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Ďakujeme a veľa šťastia!    
 

 

 

 

Milí moji kamaráti, 

 

koniec minulého školského roka bol sprevádzaný nielen začiatkom  prázdnin, ale aj 
začiatkom nového funkčného obdobia na čele s novým vedením. Do riaditeľského kresla 
zasadla Mgr. Iveta Slovíková, post zástupcov pripadol  PaedDr. Zuzane Ferenčákovej pre 
prvý stupeň a PaedDr. Jánovi Mihókovi pre druhý stupeň. Týmto sa chceme rozlúčiť s 
vedením, ktoré viedlo školu  38 rokov v zložení: Mgr. Milan Halama, riaditeľ školy, Mgr. 
Mária Pitoňáková, zástupkyňa pre prvý stupeň, Mgr. Eva Mačková pre druhý stupeň. 

Za dlhoročnú, záslužnú  a obetavú prácu sa touto cestou chceme bývalému vedeniu aj 
poďakovať. Ale ťažko vysloviť slovami vďaku za toľkú láskavosť, snahu, vzorový prístup, za 
spríjemňovanie všedných dní plných povinností, pretože málokto dokáže do svojej práce 
vložiť to najcennejšie – srdce. Patrí im preto naša úcta, uznanie i obdiv. 

Súčasnému vedeniu želáme veľa zdaru, pevných nervov a šťastia pri vedení našej 
školy. 

Zmeny nastali aj v časopise, a to nielen v redakčnej rade. Pribudli nové rubriky, ako 
napr. Kam do mesta, Šikovné ručičky.... 

           Milí čitatelia, o chvíľu sú tu Vianoce, dúfam, že ste už vianočne naladení a doma už 
pomáhate s pečením :-D.   

 Želám vám prijemné čítanie a krásne prežité Vianoce v kruhu rodiny. 

                                                       

      

 

                                                                                                                           Váš Fišeráčik                                                                                          
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Zo spomienok...  

,,Skloniť sa treba k práci, 
čo dáva ľuďom chlieb. 

Hlbšie sa treba skloniť k matkám, 
čo dali život deťom. 

Ale najhlbšie sa treba 
skloniť k učiteľom, 

čo  z bytosti vychovali človeka, 
lebo je ľahšie vrch preniesť, 

rieku zahatať, 
prinútiť ju proti prúdu tiecť, 

ako vychovať človeka so srdcom 
                a dušou ľudstva.“    J. A. Komenský 

 
               Čas neúprosne rýchlo letí, a preto sa trochu pozastavme a pospomínajme si na 
významné osobnosti, ktoré sa pričinili o dobré meno našej školy. Niet sa čo čudovať, že 
spomienky sú venované bývalému vedeniu, najmä Mgr. M. Pitoňákovej. 

 
  Naša bývalá zástupkyňa pracovala v základnej škole 47 rokov a 300 dní, a ako sama 

uvádza, bola jej druhým domovom. Svoju učiteľskú púť začala vo výbornom kolektíve, medzi 
dobrými žiakmi na Hradnom námestí. 
 23. júna 1976 prežívala veľkú radosť pri položení základného kameňa novej školy.                          
1. septembra 1980 začala školský rok v novej, modernej škole, v ktorej učitelia i žiaci 
napĺňajú svoje poslanie dodnes. Roky pracovala ako triedna učiteľka a vyučovacie hodiny ju 
s jej žiakmi osobne napĺňali. 

Vo funkcii zástupkyne riaditeľa školy pôsobila 24 rokov. S riaditeľom školy Mgr. M. 
Halamom a zástupkyňou riaditeľa školy Mgr. E. Mačkovou koordinovali prácu zamestnancov 
školy. Vytvorili optimálne podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov. Premyslenou 
prácou modernizovali školu v zmysle rozvoja techniky a zmien vo vzdelávaní a práve z tohto 
dôvodu naša škola už desaťročia patrí k najlepším vo výchove a vzdelávaní.  

Samozrejme, neodmysliteľne k meradlu úspešnosti školy patria obetaví, neúnavní 
a kvalifikovaní zamestnanci, preto Mgr. M. Pitoňáková praje všetkým učiteľom našej školy 
veľa síl, zdravia a optimizmu do ďalšej práce. 

Naša bývalá zástupkyňa si z našej školy odniesla veľa dobrého a hlavne veľa pekných 
spomienok, v školstve zostal kus jej života. 

