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Ahojte! 

K službe sa zase hlási Váš Fibor! Dúfam, že ste sa cez prázdniny nenudili a že ste si ich naplo užili a že ste sa do školy vracali 

s úsmevom.  Aj vy ste sa tešili do školy tak ako ja? Keď už nie na nové, pre Vás možno ťažké učivo, tak pevne verím, že ste sa tešili 

aspoň na mňa.  

V tomto školskom roku, ako už isto viete, mi pribudol aj nový kamarát – Danko-Panko, o ktorom si môžete prečítať v našom 

časopise. 

Ale aj u nás vo Fišeráčiku nastali zmeny – niektorí redaktori odišli a niektorí zase pribudli. Naši noví spolupracovníci sú: Kajka, 

Adela, Vanessa, Dida, Perla, Katka, Dada, Mima, Chiara, Marietta a Nina. Veríme, že sa im v našej redakcii bude páčiť. 

V tomto čísle si opäť môžete prečítať, čo sa v našej škole udialo, nezabudli sme ani na tvorbu mladých spisovateľov či na šikovných 

výtvarníkov. Môžete inspirovať rubrikou Šikovné ručičky.  

Prajem Vám príjemné čítanie! 

 

 

Váš Fibor 

                

 

  

P. S.: S úvodným slovom mi pomohla šéfredaktorka  Ema Hetešová.     

  

kresba: Diana Svocáková 

kresba: Žaneta Pošvicová, VII. B 
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Sme tretí! 

Dňa 29. 6. sme sa zapojili do súťaže „O najlepší školský časopis.“ 

Myslím si, že už viete, ako sme dopadli a pre tých, čo to nevedia, tak 

sme vyhrali 3 miesto!!!!! Za seba ďakujem všetkým starým redaktorom 

a, samozrejme, pani učiteľke Bodyovej a riaditeľke, p. Slovíkovej. 

 

Biela pastelka 
Biela pastelka je projekt, ktorý pomáha slepým deťom, dospelým, 

dôchodcom... Koná sa každý rok 25. –  26. septembra. Organizuje sa aj na 

našej škole. Tento rok Bielu pastelku organizovala pani sestrička Pryska. 

Pomáhali jej dvaja žiaci: Jakub Kubala a Martin Andráš z IX. C. Za každú 

bielu pastelku sa platilo 1 euro. Podľa mňa Biela pastelka je veľmi dobrá 

vec, je dobré pomáhať ľudom a prispievať im. 

Text a fotky: redaktorka Kaja 

 

Zelená škola 
O Zelenej škole sme boli oboznámení na rodičovskom združení v utorok 29. 9. 

2015. Je to program, v ktorom žiaci za pomoci rodičov a učiteľov riešia potreby 

svojej školy a okolia. Žiaci vďaka tomu rozvíjajú svoje schopnosti ako napríklad 

aktívnosť, tvorivosť alebo zvedavosť. Tento program pomáha nielen žiakom, ale 

aj učiteľom rozvíjať samých seba... Ak sa naša škola bude opakovane zapájať do 

tohto programu, zakaždým si bude môcť vybrať inú tému, samozrejme, z týchto 

ponúkaných možností: voda, odpad, energia, zelené úradovanie a obstarávanie, 

doprava a ovzdušie, zeleň a ochrana prírody. 

Ako prvú tému si naša škola zvolila vodu. Tomuto projektu sa budeme venovať 2 roky. 

Prvým krokom je vytvoriť Kolégium Zelenej školy. Určite ste si mnohí všimli, že na prvom poschodí sa 

nachádza nástenka venovaná Zelenej škole. Kolégium tvoria dobrovoľní žiaci aj so svojimi rodičmi.  

Určite mnohí súhlasíte, že je to rozhodne dobrý nápad, ktorý má hneď niekoľko výhod. Napríklad fakt, že aj vy 

môžete ovplyvniť svoje okolie k lepšiemu. Možno ste o tom doteraz nevedeli a vďaka tomuto programu to teraz 

určite dokážete. Ak takýchto programov a projektov bude viac, naša škola bude vďaka nim omnoho živšia 

Text a fotka:  redaktorka Emka    
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a bude sa zapájať čoraz viac a viac žiakov. V škole už nebude taká nuda, ako si mnohí doteraz mysleli. Dobrý 

pocit z toho, že ste urobili niečo prospešné čo vám zlepší život, je určite na nezaplatenie.  

A preto aj ja hlasujem za tento program a súhlasím, aby takýchto 

projektov bolo viac. A čo vy?                                      

                                                                                                                           Redaktorka Katka 

 

Prednášky o vode a Indii 

 
Určite ste si všimli, že v jeden októbrový týždeň sa konali náučné prednášky o Indii a vode. Nebolo to ako iné 

prednášky, pretože nielenže to bolo náučné, ale aj zábavné a prekvapivé. Na prednáške sme sa stretli s dvoma 

paniami, z ktorých jedna z nich pravidelne navštevuje Indiu. Pani, ktorá sa venovala Indii, nerozprávala nám 

toho síce o nej veľmi veľa, ale aj z takej krátkej prednášky sme sa toho dozvedeli až-až. Prednáška trvala dve 

vyučovacie hodiny. Na prvej hodine nám rozprávala práve o Indii a veľmi 

sme všetci počúvali, no ale ku koncu druhej vyučovacej hodiny sme už 

počúvali jedným uchom dnu a druhým von. Najlepšie na tom všetkom 

bolo to, že nám rozprávali nielen o Indii, ale aj o vode. No napríklad 

vedeli ste, že patríme medzi najbohatších ľudí sveta? Neviem ako vy, ale 

ja som to ani netušila. Sama som sa zúčastnila prednášky o vode a chcem 

vám oznámiť, že táto prezentácia mi toho dala veľmi veľa. Veľmi sme sa 

všetci divili, keď sa rozprávalo o tom, ako vody na zemi ubúda. Hrozí 

nám, že o pár desaťročí pitná voda z našej planéty úplne zmizne. To by 

bolo fakt zlé, ale, našťastie, Slovensku to zatiaľ nehrozí, pretože máme 

veľa zásob podzemnej vody. No ale napríklad v Kalifornii tejto vody 

ubúda, tak preto sa snažia šetriť vodou aj tak, že na vodné nádrže hádžu 

čierne balóny naplnené vodou, ktoré zabraňujú vyparovaniu vody. Zatiaľ 

nevedia, či to pomáha, ale aj snaha sa predsa cení. Voda, voda a ešte raz 

voda. Až teraz som zistila, aká je pre nás dôležitá.       

Tak sa budem snažiť šetriť ňou napríklad aj takto: 

1. radšej sa osprchujem, ako okúpem;                                                                                      

2. keď si budem umývať zuby, zavriem kohútik; 

3. budem zadržiavať dažďovú vodu, ktorou budem polievať záhradku. 

A čo vy? Skúste sa nad mojimi slovami zamyslieť.                                                              redaktorka Nina     

 

 

 

kresba: redaktorka Nina 
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Školský strašiačik má nové meno! 

Túto skvelú súťaž vyhlásila pani zástupkyňa Z. Ferenčáková začiatkom októbra cez školský rozhlas. Témou 

bolo vymyslieť strašiakovi, ktorý sa nachádzal na prvom poschodí unikátne meno. Zapojiť sa mohli všetci žiaci 

nielen druhého, ale aj prvého stupňa. Žiaci mali na vymyslenie mena dosť času, a to približne týždeň. Zapojilo 

sa naozaj veľa žiakov, a to asi 29 – každý žiak vymyslel vlastné meno. Úspešné boli mená ako napr. Miško – 

Fiško, Vaťafa, Jeseniarik, Jeseníček a ešte mnohé ďalšie. Ale ako všetci vieme vyhrať môže vždy iba jeden. V 

hlasovaní tento raz vyhralo meno Danko-Panko. Autorkou tohto víťazného mena bola Adriana Bajusová zo 

VII. B triedy.      

No a aby som Vám priblížila, ako sa cítila výherkyňa, urobila som s ňou 

krátke interwiev. 

Ahoj, Aďka, je pravda, že si vyhrala túto súťaž?                                                                                                                               

Áno, je to pravda.                                                                                                                                                                              

Ako si sa cítila, keď si počula svoje meno v rozhlase?                                                                                                 

Bola som prekvapená a cítila som sa hrdo, ale zároveň aj trochu trápne.                                                                           

Tušila si, že vyhráš alebo si to naopak ani nepredpokladala?                                                                              

Vôbec som to nepredpokladala. Myslela som si, že vyhrá Miško-Fiško.                                                                                      

Napadlo ti toto skvelé meno hneď alebo si nad ním premýšľala dlho?                                                                     

Vymyslela som ho na poslednú chvíľu.                                                                                                                                                                                            

Z akých cien si sa tešila?                                                                                                                                                                      

Ceny boli super! Vyhrala som kufrík so sadou farbičiek a pero.                                                                                               

Zapájaš sa pravidelne do školských súťaží?                                                                                                                      

Do školských súťaží sa pravidelne 

nezapájam a ani do tejto som sa 

nechcela prihlásiť, ale spolužiaci ma prehovorili a dobre urobili.                                                                                                                                                                  

Určite bola tvoja triedna pani učiteľka na teba hrdá, však?                                                                                                          

Áno, bola na mňa veľmi hrdá.                                                                                                                                                                 

Aďka, ďakujem ti za tvoj rozhovor a dúfam, že aj naďalej budeš mať 

také skvelé nápady. Ahoj!                                                                                                                                                                                            

Ahoj! 

