita 

3. Nachádza sa Austrália severnejšie ako Taliansko? ÁNO/NIE 

4. V Amerike oslavujú Nový rok neskôr ako na Slovensku. ÁNO/NIE 

5. Väčšina obyvateľov Juţnej Ameriky má katolícke vyznanie. ÁNO/NIE 

6. Ktoré z uvedených miest sa nachádza v Amazonskom pralese?   A) 0° g. š., 60° z. g. d.                                 

B) 0° g. š., 60° v. g. d.          C) 20° s. g. š., 60° z. g. d.           D) 20° j. g. š. 60° v. g. d. 

7. Pri prechode na letný čas si čas na hodinkách prestavujeme o hodinu dozadu. ÁNO/NIE 

8. Bratislava leţí bliţšie k rovníku ako Banská Bystrica. ÁNO/NIE 

9. Napíš, aké súradnice má mesto Poprad.................s. g. š..................z. g. d. 

10. Napíš názov aspoň dvoch slovenských kúpeľných miest................................................................................... 

11. Do ktorého mora sa vlieva rieka Poprad, ktorá preteká keţmarským územím?................................................. 

12. Ako sa nazýva najvyšší vrch Slovenska?............................................................................................................ 

 

 Úlohy sú zostavované z podkladov z pracovných zošitov geografie (poznámka autorky). 

 9. vydra riečna                   10. kamzík  vrchovský           11. vlk dravý                  12.  svišť vrchovský 

 

 

 

       12.  

Odpovede flóra: 1C, 2F, 3I, 4J, 

5G, 6A, 7H, 8E, 9B, 10D 

 

Odpovede stopy: A5, B7, C4, 

E10, F11, I8, J2, K1, L6, M12, 

N3, O9 

 

šéfredaktorka Katka 

 

kresba: 

Vanessa 

Vaksmundská 
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ŠIKOVNÉ RUČIČKY 
 

Vianočný čas sa pomaly blíţi a na stromček sa dávajú krásne ozdoby. Myslíte si, ţe ozdoby sa dajú kúpiť len 

v obchode? Tak to sa mýlite! Teraz vám ukáţem, ako si urobiť krásne ozdoby na stromček. 

Vianočné ozdoby 

Čo budeme potrebovať? 

 temperové farby 

 noţnice 

 modelovaciu hlinu (na vzduch vysychajúcu) 

 štetce 

 šnúru 

 podloţku 

 a, samozrejme,  vašu trpezlivosť a pevné nervy – je to dosť piplačka :) 

A môžeme prejsť na výrobu. 

1. Zoberieme si trošku hliny, rozvaľkáme a koncom štetca si  

načrtneme vzor. 

 

2. Načrtnutý vzor si vykrojíme (o pomoc radšej poproste rodiča).                                                           

Ja som si vykrojila stromček. 

 

 

3. Na vrchole stromčeka pripevníme šnúrku,                                        

                           ktorá bude drţať spolu s hlinou a ozdobíme. 

 

 

              4. Stromček vymaľujeme z obidvoch strán a ozdôbka na stromček je dokončená. 

 

A máme ešte jedno prekvapenie, ako si zlepšiť náladu pri čítaní knihy. 

Záložka do knihy 

Budeme potrebovať: 

 farebný papier 

 špagátik 

 lepidlo/lepiacu pištoľ 

 

1.  Vystrihnite si z farebného papierika stromček a čiţmičku. 

2.  Odstrihnite si  špagátik. 

3.  Vystrihnutý stromček a čiţmičku zlepte so špagátikom. 

4. A záloţka je hotová. 

 

 

šéfredaktorka Anna  
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RECEPTÁRIK 

Zmrzlina zo snehových pusiniek a malín 

Leto uţ  dávno skončilo, prišla zima, a preto ako pripomienku naň vám tu 

pridávam veľmi výborný a zároveň ľahký recept na netradičnú zmrzlinu. 

Budete potrebovať: 

 1 balenie snehových pusiniek (do misky, ako mám na fotke) 

 jedny mrazené maliny 

 1 šľahačkovú smotanu (taktieţ do misky, akú mám na fotke) 

 

Postup: 

Prvým krokom je rozdrviť si pusinky na menšie časti. Potom časť z nich 

poukladáme na spodok misky a na to dáme mrazené maliny. Tento proces 

zopakujeme viackrát. No a nakoniec to zalejeme šľahačkovou smotanou. 

Túto zmrzlinu musíme spraviť asi 45 minút pred podávaním. Za tento čas 

sa stihnú maliny roztopiť, a to 

spôsobí, ţe bude zmrzlina 

akurátne urobená. Z mnoţstva 

ingrediencií, ktoré som tu napísala, vám vyjdú štyri porcie. Ak by ste 

však chceli zmrzlinu pripraviť pre viacero osôb, mnoţstvo ingrediencií 

si môţete upraviť. 

Dobrú chuť!  

                             

 

Nepečené pudingové rezy 

Ingrediencie: 

 2 balíčky svetlých BeBe keksov 

 2 balíčky tmavých BeBe keksov 

 2 ks čokoládového pudingu  

 1 liter polotučného mlieka 

 4 PL kryštálového cukru 

 1 ks kyslej pochúťkovej smotany 

 2 ks vanilkového cukru 

  

Postup: 

1. Na plech rozloţíme dva rady sušienok, tmavé a na nich svetlé. 

2. Uvaríme si puding s pouţitím dvoch pudingov, litra mlieka a kryštálového cukru. Časť pudingu 

rovnomerne rozlejeme na sušienky. 

3. Pokračujeme svetlými sušienkami, na ktoré vylejeme druhú časť pudingu. Poslednou vrstvou budú 

tmavé sušienky, na ktoré rozotrieme kyslú smotanu zmiešanú s vanilkovým cukrom.  

4. Koláč necháme stuhnúť cez noc v chladničke a potom ozdobíme podľa vlastného vkusu. 
 

Text a fotky: redaktorka Nina  

Text a fotka: Dada  
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