 
Jej najväčším prianím je, aby nám, žiakom aj učiteľom, práca prinášala radosť 

a spokojnosť a nech efektivita výchovno-vzdelávacej práce neustále stúpa a výsledky 
spoločnej tvorivej práce šíria dobré meno školy. 

Novému vedeniu školy úprimne praje, aby svojím obetavým prístupom viedlo školu 
k pozitívnemu smerovaniu a jej dobrým výsledkom. 

 
PS:  Veľmi pekne ďakujeme Mgr. M. Pitoňákovej za jej čas, ochotu a precízne poznámky. 
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Stať sa riaditeľkou, zástupkyňou/ zástupcom základnej školy nie je také jednoduché, ako by 
sa na prvý pohľad mohlo zdať. Určite uznáte, že riadiť takú veľkú školu, akou je naša, nie je 
vôbec jednoduché! Veď každodenne musia riešiť veľa vecí – deti, rodičov, učiteľov, jedáleň, 
triedy, kúrenie, podlahy, maľovanie... Ale ako tieto posty vníma naše nové vedenie? Je to pre 
nich naozaj veľká zmena? A ako vnímajú dnešnú mládež?  

Dozviete sa v nasledujúcich troch rozhovoroch   .    

 

Interview s riaditeľkou školy Mgr. Ivetou Slovíkovou 

1. Kedy ste začali učiť na tejto škole? 

Na tejto škole som začala učiť v roku 1992,  predtým som učila v Spišskej Belej. 

2. Čo si myslite o dnešných mladých ľuďoch? 

Sú odvážnejší ako my niekedy. 

3. Vidíte veľké rozdiely medzi funkciou riaditeľky školy a učiteľkou? 

Obrovskéééééééééé, mám malo času a veľmi veľa povinností. 

4. Plánujete v novej funkcii riaditeľky robiť ešte v našej škole nejaké zmeny? 

Určite. 

5. Aké sú Vaše obľúbené aktivity? 

Tanec, lyžovanie, skialpinizmus, zumba, aerobik. Rada sa hýbem, pozriem si dobrý film, rada 
si prečítam dobrú knihu. 

6. Aké sú vaše najväčšie úspechy a neúspechy? 

Tak moje najväčšie  úspechy je rodina a neúspechy...??? 

7. Na čo ste mimoriadne hrdá? 

Na celú našu školu. 
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8. Aké povolanie ste chceli robiť, keď ste boli dieťa? 

Hlásateľka. 

9. Aká je vaša obľúbená farba?  

Mám rada zemité farby. 

10. Akú hudbu rada počúvate? 

Mám rada modernú hudbu (nie rap, hip-hop).                                                                                                                        

11. Aký je váš obľúbený film? 

Kramerová verzus Kramer (v hlavnej úlohe Meryl Streepová) 

12. Aký je váš obľúbený výrok? 

Čo ťa nezabije, to ťa posilní. 

13. Čo by ste chceli na záver odkázať žiakom? 

Mám vás všetkých rada, prajem si, aby ste boli ohľaduplní, tolerantní a nám učiteľom 
nápomocní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

redaktorky Jessica a Sára 
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Interview so zástupkyňou pre prvý stupeň PaedDr. Zuzanou 

Ferenčákovou 

1. Ako dlho pracujete na tejto škole?  14 rokov  

2. Napriek tomu, že ste sa stali zástupkyňou naďalej učíte? 

Áno, vždy som chcela učiť. 

3. Aký je podľa vás  hlavný rozdiel medzi funkciou  zástupkyne 
a učiteľky? 

Mám viac papierovej práce. 

4. Aký je časový harmonogram zástupcu? 

Od nevidím do nevidím. 

5. Je to náročná práca? 

Myslím si, že každá práca je náročná, ale keď  to človeka baví, 
tak sa to dá.... 

6. Plánujete v našej škole nejaké zmeny? 

Nielen plánujeme, ale už ich aj realizujeme, napr.: zaviedli sme metódu CLIL, ktorú 
využívame vo vyučovaní  anglického jazyka na prvom stupni. 

7. Pociťujete rozdiel v správaní sa žiakov voči vám ako zástupkyni? 

Zatiaľ nie. 

8. Aké sú vaše obľúbené aktivity? 

Športovanie, bicyklovanie, upratovanie a rada trávim čas so svojimi deťmi. 

9. Čo si myslíte o žiakoch našej školy? 