 

Zber papiera 

20. októbra sa uskutočnil zber papiera. Všetci žiaci určite doniesli aspoň to „symbolické kilečko“,  pretože inak 

by sa nám nepodarilo nazbierať až 18 178,6 kg. Za prvý stupeň sa nazbieralo 6125,2 kg papiera a za druhý 

stupeň 12 053,4 kg. 

NAJ zberači: 

1. najlepšia trieda na prvom stupni:  III. A – 987 kg; IV. C – 922 kg; 

2. najlepšia trieda na druhom stupni: VI. A – 2222 kg, VII. C – 1314 kg; 

3. najlepší žiaci na druhom stupni: T. Grigláková – 1000 kg (VI. A); 

                                                      L. Belúchová – 246, 5 kg, Mačičáková – 238 kg (V. C); 

Redaktorka Nina    

 

fotky: redaktorka Nina 
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                                                          R. Hotáry – 200 kg (VIII. D),  S. Jezerčáková – 200 kg (VIII. B). 

 

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme, že 

chránite stromy :-D. 

Redaktorka Katka 

 

 

Multifunkčné ihrisko 

Určite ste si všimli, že na školskom dvore nám pribudlo 

nové multifunkčné ihrisko. Vďaka nemu môžeme hrať 

tenis, volejbal, hádzanú. Čo však budeme robiť v zime? 

Určite nebudeme sedieť doma a nudiť sa. Pôjdeme si predsa 

zahrať hokej! 

Touto formou by sme sa chceli vedeniu školy 

poďakovať za toto skvelé multifuknčné ihrisko. Hneď 

máme väčšiu chuť športovať!                        

Lívia Marková,  VIII. D, fotka: škola 

 

Doktor Jajbolí 

Zobudila som sa raz v jedno pekné, ale aj zasnežené ráno. Rýchlo som sa najedla a obliekla a rýchlo som 

utekala do školy. V ten deň sme totiž išli do košického divadla. Predstavenie sa volalo Doktor Jajbolí. Cestou 

do divadla sme si v autobuse spievali moderné aj detské pesničky, skoro každý si vybral pesničku, ktorá sa mu 

páčila. Striedali sme sa podľa pesničky, ktorá znela: Ide pieseň do kola, okolo stolalala, ide pieseň krásne, 

Sofča nám ju začne...(namiesto Sofča môže byť aj iné meno). 

Keď sme prišli do Košíc, tak sme museli rýchlo bežať ku divadlu kvôli dažďu, ale aj preto, že sme na 

predstavenie trochu meškali a kým sme dobehli, boli sme celí mokrí.  

Doktor Jajbolí bol lekár, ktorý liečil zvieratká,  mal aj malú opičku ako pomocníčku. Raz prišla lastovička – 

poštárka, ktorá doniesla poštu doktorovi, aby prišiel za chorými opicami do Afriky. Keď ich vyliečil, zajali ich 

zlí piráti.  Nakoniec ich všetkých oslobodili a skončilo to dobre. Kým doktor Jajbolí nebol doma, tak Hromnica, 

zlá suseda, zajala všetky jeho zvieratká.  

Keď sa doktor vrátil, tak zachránil všetky zvieratká, s ktorými porazil Hromnicu. V závere predstavenia ešte 

zvieratká  porozdávali ovocie a sladkosti. Predstavenie sa mi veľmi páčilo. 

fotka: škola 

redaktorka Sofia 
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Výstava v Barónke 

Pod vedením pani učiteliek Galikovej a Malákovej sme zhotovili 

svoje práce, ktoré boli vystavené v Barónke. Trvalo nám to 

približne mesiac. Najprv sme si všetko načrtli suchým pastelom 

a postupne vyfarbovali. Nakoniec sme zdokonaľovali detaily, aby 

to vyzeralo čo najlepšie. Táto činnosť bola pre nás zaujímavá 

a veľmi nás to bavilo. Nemali by sme problém sa na niečom 

podobnom podieľať aj nabudúce. Samozrejme, okrem nás sa 

podieľali aj žiaci z iných tried.  Ak ste zvedaví na našu prácu, tak 

neváhajte a navštívte Barónku. Neoľutujete! 

Tamara Koššárová, Viktória Hotáryová, Adriana Nahalková, VIII. D 

Medovníčky 

Mohli ste si všimnúť, že 2. decembra nám celá škola 

rozvoniavala medovníkmi. Piekli ich totiž štyri naše 

deviatačky za pomoci bývalej pani zástupkyne 

Pitoňákovej. Síce ich piekli tri hodiny, no stálo to za 

to! Vo štvrtok, 3. decembra, ich aj pekne zabalili.  

Medovníky poputovali na vianočný program, kde sa 

rozdali rodičom. 

Natália Zemanová, IX. D, fotky: škola 

 

HANDS UP CREW 

Vo štvrtok 3. 12. 2015 sa konalo podujatie s HANDS UP CREW, 

a to na druhej, tretej a štvrtej hodine, ale len pre druhý stupeň. 

Toto podujatie bolo o športoch, podrobnejšie o basketbale 

a futbale a bolo výnimočné tým, že to bol FREE STYLE. Traja 

chlapci nám ukazovali rôzne triky s futbalovou a basketbalovou 

loptou. Dokonca sme sa mohli zapojiť do rôznych súťaží. V ich 

skupine bol dokonca aj chalan z Macedónska. Jedna z ich súťaží 

bol futbal na malé bránky. Z nás, divákov, vybrali okrem 

ostatných dobrovoľníkov aj jedného chlapca z VIII. C, ktorého 

začali volať ,,Cézar“, kvôli jeho čelenke zlatej farby. No jeho 

skutočné meno bolo Emanuel Petra. Na konci sme sa odfotili 

a odišli sme všetci do vlastných tried. Bol to úžasný zážitok! 

Dúfame, že prídu aj na ďalší rok. 

Fotky: p. uč. Galiková, Maláková 

redaktorka Kaja  

fotka: škola 
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Hodina venovaná Ľudovítovi Štúrovi 

Tak ako každý pracovný deň sme sa pripravili na slovenský jazyk.  

Keď zazvonilo, čakali sme na pani učiteľku Bodyovú, ktorá nás učí slovenský jazyk. Keď prišla do triedy, tak 

nám oznámila, že sa budeme venovať Ľudovítovi Štúrovi. Trošku sme sa o ňom rozprávali a dozvedeli sme sa, 

že bol učiteľom, jazykovedcom, novinárom, politikom a básnikom. No okrem toho pre nás veľmi veľa 

vybojoval, pretože bojoval za spisovný jazyk. Keď sme sa dorozprávali, tak nám pani učiteľka rozdala 

vytlačené papiere. Všetci sme si mysleli, že to sú písomky, ale neboli. Vydýchli sme si a opäť sme sa 

o Ľudovítovi Štúrovi dozvedeli viac. 

 Myslím si, že dnes si len veľmi ťažko predstavíme, aký tvrdý a drsný bol boj o spisovnú slovenčinu. Ľudovít 

Štúr musel byť veľmi sebavedomý a istý si svojím názorom, pretože bojoval za nás a ohrozoval svoj život tým, 

že povedal svoj názor, a to bolo v tej dobe veľmi odvážne. Bol to človek, ktorý myslel na ďalšie generácie ľudí, 

aby sa mali lepšie a aby sa učili v spisovnom jazyku.                            redaktorka Lívia Halčinová    

 

iBobor 

V dňoch 11.,12. a 13. novembra sa žiaci našej školy zapojili do súťaže iBobor. A to v takomto poradí: 

 11. november – KADETI (8. – 9. ročník) 

 12. november – BENJAMÍNI (5. – 7. ročník) 

 13. november – BOBRÍCI (3. – 4. ročník) 

Do tejto súťaže som sa zapojila aj ja. Bolo to síce veľmi nečakané, pretože som nevedela, že v tomto školskom 

roku sa do tejto súťaže zapojím.  

A teraz vám chcem prezradiť, ako to celé prebiehalo. 