Sú veľmi šikovní a priebojní. 

10.  Aké povolanie ste chceli robiť ako dieťa? 

Učiteľka. 

11.  Ako hodnotíte školstvo v súčasnosti a aké bolo v dobe, keď ste začínali učiť? 

Myslím si, že v súčasnosti je väčší tlak na učiteľov, administrácia a hlavne je 
oveľa viac technológií. 

12. Aký je váš obľúbený výrok?  

S humorom je vždy ľahšie.  

13.  Čo by ste chceli žiakom na záver odkázať? 

Nech pozitívne myslia a dokážu veľké veci. 
šéfredaktorka Simona 
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Interview so zástupcom pre druhý stupeň PaedDr. Jánom Mihókom 

1. Ako dlho pracujete na tejto škole?  10 rokov  

2. Napriek tomu, že ste sa stali zástupcom  naďalej učíte? 

Áno. 

3. Aký je podľa vás  hlavný rozdiel medzi funkciou  zástupcu 
a učiteľa? 

Ako zástupca musím venovať väčšiu pozornosť administratívnej 
práci. 

4. Aký je časový harmonogram zástupcu? 

Od nevidím do nevidím. 

5. Je to náročná práca? 

Ako kedy. 

6. Plánujete v našej škole nejaké zmeny? 

Áno, ale len také, ktoré budú prospešné pre nás všetkých. 

7. Pociťujete rozdiel v správaní sa žiakov voči vám ako zástupcovi? 

Nie, rešpektujú ma ako doteraz. 

8. Aké sú vaše obľúbené aktivity? 

Samozrejme, šport. 

9. Čo si myslíte o žiakoch našej školy? 

Naši žiaci sú šikovní, ale niekedy aj leniví. 

10.  Aké povolanie ste chceli robiť ako dieťa? 

Kozmonaut. 

11.  Ako hodnotíte školstvo v súčasnosti a aké bolo v dobe, keď ste začínali učiť? 

Dnes deti nemajú rešpekt voči učiteľom a zabúdajú na svoje povinnosti a zohľadňujú len svoje  
práva. 

12. Aký je váš obľúbený výrok?  

Nikdy  sa nevzdávaj!  

13. Čo by ste chceli žiakom na záver odkázať? 

Aby vždy dokončili to, čo začali. 

 redaktorky Jessica 
a Ema 
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  Život v našej škole  
Naša škola v novom šate 

Od leta prešla naša škola niekoľkými zmenami, a tak mohla privítať prváčikov i všetkých 
svojich žiakov v novom školskom roku pekne vynovená.   

Ako ste si isto-iste všimli v našej škole sa: 

• obnovili nástenky na chodbách, 
• inštalovali sa dve interaktívne tabule, zakúpili 

sa tablety, 
• vytvorili sa nové priestory pre školskú 

knižnicu,  
• vymenili sa svietidlá v kanceláriách, zborovni, 

ale aj v triedach, 
• zaviedol sa kamerový systém, ale aj 

dochádzkový pre zamestnancov školy,  
• v zborovni pribudli parapetné dosky 

a kuchynský kútik, 
• v kuchyni pribudli nové skrine, obnovili sa pivničné priestory, 
• obnovili sa šatne pre kuchárky, ale aj pre upratovačky, 
• inštalovala sa televízia, vďaka ktorej sa prezentuje naša škola, 
• zaviedol sa školský bufet, v ktorom si 

denno-denne od 7. 00 do 9. 00 hod. môžeme 
kupovať čerstvé pečivo z pekárne GROS, 

• kompletne sa zrekonštruoval skladový 
priestor, v ktorom sa v budúcnosti plánuje 
zaviesť školský bufet, 

• máme novú riaditeľňu, 
• obnovila sa webová stránka našej školy, 
• posilnila sa a zabezpečila sa wifi sieť, 
• vyviezol sa nepotrebný odpad z budovy, 
• z bezpečnostných dôvodov sa areál našej 

školy zamyká o 17. 30 hod., 
• nakúpili sa anglicko-slovenské slovníky. 

Preto poďakovanie patrí práve nášmu vedeniu, ktoré tieto zmeny zrealizovalo. 

 

Dopravná výchova na prvom stupni 

V dňoch 10. a 11. septembra sa žiaci 1. a 2. ročníka 
zúčastnili projektu Dopravnej výchovy na dopravnom 
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ihrisku v Kežmarku. Žiaci 1. ročníka sa naučili dopravné značky a získali veľa informácií 
o doprave.  