Vo štvrtok 12. novembra 2015 sme ráno normálne prišli do školy, tak ako každý deň. Po prvej hodine prišiel do 

našej triedy pán učiteľ Halčin a oznámil nám, že pár našich spolužiakov sa do tejto súťaže zapojí. Pán učiteľ 

nám povedal, že máme prísť na štvrtú hodinu do informatickej učebne na druhom poschodí. Tak sme tam teda 

prišli, aj keď sme nemali veľkú chuť sa zapojiť. „Ale čo už, veď nás to nezabije,“ pomysleli sme si. Keď sme 

dosúťažili, tak si pán učiteľ napísal naše výsledky, aby vedel, ako sme na tom a potom nám povedal, že 

môžeme ísť do triedy. Ja osobne som so svojím výsledkom bola spokojná. O pár dní boli výsledky vyvesené na 

nástenke. Veľmi ma zaujímalo, ako dopadli ostatní žiaci, tak som sa tam išla pozrieť. A opäť sa mi potvrdilo, že 

naša škola je najlepšia  

 

 

Ufák na našej škole 

Každoročne sa koná fyzikálna súťaž UFO po celom Slovensku. V nej žiaci nereprezentujú len samých seba, ale 

aj školu, ktorú navštevujú.  Tých najlepších z celého Slovenska po vyhodnotení súťaže organizátori pozvali na 

fyzikálne sústredenie, ktoré sa konalo v dňoch 3. 10 – 9. 10. 2015.  

Medzi účastníkmi sústredenia bol som aj ja, ako žiak VIII. D triedy. Na toto super sústredenie som sa dostal, 

pretože som bol jeden z najúspešnejších riešiteľov vo fyzikálnej súťaži UFO. Súťaž prebiehala tak, že som 

redaktorka Lívia Halčinová    
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vyrátal úlohy, ktoré som následne odovzdal. Po skončení série príkladov ich odborná komisia obodovala 

a vytvorila výsledkovú listinu. Podľa nej neskôr pozývali riešiteľov na 9. ročník fyzikálneho sústredenia. Tí 

úplne najlepší z celého Slovenska boli odmenení hodnotnými cenami. Za výborné umiestnenie som si cenu 

prevzal aj ja. 

Ale teraz späť k sústredeniu. Sústredenie nebolo len o fyzike, rátaní a pokusoch, ale aj o kope zábavy. Doobeda 

sme mali semináre z fyziky a matematiky podľa vlastnej voľby a nezvyčajné športy, na ktorých sme súťažili 

v družstvách.  Hry, ktoré sa konali poobede, vymýšľali vedúci a neboli úplne obyčajné. Na nich sme hravou 

formou získavali nové zaujímavosti z fyzikálneho sveta. Každý podvečer sme mali na sústrední stále pestrý 

program – vždy bolo čo robiť.  Niekedy sme mali netradičné prednášky, inokedy hry. Zabávať na nezvyčajných 

aktivitách sme sa mohli nielen počas dňa, no dokonca aj v noci. Na nočné hry nás zobúdzali vedúci. Aktivity 

v noci, ale aj cez deň sa konali po celej dedine Dobrá Voda a v jej okolí. Dúfam, že sa tohto sústredenia 

zúčastním aj o rok. 

Matej Bašista, VIII. D 

 

 
Ako žiačky IX. C sme sa zapojili do medzinárodného 

projektu Nenápadní hrdinovia. Projekt sme vypracovali 

pod vedením p. uč. Gallikovej. Písali sme o dvoch 

rehoľných sestrách a o ich životoch počas 

komunistického režimu. Prácu sme nazvali Obdobie 

strachu Božej blízkosti. Počas písania práce sme 

navštívili sestru Marku a sestru Myacintu z Kongreácie 

sv. Cyrila a Metoda. Svoju prácu sme prezentovali na 

konferencii v Prešove, ktorá sa konala v dňoch 19. – 21. 

novembra 2015. V predvečer konferencie, teda vo 

štvrtok, sme sa zúčastnili natáčania diskusie Lampa 

v PKO. V deň konferencie sme prezentovali  svoje práce. Konkurencia bola veľká, ale všetci sme tam prišli s 

hlavným cieľom poukázať, ako bola cirkev v komunizme utláčaná a ako všetci naši hrdinovia bojovali v Božej 

blízkosti proti útrapám komunistov a nevzdávali sa svojej viery.  Všetky životné príbehy boli pre nás 

inšpirujúce. V rámci tohto projektu sme sa umiestnili v zlatom pásme.  

Po konferencii sme mali možnosť stretnúť sa s politickými väzňami medzi ktorými bola aj hrdinka jednej práce 

a pán, ktorý prežil Gulag. Pôsobil na nás veľmi milo, nespozorovali sme u neho, že by niekoho obviňoval za 

svoj osud v Gulagu a trápenia, ktoré tam prežil. Všetko bral tak, že je to súčasťou Božieho plánu a prijal to bez 

odvrávania. Boh mu pomohol... Prezreli sme si aj mesto, následne sme sa zúčastnili koncertu speváckeho zboru 

v Spišskom Podhradí a prednášok na Spišskej Kapitule v rámci Hanusových dní.  

Myslíme si, že by sme mali obdivovať ľudí, ktorí v komunizme znášali veľa nerestí a bolestí a aj napriek tomu 

sa nevzdali toho najsilnejšieho daru, ktorý mali – viery. Koľkokrát sa my pýtame, prečo sa nám stalo niečo zlé, 

a nevytrváme. Vzdáme sa všetkého a utiekame sa k veciam, ktoré plodia hriech.  

A zážitok z Nenápadných hrdinov? Nezabudnuteľný! Čo si odnášame? Odvahu a silu viery. 

Touto formou by sme sa tiež chceli poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhali a do nás investovali. 

ĎAKUJEME!!! 

 Text a fotka:  Terézia Zoričáková, Daniela Bretzová, Veronika Števíková, IX. C 
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Interview s pani učiteľkou Juráškovou 

Súťaže o najšportovejšiu triedu – Dvere telocvične dokorán 
Neodmysliteľnou súčasťou našej školy je aj projekt Dvere telocvične dokorán, ktorému sa dlhodobo venuje 

naša pani učiteľka PaedDr. Želmíra Jurašková, PhD., a práve preto sme jej opäť položili zopár otázok.  
1. Kedy vznikla myšlienka na uskutočnenie súťaží o najšportovejšiu triedu? 

Pred 18 rokmi som ráno z rozhlasu zachytila informáciu, že 47. novembrový týždeň bol vyhlásený za Európsky 

týždeň boja proti drogám. A keďže som koordinátorka prevencie, chytila som sa tejto myšlienky. 

2. A ako to pokračovalo? 

Po ceste do školy sa mi v hlave zrodil plán, pretože najlepšia prevencia je dať deťom ponuku na zmysluplné 

využívanie voľného času. Týždenné súťaženie som nazvala DVERE TELOCVIČNE DOKORÁN. 

3. Ako dlho pripravujete túto akciu? 

V začiatkoch to bolo oveľa ťažšie. Teraz mi to trvá asi tak týždeň, pretože mi pomáhajú učitelia TSV ako 

rozhodcovia. Triedni učitelia sú so svojou triedou ako fanúšikovia a tlmia vášne, ktoré sú po prehre a, pravdaže, 

aj po výhre. 

4. Kto konkrétne rozhodoval pri jednotlivých zápasoch? 

P. Milan Hurdich je vynikajúci volejbalista a tenista, takže rozhodoval prehadzovanú. A súťaže v basketbale 

nám už dlhodobo rozhoduje tréner a medzinárodný rozhodca v basketbale p. Jozef Juhász. 

5. Ktoré triedy vyhrali? 

V  školskom roku 2015/2016 vyhrali tieto triedy: V. A, IV. B, VII. B, VIII. B a IX. C trieda. Ale blahoželáme 

všetkým súťažiacim, pretože dali zo seba všetko, čo len mohli. 

6. Postrehli sme, že súťažili aj žiaci na 1. stupni... 

Na 1. stupni je koordinátorka prevencie Mgr. Šterbáková, Ingrid, a preto riadi cez tento týždeň množstvo súťaží 

a aktivít zameraných na zdravý životný štýl. Celý tento týždeň sa niesol v duchu netradičného vyučovania. Na 

hodinách si žiaci pripravovali svieže ovocné či zeleninové šaláty a nápoje. V rámci výtvarnej výchovy 

kreatívne využívali stavebnicu LEGO, pracovali s odpadovým materiálom, navrhovali plagáty. Naši tretiaci a 

štvrtáci sa celý rok tešia na búrlivé turnaje vo vybíjanej. Víťaz sa stáva držiteľom putovného pohára. Tento rok 

prvenstvo získala IV. B trieda. V športe nezaostávajú ani mladší prváci a druháci. Tí si svoje sily zmerali v 

zábavných súťažiach a hrách.  

7.  Podieľajú sa na tejto veľkej akcii aj sponzori? 

Pani riaditeľka, PaedDr. Iveta Slovíková, získala mliečne výrobky od Mliekarní Kežmarok a ovocie z 

Veľkoskladu ovocia a zeleniny v Spišskej Belej, za čo jej 

ďakujeme. 