Žiaci 2. ročníka sa naučili jazdu zručnosti na bicykloch a kolobežkách. 

 

Biela pastelka 

Nádej, pomoc – to sú hlavné ciele verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú 
každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 
V stredu 24. 9. sa aj naša škola stala súčasťou tejto verejnej zbierky, 
ktorá už trinásty rok dáva nádej nevidiacim a slabozrakým, ktorí sa ocitli 
v neľahkej životnej situácii. Prispieť sme mohli ľubovoľnou sumou do 
zapečatenej pokladničky. Každý príspevok bol odmenený spinkou 

v tvare pastelky. Jej pripnutím sme tak vyjadrili podporu tým ľuďom, 
ktorí to naozaj potrebujú. 

Spoločnými silami sme vyzbierali pozoruhodnú sumu 78, 17 €. Všetkým 
zúčastneným ďakujeme. 

 

 

Cechovačka prvákov 

25. 9. sa konala cechovačka prvákov na námestí pred 
radnicou. Akciu organizovalo CVČ v Kežmarku. Žiaci dostali 
na pamiatku pamätný list, pero a drobnú sladkosť. Prváci si 
pamätný list prevzali od primátora mesta. 

 

Deň mlieka na našej 
škole 

Dňa 29. 9. si žiaci pripomenuli Deň mlieka. Vďaka 
Tatranskej mliekarni Kežmarok, v zastúpení p. Mgr. 
Husáka sa žiaci občerstvili chutnými mliečnymi 
výrobkami a potešili sa aj drobným mliečkom.  
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Návšteva Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 

V piatok 3. 10. 2014 našu školu poctil návštevou minister 
školstva, vedy, výskumu a športu Ing. Peter Pellegrini. Na 
pôde našej školy ho srdečne privítala p. riadieteľka Mgr. 
Iveta Slovíková, veselou piesňou naši najmenší žiaci 
a dojemným príhovorom zástupca deviatakov. Pán minister 
si prešiel celú našu školu a zhodnotil, že je veľmi pekná. 
Zavítal aj do tried, v ktorých prebiehalo vyučovanie, do 

počítačovej učebne, telocvične a jedálne, kde sme sa s pánom ministrom spoločne 
naobedovali. V zborovni mali možnosť sa s ním porozprávať všetci pedagógovia. Počas celej 
návštevy mu spoločnosť robilo súčasné, ale aj bývalé vedenie školy. V závere návštevy nám 
pán minister prisľúbil pomôcť s materiálnym vybavením novej väčšej počítačovej učebne, 
keďže sa plánuje v budúcnosti elektronické testovanie žiakov. Veríme, že pán minister 
nezostane len pri jednej návšteve, naše dvere sú mu vždy otvorené. 

 

Literárna Orava 

Žiaci 9. ročníka spoznávali 8. 10. krásu a históriu 
niektorých regiónov Slovenska. Počas literárnej 
exkurzie navštívili múzeum významného 
slovenského spisovateľa P. O. Hviezdoslava v 
Dolnom Kubíne a rodný dom M. Kukučína v 
Jasenovej. Účastníkom exkurzie prialo počasie, 
videli nielen krásne kúty a nové regióny Slovenska 
v najkrajšom jesennom sfarbení, ale hlavne 
rozšírili si svoje vedomosti z literatúry a priniesli 
si veľa nezabudnuteľných zážitkov.   

 

Príroda v kežmarskom chotári – I. ročník 

Dňa 14. 10. 2014 sa žiaci prvého ročníka zúčastnili výstavy vo výstavnej sieni Barónka. 
Výstavu tvorili fotografie a vlastnoručne vyrobené zvieratá. Zaujímavým spôsobom sa im 
priblížil život zvierat a rastlín v našich veľhorách – Tatrách. Výstava sa prváčikom veľmi 
páčila a už sa tešia na ďalšie milé akcie. 
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Za pokladmi Zeme 

Žiaci z krúžku Geolino sa 15. 10. 2014 zúčastnili výstavy v Poprade. 
Navštívili výstavu hornín, minerálov a skamenelín. Vystavovatelia 
a zberatelia zhromaždili úžasné množstvo minerálov zo Slovenska 
i zo sveta. 

 

Martinko Kinkaš – divadelné 
predstavenie pre I. stupeň v SNV 

16. 10. 2014 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili divadelného 
predstavenia v divadle v Spišskej Novej Vsi s názvom 
Martinko Kinkáš. Martinko bol malý škriatok, ktorý svojim 
šibalstvom urobil z lenivej dievčiny milú, pracovitú osôbku. 
Predstavenie  sa žiakom páčilo a už teraz sa tešia na ďalšie 
stretnutie. 

 

Žiaci III.B na Suchej hore 

Slnečné jesenné počasie vylákalo žiakov 16. 10. na 
blízku Suchú horu. Na vychádzke si rozšírili vedomosti 
o určovaní svetových strán, o obzore a orientácii 
v prírode a začali pracovať na projekte Poznaj svoj 
región. 

 

Detský čin roka  
 

Detský čin roka je jedinečný a originálny projekt, ktorý už štrnásty rok motivuje ku konaniu 
dobrých skutkov a pomáha tak deťom zorientovať sa v hodnotách, dáva im šancu pochopiť 
cez skutočné príbehy, čo je dobré a čo nie. Aj naši žiaci 2. stupňa sa opäť stali  jeho súčasťou, 
a to ako členovia detskej poroty. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry spoznali 35 
detských dobrých skutkov a dali svoj hlas 7 najcennejším. 
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Z rozprávky do rozprávky  

"Čo by bolo, keby bolo všetko naopak," 
je začiatok pesničky, ktorou ráno 23. 10. 
2014 žiaci 1. až 4. ročníka vstúpili do 
sveta rozprávok, a teda spojili dva 
ročníkové projekty: "Z rozprávky do 
rozprávky" a "Spolu dokážeme viac", 
čím sa zapojili do celoslovenského 
projektu "Medzinárodný deň 
školských knižníc". V rámci neho 
vytvorili patronátne triedy, čím 
podporili spoluprácu a súdržnosť. Cez 
spievanie, dramatizáciu, IKT prezentácie, skupinové práce, tvorbu plagátov a športové 
aktivity učiteľky 1. stupňa deťom priblížili svet rozprávok a kníh, ale najmä podporili vzťah 
ku knihám, aby rozprávka pretrvala až do dospelosti. Zároveň využili metódu CLIL, ktorú 
začali realizovať tento školský rok. Metóda CLIL je zavádzanie anglického jazyka do 
všetkých vyučovacích predmetov, vďaka ktorej sa deti učia jazyk hravou formou.  

 

Hodiny tanca s Lacim Strikeom 

,,Hip-hop je zlato, ktoré nenosím na krku, 
ale v srdci,“ to tvrdí každý milovník tohto 
moderného tanca. Naši žiaci, piaty až 
deviaty ročník, sa o pravdivosti tohto 
výroku mohli presvedčiť 28. 10. 2014, keď 
do našej školy zavítal tanečník a choreograf 
Laci Strike so svojou Street Dance 
Academy. Žiaci tak mali možnosť stať sa 
súčasťou interaktívneho tanečno-
vzdelávacieho projektu "TANEC IDE DO 
ŠKÔL", v rámci ktorého si spolu s jeho 
štvorčlenným tímom mohli zatancovať 
rôzne tanečné štýly ako napríklad break dance, popin, lockin či house dance. Nezabudlo sa ani 
na freestyle, nenacvičené sólové tanečné žiacke vystúpenie. Toto netradičné vyučovanie sa 
ukončilo rozdávaním zaujímavých cien a záverečným, rozlúčkovým tancom s víťazom 
súťaže. Naši žiaci si takéto vyučovanie nadmieru užívali. Dúfame, že takíto učitelia tanca nás 
navštívia častejšie. 
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Zvedavý Janíček  

„Rata, ľudia, rata! – jaj, Ježiš Marija!“ takýmito slovami sa 
18. 11. na hodine 
slovenského jazyka 
a literatúry snažili žiaci 
VI. B zachrániť 
odvážneho Janka 
z balady Lucijný stolček 
od Jána Bottu. Ale, 
bohužiaľ, nepomohli ani 
kliatby, ani lieky, Janík 
ostal na stolčeku, ktorý 

bol vyrobený od Lucie do Vianoc, až na večné veky. 
Žiaci pomocou dramatizácie textu si chceli overiť najmä 
pravdivosť ľudovej povery. V závere hodiny však dospeli 
k pozoruhodnému zisteniu a preto ostatným zvedavým deťom odkazujú: ,,S bosorkami nie sú 
žiadne žarty, dávajte si na ne pozor, lebo inak skončíte tak ako Janík!“ 