 

...a, milí žiaci, nezabúdajte, že: FAIR PLAY znamená -  

snaha a vôľa konať čestne, slušne,  poctivo, k čomu 

patrí aj  dôstojné prežívanie víťazstiev a prehier. 

 

 

fotka: redaktorka Sofia 

interview: redaktorky Sofia a Adela 
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Interview s víťazmi v súťaži „O najšportovejšiu triedu“ a ich 

s povzbudzovačmi 

Povzbudzovači: 

1. Páči sa vám táto súťaž? 

V. C: Áno, veľmi. 

2. skupina povzbudzovačov: Hej, páči sa 

nám. 

3. skupina povzbudzovačov: Áno, je tu 

super. 

2. Chceli by ste zmeniť niečo na 

súťažiach? 

V. C: Nie 

2. skupina povzbudzovačov: Nie, 

nechceme nič zmeniť. 

3. skupina povzbudzovačov: Nie. 

3. Ako dlho vám trvala príprava 

plagátov? 

V. C: Trvalo nám to 2 dni.  

2. skupina povzbudzovačov: Nemáme plagáty. 

3. skupina povzbudzovačov: Asi 1 hodinu. 

4. Koho povzbudzujete?  

V. C: Jasné, že V. C! 

2. skupina povzbudzovačov: 

Povzbudzujeme všetkých.  

3. skupina povzbudzovačov: VII. B 

5. Je tu s vami aj vaša triedna učiteľka? 

V. C: Áno, veľmi povzbudzuje našu triedu. 

2. skupina povzbudzovačov: Áno, je tu aj 

naša triedna učiteľka. 

3. skupina povzbudzovačov: Áno. 

6. Ako prežívate tento zápas? 

V. C: Sme veľmi spokojní, lebo vyhrávame. 

2. skupina povzbudzovačov: Máme sa tu 

ozaj dobre. 

3. skupina povzbudzovačov: Dobre :-D. 

7. Budete šťastní, keď výhra váš tím? 

V. C: Áno, veľmi by sme chceli, aby naši získali pohár.  

2. skupina povzbudzovačov: Áno, budeme šťastní.  

3. skupina povzbudzovačov: Budeme veľmi, veľmi šťastní. 

 

 

Naše víťazné tímy: VII. B 

VI. B 

redaktori: Adam, Daniela, Dominika                            

  

fotky: škola 
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Otázky pre víťazov: 
(V. A nám, bohužiaľ, odmietla odpovedať) 

1. Ako dlho ste trénovali? 

VI. B: Málo, asi 2 – 3 dni. 

VII. B: 2 týždne. 

VIII. B: Niekoľko školských vyučovacích hodín. 

IX. C: 1 hodinu.  

2. Aký je to pocit byť víťazom? 

VI. B: Výborný, tešíme sa. 

VII. B: Úžasný! 

VIII. B: Určite nás to potešilo, ale ani veľmi 

neregistrujeme, že sme vyhrali. 

IX. C: Parádny, mega, total, jednoducho je to 

super!  

 

 

3. Kde máte umiestnený pohár? 

VI. B: Na poličke. 

VII. B: V našej vitrínke. 

VIII. B: V triede na polici, teda tam, kde ho je 

najviac vidieť. 

IX. C: Na poličke. 

4. Podľa vás dosahovali ste lepšie výkony, 

keď vás spolužiaci povzbudzovali? 

VI. B: Áno, veľmi. 

VII. B: Áno. 

VIII. B: Aj áno, určite pomáhali, aj keď 

miestami to bolo trochu stresujúce. 

IX. C: Áno, boli vynikajúci. 

5. Kto viedol váš tím? 

VI. B: Z dievčat Biba a chlapcov Jožo. 

VII. B: Naši chlapci – Adam a Fabien. 

VIII. B:  Naša žiačka Erika. 

IX. C: Nika 

6. Verili ste, že naozaj vyhráte? 

VI. B: Áno. 

VII. B: Áno. 

VIII. B: Verili sme, že ako jeden tím – celá 

naša trieda, to určite dáme.  

IX. C: Áno, sme naj! 

7. Kto vyberal žiakov do tímu? 

VI. B: Spolužiačka Tonka. 

VII. B: Náš športový referent. 

VIII. B: Erika. 

IX. C: Spolužiaci Dida a Kubo. 

 

IX. C 

V. A 

VIII. B redaktorky: Ema   a Anna    

fotky: škola 
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Interview s pani učiteľkou Šterbákovou 

Tušíte, akú hudbu počúva p. učiteľka Šterbáková, ktorá učí na prvom stupni. Ak nie, tak si prečítajte náš 

rozhovor, v ktorom sa o pani učiteľke dozviete ešte mnoho zaujímavých informácií.... 

1. Koľko rokov učíte na tejto škole?  13. 

2. Nechodí sa vám ťažko každé ráno do školy? 

Vôbec nie, veľmi rada chodím do školy a každé ráno sa teším na 

svojich žiakov.    

3. Aký predmet najradšej učíte?  Matematiku. 

4. Ktorý ročník najradšej učíte?  Všetky, v každom je niečo 

zaujímavé.    

5. My sme boli pred dvoma rokmi vašimi žiačkami, ako ste 

boli s nami spokojná?  

Veľmi, dobre sa s vami pracovalo, boli ste vždy pripravené, milé 

a usmievavé.     

6. Ktorá trieda bola vaša najobľúbenejšia? 

Všetky, ale najlepšie sa mi pracovalo s terajšou VI. C, lebo som 

ich viedla od prvého až po štvrtý ročník. 

 7. Čoho ste sa báli, keď ste nastúpili do školy? 

Bála som sa mestskej školy, lebo pred tým som pôsobila v Slovenskej Vsi. 

8. Kým ste sa chceli stať, keď ste boli malá? 

Zverolekárka, ale od piateho ročníka som túžila byť učiteľkou. 

9. Aký typ hudby a tanec máte rada?  

 Elán, IMT SMILE a rada si zatancujem zumbu. 

Ďakujeme za interview.                                                                                Redaktorky Ema, Miriam a Anička 

 

Interview s Tímeou Poľanovskou – 2. miesto v súťaži Bola 

raz jedna trieda 

Viete, kto obsadil druhé miesto v detskej talentovej súťaži? No predsa naša žiačka Tímea Poľanovská, ktorá sa 

z toho určite veľmi teší, ale pre lepší zážitok sme jej položili zopár otázok. 

Ahoj, Timka, všetci už dávno vieme, že si veľmi uspela na finálovom kole v talentovej súťaži v Bojniciach, ale 

ja aj so mnou hádam celá škola chce vedieť, ako si sa cítila ty a ako si to prežívala, tak dúfam, že ti nebude 

prekážať, keď ti položím zopár otázok.  

                                                                          

Tak vôbec, ako si sa dostala do tejto súťaže?                                                                                                        

Tak prišla za mnou pani zástupkyňa, že našli na internete 

túto súťaž a či by som sa jej nechcela zúčastniť. Tak som 

súhlasila.                                                             

Prečo práve pesnička „Na horách býva“?                                                                              

Vymyslela som ju na poslednú chvíľu a vybrala som si ju 

preto, lebo som si ju sama upravila.                                           

Je to akoby moje.                                                               

Aké boli tvoje prvé pocity?                                                                                                                                          

Bola som troch nahnevaná, lebo sme dlho čakali na 

Slávika, ktorý prišiel o jednu hodinu a pol neskôr, ale aj 

veselá, pretože celé to uvádzal majster En, takže sme sa 

stále smiali.                                                                                                                                 

A aké pocity máš teraz?                                                                                                                                           

Neviem, či to nejako prežívam, beriem to ako novú skúsenosť.                                                  

fotka: redaktorky Ema, Miriam a Anička 
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Prekvapilo ťa, že si skončila druhá?                                                                                                                            

Keď som videla súťažiacich, zistila som, že konkurencia bola veľká, ale v kútiku duše som dúfala, že sa 

zmestím do prvej trojky.                                                     

Ako sa ti páčila porota?                                                                                                                                       

Porota bola super, už len tým, že ich ľudia poznajú a myslím si, že hodnotili dobre.                                                                                                                               

Tak na záver. Chcela by si niečo odkázať svojim fanúšikom?                                                                                                

Chcela by som im všetkým poďakovať, že mi takto veria.    

                                                                                                          interview: redaktorka Ninka, fotky: Ninka      

 

 

 
Halloween 
Halloween je síce americký sviatok, ale aj na Slovensku sa tu prezliekame za príšery...(samozrejme, nie každý).  