 

Rozprávanie o Afrike 

Najlepšia skúsenosť je tá vlastná.... A práve z tohto 
dôvodu  nám 21. 11. prišla Ing. Veronika Knihová  
porozprávať o svojich cestovateľských zážitkoch 
z Afriky.  Precestovala  hlavne východnú a južnú časť 
Afriky a dnes je Juhoafrická republika jej prechodným 
bydliskom. Prednáška bola určená žiakom 7. ročníka. 
Teoretické informácie boli sprevádzané prezentáciou, 

ktorá obsahovala základné údaje o precestovaných krajinách a vlastné  fotografie  krajiny, 
prírody, ľudí. Žiakov zaujali hlavne odlišnosť ľudí, ich spôsob života i zvláštne rastliny. 

A ako túto návštevu vnímali naši žiaci? 

VII. C : Najviac sa nám páčilo prostredie a príroda Afriky. Zaujímavá bola svadba  afrického 
kmeňa Masajov. Zaujala nás kultúra Afriky, strava a šperky žien. Boli by sme radi, keby sa 
takáto prednáška mohla opakovať a najradšej by sme takéto prostredie zažili na „vlastnej 
koži...“ 

VII. D : Prednáška sa nám páčila. Preniesla nás do Afriky, aj keď sme tam neboli. Veľmi sa 
nám páčilo, ako nám pani Veronika rozprávala o kultúre, rastlinách a o svete, v ktorom  ľudia 
žijú. Ale najlepšie bolo, keď sme na konci hodiny mohli, kto chcel, ochutnať  tamojšiu 
špecialitu ...     
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Európsky týždeň boja proti drogám 

Tretí novembrový týždeň sa niesol v znamení 
boja proti drogám, preto 24. 11 – 28. 11. 2014 
prebiehali na našej škole rôzne aktivity. 

Na prvom stupni žiaci prvého ročníka sa 
zúčastnili exkurzie na HZS v Starom Smokovci. 
Súčasťou exkurzie bola prehliadka strediska, 
ukážka výcviku lavínového psa a práca s 
horolezeckým náradím. Druháci sa zapojili do 
ročníkového turnaja vo vybíjanej, 1. miesto 

obsadila II. A a do Ovocného, zeleninového,  mliečneho 
dňa. Vyučovanie ešte ozvláštnili sedením na fitloptách. 
Tretiaci taktiež súťažili vo vybíjanej, víťazom sa stala 
III. A. 

V rámci druhého stupňa prebiehali športové 
medzitriedne súťaže o majstra školy, teda 
o najšportovejšiu triedu v každom ročníku, pričom 
chlapci 5., 6., 7. ročníka súťažili v minifutbale a 8., 9. 
v basketbale. Dievčatá 5., 6. ročníka súťažili vo 

vybíjanej, 7. v prehadzovanej a 8. a 9. vo volejbale. 

Prehľad víťazov - najšportovejších tried:  

 

 

 

V piatok, t. j. 28. 11., sa do boja proti drogám zapojili aj učitelia, a to nielen z našej školy, ale 
aj zo ZŠ Svätého  Kríža, ZŠ – Grundschule a zo ZŠ, Nižná brána, ktorí si zmerali sily vo 
volejbale. Víťazmi sa stali naši učitelia, ktorí vyhrali vo všetkých troch zápasoch. 

Všetkým víťazom, učiteľom aj triedam, srdečne blahoželáme! 

 Súčet 
bodov 

V. B 23 
VI. C 22 
VII. C 69 
8. A 90 
9. A 90 
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Červené stužky 

Červené stužky sú symbolom a názvom kampane boja proti AIDS. Naša škola sa aj tento rok 
zapojila do tejto kampane od 24. 11. – 1. 12. 2014 
tvorbou a robením červenej stužky ako prejavu solidarity 
s chorými na AIDS. Na hodinách OBN, NBV žiaci  6. – 
9. ročníka venovali pozornosť tejto téme pozeraním 
filmov Anjeli  a Príbehy anjelov. O problematike AIDS  
sa mohli žiaci dozvedieť aj z výstavnej informačnej 
nástenky na chodbe školy. 

 

 

 

 

 

 

Spracovala šéfredaktorka Veronika Nováková 
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Sme úspešní! 