Každý rok je na našom hrade Halloween, no ja som tam nikdy nechodila a ani nechcem. Ja každý rok 

oslavujem s mojimi bratrancami a sesternicami – aj my sa prezliekame za príšery, a preto aj tento rok sme išli 

na Halloween ku bratrancom... Tento rok sa z nás stali príšery z hororu. 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja som bola Deborah Logan. Je to postava z hororu a možno niekto z vás ho videl. Hrali sme tam rôzne 

súťaže a hry. Ten kto prehral, musel vypiť “pomstu“. Bol to nechutný nápoj a ten kto vyhral, tak odmenu. 

Bolo super a teším sa na budúci rok.                                             Text a fotky: redaktorka: Kaja Ogurčáková 

 

Príroda            
Príroda je super miesto na oddych. Prírodu musíme chrániť a nie ničiť! V prírode je veľa zvierat a rastlín a 

taktiež tam je veľa krásnych miest, napr. Tatranský národný park, Štrbské pleso, Skalnaté pleso atď. Zvieratá 

majú v prírode dôležite miesto, preto lebo dodržiavajú prírodnú rovnováhu. To znamená, že mäsožravé zvieratá 

jedia bylinožravé zvieratá, aby sa nepremnožili atď. Mäsožravce sú pre nás nebezpečné zvieratá, preto lebo nás 

môžu napadnúť, ale, našťastie, ich nestretávame v prírode až tak často. Myslím si, že v prírode môže človek 

načerpať veľa síl, ktoré potrebuje v živote, a preto neváhajte a cez prázdniny zájdite občas do lesa alebo aspoň 

do parku. 

môj mejkap 
tekvice 

redaktor Patrik Sekerák  
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Záujmové aktivity na našej škole 
 

Na našej škole sa nachádza veľa záujmových aktivít alebo krúžkov, ktoré deti 

navštevujú.  

Naj krúžky: 

1. najnavštevovanejší krúžok –  Športové hry 

Vedie: M. Babej 

Termín: 14:15 – 15:45 (štvrtok) 

Deti tento krúžok navštevujú, pretože pohyb je zdravý. 

2. najnavštevovanejší: Muzikus 

Vedie: S. Zimová 

Termín: 13:45 – 15:15 (Piatok)  

Žiaci chodia na tento krúžok, pretože radi verejne vystupujú pred svojimi rodičmi. 

3. najnavštevovanejší – Logik  

Vedie : M. Petrasová 

Termín: pondelok 13:35 – 14:35 , piatok 13:45 – 15:15 

Deti tento krúžok navštevujú, pretože sa snažia zdokonaliť v matematike. 

Obrázky a text: Chiara a Mariettka  

 

Môj králik 
Môj králik sa volá Bonnie. Je to hnedo-biely králik a má sedem mesiacov. Kúpili sme ho v Kežmarku za 20 

eur. Je čistokrvná a milá. Samozrejme, pred konečným rozhodnutím sme si to dobre premysleli, najmä či bude 

spokojná s našim malým bytom a či budeme mať na ňu dosť voľného času.  

Starostlivosť: 

O každé zviera sa treba starať! No a s králikom je to rovnaké. Niektorí ľudia si 

myslia, že o králika je menšia starostlivosť ako napríklad o psíka alebo 

mačičku. Ale nie je to vždy pravda – králikovi môžete dať aj mrkvu alebo 

šupky z nej. Králika treba (aspoň toho dlhosrstého) pravidelne česať, vyberať 

ho z klietky atď. 

 

Klietka a príbuzenstvo: 

Klietka by mala byť dostatočne veľká, aby sa tam králik vedel natiahnuť aj 

keď bude väčší. V klietke by nemala chýbať miska na granulky alebo iné 

jedlo, napájačka alebo miska na vodu. Ak toto keď bude mať, váš králik 

v klietke bude spokojný. 

Jedlo:  

Králik má rád granulky, mrkvu a zelené veci (trávu). S niektorými vecami opatrne, môže spôsobovať choroby 

(naštudovať si !!! ). Inak králikovi nebude nič chýbať. 
 

vaša redaktorka: Emka Hetešová  

obrázok: Patrik Olekšák, VIII. B 
 

  



 

  19 

Moje morča                                             
Moje morča sa volá Miško. Možno sa to na morča nehodí, ale to meno mu sedí. 

Veľmi sme sa na Miška tešili, kúpili sme mu klietku, domček, misku a všetky potrebné 

veci. Myslela som si, že bude jednoduché sa oňho starať, ale mýlila som sa. 

Treba mu pravidelne čistiť klietku. Raz za čas ho treba aj vykúpať. 

Strava morčiatka: zelenina, nejaké ovocie, v zime seno, žrádlo pre morčatá a môžu 

papať aj trávu. 

Mám ho už štyri roky. Prežil si už veľa, bol aj u veterinára. Stále je zlatučký. Mám ho 

spolu so sestrou a máme ho veľmi radi. Dúfam, že nám dlho vydrží.  

PS: Fotky som sama nafotila aj nakreslila . 

 

 

 

 

                                         Redaktorka: Kaja Ogurčáková 

 

 

Naše zážitky – Skalnaté pleso 
Keď ma mamka ráno zobudila, tak som sa strašne tešila, ale 

vôbec sa mi nechcelo. Cesta tam bola dosť dlhá. Keď sme si išli 

zaparkovať auto, tak tam bolo zaujímavé parkovisko. Vyzeralo 

ako schody. Začali sme chodiť po asfaltke. Ja som si myslela, že 

tam bude stále asfaltka. Po  desiatich metroch sme ale našli 

prameň vody. Všetci z rodiny: mamka, ocko, sestra, brat a ja, sme 

sa ovlažili, lebo bolo strašne horúco. No potom sme išli ďalej. 

Prešli sme asi dva kilometre a bola tam poľná cesta a ďalšia 

asfaltka. My sme sa však rozhodli, že ideme po poľnej ceste. 

Veľmi sa nám ťažko chodilo, preto sme si na chvíľu dali pauzu. 

Najedli sme sa, lebo sme boli hladní. O päť minút sme pokračovali v ceste. O chvíľu sa nám zdalo, že sme už 

hore. Prešli sme malú zákrutu a sme si všimli, že predsa len cesta pokračuje ďalej. Myslela som si, že 

odpadnem – bola tam ešte jedna zákruta! Keď sme vyšli hore, bolo tam detské ihrisko, ktoré sa volalo: Bobria 

dedinka. Naháňali sme sa v ňom a šantili. Keď bol najvyšší čas ísť domov, šli sme krásnou lanovkou, potom 

sme nastúpili na ďalšiu lanovku. Prišli sme dole a pozreli sme sa na cenník lanovky. Tatko zistil, že sme mohli 

ísť lanovkou hore aj dole. Prišli sme domov a ja som išla rovno do postele, lebo ten deň bol hrozne náročný. 

obrázok a text: redaktorka Dominika   
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Výtvarné práce zo súťaže Budúcnosť sveta 
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Šikovné ručičky 
Ahojte! Fišeráčik je tu znova a s Fišeráčikom prišli zas a znova Šikovné ručičky.  

Šikovné ručičky – to sú vlastne návody na všelijaké kreatívne veci, ktoré si vďaka nám môžete vyrobiť. 

Myslím si, že môžeme začať... 

V tomto čísle vám ukážem, ako si vyrobiť vlastný obal na mobil. 

Budeme potrebovať: 

 kartón 

 horúce lepidlo  

 felt (tenký flis) 

 nožnice 

 plastovú gumičku 

 gombík 

 

Postup: 

 

1. mobil priložíme na kartón a okolo neho prejdeme ceruzou a vystrihneme; 

2. mobil priložíme aj na felt, opäť pomocou ceruzky obkreslíme telefón a vystrihneme; 

 

 

3. kartón s feltom zlepíme a naň dáme ďalší felt rôznych veľkostí 

    (samozrejme, podľa toho, aký motív chcete mať na svojom obale); 

       

  

4. na zadnú stranu si nalepíme pásik a z prednej strany nalepíme gumičku a 

 gombík prišijeme. 

 

 Výsledok: 

 

vaša Anna  
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Vianočný pozdrav 

Na Vianoce každý rok robím vianočný alebo novoročný pozdrav, preto som sa rozhodla, že vám ukážem, ako 

to robím ja. Nie je to ťažké, a preto sa môžeme do toho pustiť: 

Potrebujeme:                                   

 lepidlo  

 farbičky alebo fixy 

 nožnice 

 tvrdý biely alebo farebný papier A5 

 trblietky 

 zlatú stužku 

 

1. tvrdý výkres (ja používam červený) preložíme na polovicu; 

 

2. na prednú stranu napíšem „Veselé Vianoce“ (radšej si to napíšte ceruzou  

a potom obtiahnite fixou); 

 

3. ja si kreslím snehuliaka a vymaľujem ho (vy si môžete dať hocijaký 

motív); 

 

4. keď ste si nakreslili motív, po okrajoch si naneste kúsok lepidla 

a posypte ho trblietkami; 

 

5. do pozadia si môžete dokresliť, čo len chcete; 

 

6. do vnútra napíšte vianočný vinš. 

Dúfam, že som vám poradila a že si vianočný pozdrav spravíte aj vy.  

                      

redaktorka Mima Vengliková 
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POZOR Tombola!!! 
Súťaž pre prvý aj druhý stupeň... (v tomto čísle zatiaľ prvý stupeň). Iba tri otázky... 

Z každého ročníka jeden výherca... 

Je to veľmi jednoduché! Stačí napísať odpovede na tri otázky pre tvoj ročník a vhodiť ho do našej skrinky 

odpovedí. Nezabudni naň napísať aj svoje meno a triedu. Skrinka sa bude nachádzať na prvom poschodí. 

Vyhodnotenie sa bude konať hneď po vianočných prázdninách. V každom ročníku vyhrá IBA jeden žiak so 

všetkými SPRÁVNYMI odpoveďami. Výhrou budú vecné ceny. V tomto čísle, ako sme už uviedli, máme 

prichystané otázky pre prvý stupeň.  

A tu sú otázky....                               Prajeme veľa šťastia a pekné prázdniny => 

1. ročník: 1. Slovo BÁBIKA má:     a) 2 slabiky 

                                                    b) 3 slabiky 

                                                    c) 0 slabík 

           2. Ktoré číslo je väčšie?   9 alebo 3?    a) 9 

                                                                         b) 3 

                                                                         c) obe sú rovnaké 

           3. Koľko je 4 + 5?       4 + 5=..... 

 

2. ročník: 1. Ktoré číslo nepatrí do tohto radu: 1, 2, 7, 3, 4, 5    a) 2 

                                                                                                     b) 5 

                                                                                                     c) 7 

                 2. Hlásky ia, ie, iu sú: a) samohlásky 

                                                     b) trojhlásky 

                                                     c) dvojhlásky 

                3. Ktorý mesiac je prvý v kalendári?   ............................ 

 

3. ročník: 1. Koľko je 6 x 4?   6 x 4 = ......... 

2. Ktorá svetová strana chýba medzi týmito svetovými stranami? JUH, SEVER, ZÁPAD. Chýba:                                              

a) VÝCHOD 

                b) STRED 

                c) ZÁPAD 

   3. V ktorej možnosti sú napísané všetky slová správne?  a) pameť, ďedko, bábatko                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                              b) pamäť, dedko, bábetko          

                                                                                              c) pamäť, dedko, bábätko 

4. ročník: 1. Zlomkom    vyjadrujeme: a) dve tretiny 

                                                                 b) jednu tretinu 

                                                                 c) štyri pätiny 

                2. Napíš 4 obojaké spoluhlásky: ............................... 

                3. Ako voláme silu, ktorou sú priťahované predmety k zemi? a) priťahovácia 

                                                                                                                  b) gravitácia  

                                                                                                                  c) silácia 

                                                                                                                                                    
                                                                                                                           

Redaktorka Katka 
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Mladý spisovateľ 
Začítajte sa do tvorby našich žiakov.... 

                                                                          1. 

          Kdesi na prelome sveta skutočného a sveta vymysleného, 

ukrývalo sa malé mestečko menom Mondlovo. V meste Mondlovo žilo 

približne tisíc obyvateľov, my by sme ho považovali skôr za dedinu. 

Medzi nimi žilo aj jedno malé, nenápadné dievčatko, ktoré sa volalo 

Liana. Bolo to tiché milé dievča, ktoré malo rado kone. Keďže to bolo 

iba sedemročné dievča, nechodilo ešte do školy. V Mondlove sa 

chodilo do školy od 10 rokov. Tak väčšinu času trávila v kúte pri lese. 

Do lesa mala zakázaný vstup. Rodičia učili deti, že les je jedno záhadné 

prekliate miesto, v ktorom na nikoho nečaká nikdy nič dobré. Väčšina 

deti sa ho bála a poslúchali rodičov na slovo. No Liana nie. Tú les vždy 

priťahoval a lákal a rodičia, tí boli trochu... zvláštni. Mala aj sestru, 

dvojča. Volalo sa Liliana. Pche, Liana a Liliana. Sestry sa neznášali už len pre tie podobné mená. Liliana 

vinila Lianu v podstate za všetko: za farbu pokožky, vlasov, za tie hnusné mená, za podobnosť medzi 

nimi... Neznášala ju, a tak Liana nemala na výber a musela ju neznášať tiež, hoci nie až v takom veľkom 

množstve. Rodičia im kupovali samé drahé veci, no Liana radšej nosila svoje otrhané legíny a blúzku. 

Liliana zase naopak. Chcela stále viac a viac a niekedy sa prezliekala aj dvakrát za deň. Dokonca brala veci 

aj Liane a hovorila jej: ,,Aj tak ich nenosíš!´´ a pyšne odišla z jej izby. Liana si myslela, že rodičia majú 

radšej jej sestru. Vždy muselo byť podľa Liliany, všetko sa točilo len okolo nej. Liliana toto, Liliana hento, 

dones toto Liliane, poslúchaj Lilianu, pomôž Liliane... Niekedy mala Liana pocit, akoby stála na okraji 

rodiny, akoby tam ani nepatrila, ale bola ešte malá, a tak to nemohla pochopiť. Okrem koňov mala Liana 

rada aj ostatné zvieratká. Dokonca doma potajomky chovala dvoch psov a dve mačky. Zvieratá boli totiž 

zakázané, podobne ako vstup do lesa. Keď ste nejaké zviera náhodou stretli na ulici – zvierat bolo totiž 

veľmi málo – mali ste do neho kopnúť alebo si ho nevšímať alebo ho vyhodiť z idúceho auta. Liane sa nie 

raz zastavoval rozum nad logikou tohto sveta. ,,Aký krutý svet, žiadne porozumenie a láska!“ pomyslela si 

Liana už asi stý raz. 

                                                                   2. 

         V jedno ráno sa Liana zobudila do sychravého počasia. Ako vždy, najedla sa, obliekla sa, umyla si 

zuby a šla si sadnúť „do kúta“ pri lese, na jej obľúbené miesto. Ostatné deti sa s ňou nehrali. Nielen preto, 

že ich Liliana podplatila a vyhrážala sa im, aby sa hrali len s ňou, ale aj preto, lebo v Mondlove sa kôň 

považoval za netvora, a preto sa slovo kôň nemohlo ani len spomenúť. Tak ticho trpela a svoje názory si 

musela nechávať pre seba.  
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    Ako tak premýšľala o svojom živote v kúte pri lese, našla pod 

stromom strašne starú knihu, zrejme povestí. Volala sa Neobjavené 

tajomstvá Mondlova. Písmenka v nej boli malé, a tak si Liana šla do 

Tesca kúpiť lupu v zľave. Potom si v Kauflande kúpila stojan na knihu, 

tiež v zľave. Nečudujte sa! Obchody predsa tiež museli mať zisk a zľavy 

tam neboli až také časté ako tu u nás. Šla do svojho „kúta“ pri lese 

a v knihe sa dočítala, že v lese sa nachádza legendárny kôň 

Dreamprincess. ,,Aké čudné meno!“ povedala si nahlas. Pár čudných 

slov: nejaká charakteristika, výška,... ale počkať! Pôvod koňa: neznámy, 

sfarbenie: čierne ako noc. Liana ešte nevidela koňa naživo. Ako každé 

malé dieťa bola zvedavá, a tak sa rozhodla, že ho nájde a získa hneď 

niekoľko vecí. Za prvé – uvidí naživo koňa! Za druhé – možno doplní 

niekoľko informácií do knihy povestí, pretože ich tam bolo žalostne 

málo. Iba farba, výška a vlastnosť – plachosť, to znamená, že si ho nikto 

nestihol nikdy odfotiť. A za tretie – aspoň na chvíľu sa rozptýli a utečie pred realitou. O to jej šlo najviac, 

tak prečo nespojiť príjemné s užitočným? Liana bola veľmi tvrdohlavá a keď sa raz rozhodla nikto a nič 

jej názor nezmenil. Najskôr sa išla najesť do Reštaurácie Mondlovo.  Potom domov pobaliť sa. Keď už 

bola zbalená, vybrala sa do lesa. Netušila však, že ju sleduje jej zlá sestra Liliana.  

                                                                  3. 

Liana vošla do lesa. Liliana to videla a šla povedať rodičom. Ako tak Liana kráča, po tele jej prebehli 

zimomriavky. Veď napokon, nikdy nebola v lese. Keď sa už upokojila, začala pátrať po koňovi 

Dreamprincess. Hľadala celý deň, no nič nenašla. Už bol večer, preto si našla útle miestečko na spanie. 

Najedla sa a pobrala sa spať. Medzitým Liliana prišla domov. Povedala to rodičom, a tí sa o Lianu začali 

báť. Zavolali hasičov, policajtov a záchranku. Ale prečo to Liliana povedala rodičom? Veď sa chcela Liany 

odjakživa zbaviť a bola k nej hnusná, žeby sa polepšila, a predsa len má svoje dvojča rada? 

                                                                 4. 

Liana sa zobudila na strašný hluk. Počula hlasy rodičov, Liliany a nejakých mužov. Domyslela si, že ju už 

hľadajú. Ale čo má robiť? Cnelo sa jej za domovom. Ale stále nenašla toho záhadného koňa. Po chvíľke 

rozhodovania sa pozviechala zo zeme, úplne sa prebrala a začala utekať ďalej do hlbšieho lesa. Nie, ešte 

sa nevzdá a rodičia a Liliana ju určite hľadajú len preto, aby ju mohli ďalej využívať. Ako tak utekala so 

vzďaľujúcimi sa krokmi jej dochádzalo, že sa stratila. Začala podliehať panike. Čo teraz? Na chvíľu 

zastala, aby sa trochu upokojila. Zrazu sa v tieni stromov niečo pohlo. Liana nevidela čo to je, pretože bola 

strašná tma. Okamžite si premietla všetky tie hrozné netvory, ktoré sa podľa legiend nachádzajú v lese. 

Vtom sa z tieňov vynorila mohutná postava, vlastne zviera, ktoré strašne fučalo až sa mu pri každom 

výdychu pred nozdrami objavil obláčik pary. Ako ten tvor pomaly vystupoval z tieňa, Liana si uvedomila 

voči komu sa ocitla. Bol to legendárny kôň Dreamprincess, jediný svojho druhu. Fascinovaná a stále 

trocha vystrašená sa Liana vydala krôčik po krôčku bližšie ku tvorovi, ktorý nemal existovať. Vôbec 

nezutekal, ako sa písalo v tej knihe, ani sa len nevystrašil. Ako je to možné? Žeby bolo toto to puto, ktoré 

ju stále ťahalo do lesa... 

Pokračovanie v ďalšom čísle...                                                                                       Redaktorka Katka        

                                   
Kresby: 1. obrázok: redaktorka Katka 

               2. obrázok: Sandra Brutovská, V. B 
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Hrozivé poklady školy 

Kapitola 1.           Minulosť pretkaná s prítomnosťou 

 

V jednom liste stálo: Skrývam svoj poklad na mieste, ktoré je na mape zaznačené X. Na to miesto ukladám všetko, čo 

som za celý svoj život nazbieral. No dajte si pozor! Jednu vec viem isto. Ten poklad je prekliaty. Keď človek stojí na 

mieste, kde je poklad uložený, do troch minút zaspí a spí, až kým...list už ďalej nepokračoval. O niekoľko rokov na tomto 

mieste vybudovali školu.  

PRÍTOMNOSŤ – Zase meškám, učiteľka ma pre tento raz už vážne zabije – pomyslel som si, keď som išiel hore po 

schodoch. Pozriem sa na hodinky. „Osem nula,“ povedal som si potichu. Spolieham sa na to, že učiteľka bude meškať.     

„Čo je prvá hodina?“ pátram v pamäti, kým mi dôjde, že prvá hodina je biológia. Vojdem do triedy a učiteľka tam už sedí 

a niečo si zapisuje. Zaklopem na otvorené dvere a poviem: „Dobrý deň!“ ospravedlňujem sa, že meškám, „ale zaspal 

som.“ Učiteľka sa na mňa pozrela a povedala: „Dobre, posaď sa!“ Sadnem si na stoličku a čakám. Pozriem sa do žiackej 

knižky, čo máme ďalej. Druhá je matematika, potom slovenčina, nemčina. Po dlhom vysvetľovaní napíšeme poznámky. 

Zvonček zazvoní vo chvíli, keď učiteľka dopíše posledné slovo. Cez prestávku neviem čo skôr. Viem, že nemám domácu 

úlohu z matematiky, tak tam napíšem všelijaké výsledky. Vtom sa stane niečo nečakané. Spoza mňa sa naraz začnú 

ozývať výkriky: „Bitka, bitka, bitka!“ Obzriem sa a uvidím, že Ľudo sa bije s Martinom. Podľa mňa to vyhrá Martin,  

pomyslím si. Má na to aj predpoklady. Ľudo nie je veľmi obľúbený. Trochu tučný a nevydrží byť ticho ani dvadsať 

sekúnd. Zato Martin zatiaľ vyhral každú bitku. Vysoký a štíhly, ale zato  svalnatý. „Prečo sa bijú?“ spýtam sa 

spolusediaceho. „Ľudo ho vyprovokoval. Hodil jeho veci o zem,“ odpovedá. Naozaj,  Ľudo je taký provokatér, že sa to 

niekedy nedá vydržať. Bitku sledujem s napätím až zabudnem, že nemám domácu úlohu z matematiky dokončenú. 

Zazvoní. Ľudo a Martin sa prestanú biť. Vyzerá to tak, že Ľudo čochvíľa spadne. Nevie stúpiť na ľavú nohu, pretože 

Martin ho tam škaredo kopol. Učiteľka matematiky vojde do triedy ako víchor. Vtom zbadá Ľuda. Na celom tele má 

modriny a červenú tvár od faciek. Poobzerá sa po triede. Spýta sa: „Kto to urobil?“ Jej hlas bol taký drsný až mi naskočila 

husia koža. Ľudo sa ozve: „Martin.“ Učiteľka sa pozrie na Martina, podíde k nemu a ťahá ho za ucho von z triedy. 

Z chodby sa ozýva rozhovor učiteľky a Martina. „Prečo si to urobil?“ spýta sa. Martin neodpovie. A znovu sa ozve: 

„Pýtam sa prečo?!“ Kričí a jej hlas reže môj sluch ako píla drevo. Počuť kroky. Asi s ním ide do riaditeľne, napovie mi 

vnútorný hlas. Učiteľka sa vráti, ale bez Martina. V pokoji nám vysvetlí učivo a zazvoní. Cez prestávku sa vráti Martin. 

Vyzerá strhane. Všetci sa ho začnú pýtať, čo sa stalo. Ale neodpovedá, iba si sadne na svoje miesto a mlčí. Slovenčina. 

Učiteľka vojde do triedy s kopou zošitov v ruke. Píšeme diktát, pomyslím si a zaborím hlavu do rúk. V diktáte spravím 

strašne veľa chýb: V malom hotely som uvidel try jastrabi. Radšej na to nemyslím.    Na nemčine sme písali slovíčka. 

Vedel som všetky, takže som dostal jednotku. Svet práce. Ideme von. Hrabeme lístie okolo školy a ja sa nudím. Všetko 

robím nudne. Nudne premýšľam, nudne hrabem, nudne sa hýbem. Do školy sa vrátime dve minúty pred zvonením. 

Čakám. Vtom sa to stane. Pri ani nie prvom tóne zvončeka sa všetci, ako neskrotené stáda mustangov, ponáhľame 

k svojej potrave do jedálne. Ten prenádherný buchot tašiek je niekedy taký ukľudňujúci. Čakám v rade pri jedálni. 

Počúvam rozhovory ostatných ľudí. Máme palacinky. Najem sa, vyjdem z jedálne a utekám ku skrinkám. Prezlečiem sa. 

Janova parta tam vedie nejaký náruživý rozhovor. Jano, Daniel, Emanuel a Ľudo tu nie je. „Kde je Ľudo?“ Všetci sa na 

mňa pozrú, ako keby som ich vyrušil v niečom veľmi dôležitom. Viem len to, že sa rozprávali o nejakej strieľačke. 

„Neviem,“ odsekne Jano. Pochopím, že ich nemám vyrušovať. 

Zo školy vyjdem východom vedúcim na školský dvor. Idem rýchlo. Ponáhľam sa, lebo chcem stihnúť  krúžok. Vtom sa 

ozve výkrik: „Pomoc! Vidím mŕtvolu!“ Podľa hlasu som spoznal, že to je Ľudo. Idem za hlasom. Pomaly a opatrne. 

Naraz to vidím. Žena skrútená všelijako, leží na zemi. Vtom si to uvedomím: Na našej škole sa stala  VRAŽDA!!!    

 

 

 
Róbert Hotáry, VIII. D 

kresba: Erika Jančušková, VIII. B 
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Ľudovít Štúr (báseň v štúrovčine)  

Uhrovec, Uhrovec, 

krásne to mjesto, 

do roďini učiťela 

múdre ďjeťa prišlo. 

 

Október sa písal, 

roku Pána 1815. 

Ludovít sa zapísal, 

život svoj ňechal rozrásť. 

 

Dlhé roki mudrosť zbjeral, 

svedomití, aktívni bol 

a i v Halle vyštudoval, 

filozofiu i politiku si všimol. 

 

Ako dvadsaťosemroční prijaťelov chce osloviť: 

„Hej, kamaráti, chcem vás 

spojiť, jeden jazik nastoliť. 

 

Hurba, Hodža v Hlbokom 

na fare sa stetli. 

Tešili sa pokrokom, 

ktoré so Štúrom splietli. 

 

Neskuor  – o 3 roki je vidané ďjelo – 

základi novej gramatiki 

svetlo sveta uzrelo. 

 

Náuka reči slovenskej – 

216 strán mala 

v spolku Tatrín vidanej 

slovenskú reč preskúmala. 

 

1848  rok revoluční to bol 

rovnoprávnosť sa žjadala. 

Slovenskí zjazd sa konal 

sklamanja sa nazbjerala. 

 

Ako 36 ročný  

smutné časi zažil, 

zomrel brat i otec statoční,                                                                                                                         

7 ďetí po bratovi strážil. 

 

40 rokov mu odbilo, 

životná púť sa skončila, 

preskočiť potok sa ňepodarilo, 

na následki zraňeňí zomjera, 

Ludovít, druhím menom Štúr, 

slovenskí národ vskrjesol, 

prekonal tak visokí múr, 

ktorí Slovákov obkolesil. 

 

Dominika Karpišová, VIII. D 

 

 
 

Ľudovít (báseň v štúrovčine)  
 

Ludevít Štúr bou múdri chlap, 

svoju Adelu mau velmi rád, 

ale vjac mau slovenčinu, 

preto si ňenašieu už ňikdi inú. 

Bojovau zá narod náš slovenskí, 

abi všetci Slováci rozprávali po slovenski. 

Jeho velkí klobúk a múdra brada, 

mu naznačovali, že sa blíži velká zrada. 

Nastau prevrat, ajaj, beda, 

už sa to vráťiť nedá, 

a tak Slováci tvrdým národom sa stali 

a svoj jazik a slovenskje srdce si nechali, 

ale Štúr ňikdy ňeostau sám. 

Žil pre svojich Slovákou rád, 

ale koňjec jeho života je záhadou, 

postrelil sa úplnou náhodou? 

Tak či onak dňes už je samozrejmosťou, 

že Ludevít Štúr je našou največšou osobnosťou. 

 

Nina Pažaková, VIII. D 

 

Ľudovít Štúr 
 

Ľudovít Štúr bol super človek, 

urobil pre nás čokoľvek. 

Dal slovenčinu do spisovného jazyka,   

hoci nebol náčelník vladyka. 

Urobil pre nás dobrú vec,  

je to čistý umelec. 

Učiteľ, novinár, politik či básnik, 

najkrajší je náš rodný jazyk.  

Už je to 200 rokov, 

čo si za nás Slovákov, 

bojoval a vyhral.  

Ďakujeme ti za všetko, 

nikdy na teba nezabudneme. 

 

Adriana Bajusová, VII. B 

 kresba: redaktorka Nina   
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Náš Ľudovít 
 

Viem, že oslavujete 200 rokov narodenia, 

všetci vám posielajú mnohé želania. 

Chcem, aby ste vedeli, 

že mi na vás veľmi záleží.                  

Deň vášho narodenia,  

je dňom veľkého ohúrenia. 

Ako ste to dokázali, to nikto nevie, 

iba málokedy sa takýto človek nájde. 

Tak preto vám chcem poďakovať, 

že ste dokázali za náš národ bojovať. 

Neviem, čo by sme tu teraz robili, 

keby ste sa tak obetavo nesnažili. 

 

 redaktorka Nina Sojáková 

                              

  Zima                                                Vločka 

Od severu vietor duje,                        Bola raz jedna vločka,  

zima prišla, zrazu tu je.                       Ktorá bola kočka. 

Prišla sem-tam, poľom v zlate            Vždy jej každý závidí. 

a všetko je v bielom šate.                    A ona to vždy vidí.  

Sladko darmo zub si brúsi,              

teraz predsa sneh byť musí.                Zuzana Vilgová, V. B 

Nakŕmime psíka, mačku,  

užijeme si sánkovačku. 

 

Nina Gemzová, VI. B 

 

             Zimné nosy 

                             Sneží, sneží, padá biely sneh. 

                               Zamrznú nám nosy hneď. 

 

                           Snehuliak, šmýkačka 

                          to je veru zábavka! 

                          Na svahu si zašantíme, 

                          na nosy si pozor dáme. 

                            Je to veľká zábava, 

                             keď nás zima naháňa. 

 

                                                   Nikita Nemcová, IV. B 

 

 

Sneh 
 

Padá, padá, 

sniežik smelý. 

Určite nás rozveselí, 

zo sniežika dá sa  

vyrobiť tá krása. 

Padá sniežik celú zimu, 

na veselú domovinu. 

 

Laura Hodorovičová, IV. B 

 

 

Snehuliačik 
 

Kopa snehu chlapcov láka, 

postavili snehuliaka. 

Miesto očí uhlíky, 

Na kabáte gombíky. 

Bielučký je ako z múky,  

do okien sa díva z lúky. 

 

Sandra Milonová, IV. A 

 

Vianoce 
 

Zima už sa blíži, už je za rohom, ľudia pečú 

koláče s lekvárom či tvarohom. 

V každom dome hrajú piesne vianočné,    

ľudia chodia na omše večerné či polnočné. 

Keď už nastal Štedrý deň, všade radosť prúdi, 

predsa je to krásny deň, nikto sa nenudí. 

Pri stromčeku sa zišla celá rodina,             

keď nastala šiesta hodina. 

Každý si už darček rozbalil                       

a mal veľkú radosť,                               

Vianoce sú krásny sviatok  

úsmevu a žiadnych hádok. 

 

      redaktorka : Daniela Kovalčíková 

                                                 
 

kresba: Valéria Petráčeková, IV. A 
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Receptárik 
Medovníky 

Urobte si medovníky podľa môjho receptu. 

SUROVINY 

1. 200g práškového cukru, 1 Hera, 150 g medu, 1dcl vody 

2. sóda bikarbóna, 600g hladkej múky, citrón, škorica, mleté klinčeky, 2 vajíčka 

 

Postup: 

 

1. Všetky suroviny z 1. dáme do hrnca a postavíme ho na plyn. Plyn dáme 

na slabo. Miešame 5 minút. 

2. Necháme vychladnúť. 

3. Potom pridávame 600g hladkej múky, 1 lyžičku sódy, 2 vajcia, trošku 

škorice a mleté klinčeky, citrónovú kôru. Všetko dobre premiešame 

a necháme stáť v chlade 24 hodín. 

 

4. Zohrejeme si rúru na 180 °C. Na plech dáme papier na pečenie. Cesto 

vyberieme na dosku, ktorá je posypaná hladkou múkou. Keď sa cesto lepí 

na dosku, tak ho posypeme hladkou múkou a premiesime. Cesto 

vyvaľkáme a začneme vykrajovať.  

 

 

 

5. Keď máme perníky vykrojené, položíme ich na plech a potrieme 

rozšľahaným vajíčkom.  

 

 

 

 

6. Vložíme do rúry a pečieme cca 7 – 8 minút. Vyberieme plech z rúry 

a perníky necháme vychladnúť.  

 

 

 

7. Potom si ozdobíme perníky podľa vlastného vkusu. 

redaktorka a fotky: Daniela Kovalčíková 
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Kedy príde Ježiško? 
Aj vy sa tešíte na Ježiška tak ako ja? 

Ja sa na Ježiška teším každý rok.                                                                          

Vždy 24. 11. dostanem svoj vianočný kalendárik. 

 

Vždy, keď je 1. 12., tak sa neviem dočkať, kedy už budú Vianoce. Keď 

konečné sú už vianočné prázdniny, tak so sestrou a bratom trávime čas vonku. 

Niekedy cez Vianoce máme klzisko. Minulý rok 2014 sme klzisko nemali. 

Každý deň si čakanie krátime rozdávaním čokolád z kalendára. Niekedy zjem 

až dve čokolády. V polke mesiaca som už nesmierne šťastná, že o malú 

chvíľu budú Vianoce. Vo vytúžený deň, 24. 12., ráno vstanem a rýchlo sa 

idem pozrieť, že či sú pod stromčekom darčeky. Vždy sa pomýlim, že 

darčeky chodia až večer. Cez deň sa bavím a rozmýšľam, čo budem robiť 

ďalej. Keď je večer, tak sa stále pozerám pod stromček. Tatko vždy, keď 

uloží hračky, zazvoní so zvončekom. Keď zazvoní zvonček, tak rýchlo otvoríme dvere a rozbaľujeme 

darčeky. Tatko nás fotí,  ako rozbaľujeme svoje darčeky a máme z toho radosť. Štedrý deň je pre mňa 

najlepší deň! Dúfam, že aj vy Štedrý deň máte radi tak ako ja?                   

 

 

Maľovanka 

redaktor: Adam Kubala 

                  

 
redaktorka: Dominika     

obrázok: Viktória Pedáková, IV. C 
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Kresba: Karolína Vilgová, VII. C 

Želáme  úspešný štart 

v novom kalendárnom 

roku! 
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