 

Prvenstvo v celoslovenskej súťaži IT FITNESS TEST 2014 

Viete, ktorá škola je najúspešnejšia 
v teste IT zručností? No predsa naša! 
Toto prvé miesto sme si zabezpečili 
vďaka 380 žiakom, ktorí sa v mesiacoch 
máj až júl zapojili do štvrtého ročníka 
testovania IT zručností. Cieľom 
špeciálneho testu pre základné školy bolo 
porovnávanie vedomostí z IT oblastí 
medzi jednotlivými školami. Celkovo sa 
zapojilo 312 základných škôl. My sme 
získali ocenenie "Školy s najväčším 
počtom zapojených žiakov". Ceny od 
spoločnosti Slovanet, ktorá je generálnym 

partnerom testovania, odovzdal riaditeľ podpory predaja Ján Michlík 20. 10. 2014 pani 
riaditeľke Mgr. Ivete Slovíkovej a p. učiteľovi Halčinovi. Išlo o pripojenie na internet, 
kamerový systém a tablety pre potreby vyučovania. Prví dvadsiati najúspešnejší žiaci dostali 
ešte karisblok, pero, šiltovku, CD a prívesky na kľúče. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa 
zúčastnili už spomenutej súťaže. 

Regionálne kolo recitačnej súťaže „Janko Silan“ 

 

V prebiehajúcom Roku kresťanskej 
kultúry organizoval Diecézny 
katechetický úrad Spišskej diecézy 
súťaž venovanú kňazovi 
a básnikovi Jankovi Silanovi pri 
príležitosti 100 rokov jeho 
narodenia a 30 rokov od jeho smrti. 
23. 10. 2014 sa v Poprade 
uskutočnilo regionálne kolo 
recitačnej súťaže „Janko Silan 
s nádejou hľadiaci“. Do tejto súťaže 
sa zapojil aj žiak našej školy Jakub 
Lesný zo VII. C, ktorý získal 2. miesto. Srdečne mu blahoželáme.  
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Majstrovstvá kežmarského okresu ZŠ v šachu 

 

 

Dňa 13. 11. 2014 sa 
v Lendaku 

uskutočnili 
Majstrovstvá 

kežmarského okresu 
žiakov a žiačok 
základných škôl v šachu. Hralo sa tempom 2 razy 
po 20 minút, u chlapcov švajčiarskym systémom 
na 5 kôl. Turnaja sa zúčastnili žiaci a žiačky 
štyroch škôl. Našu školu reprezentovali Dávid 
Šebest z VIII. D, ktorý obsadil 3. miesto, Patrik 
Majerčák z IX. C skončil na 6. mieste. V 

kategórii dievčat 5. miesto obsadila Alexandra Semaňáková z IX. C a Adela Wagnerová z V. 
A sa umiestnila na 6. mieste. Okrem jednotlivcov sa vyhodnocovali aj školy a v tejto kategórii 
nám škola obsadila 2. miesto za ZŠ Lendak.  

 

Náboj JUNIOR 2014 

Dve družstvá našich deviatakov si v piatok zmerali sily na 
medzinárodnej súťaži "Matematicko-fyzikálny náboj – 
junior". Cieľom súťaže bolo za dve hodiny vyriešiť čo najviac 
nápaditých úloh, ktoré svojou náročnosťou postupne 
gradovali. Súťaž prebiehala vo viacerých slovenských a  českých  mestách súčasne a 
množstvo zapojených družstiev sa tento rok vyšplhalo až na 389. Naši deviataci sa v 
celkovom hodnotení umiestnili na 156. a 222. mieste. 

V rámci svojej súťažnej skupiny, z celej oblasti Popradu, 
Tatier, Spišskej Soboty, Svitu, Lendaku, Starej Ľubovne, 
Ľubice a Kežmarku si IX. C (A. Sosková, B. Vojtičková, J. 
Venglik, S. Pjatak) odniesla 5. miesto a IX. D (A. Koky, N. 
Dzurilová, D. Madeja, R. Král) odniesli 12. miesto.  

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!!  
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Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry  

V závere novembra sa v našej škole uskutočnil 7. ročník OSJL. Školského kola sa zúčastnilo 
14 žiakov 8. a 9. ročníka. Žiaci si otestovali svoje vedomosti z materinského jazyka v troch      
častiach, a to v teste s 25 úlohami, v transformácii textu a v ústnom prejave na danú tému. 
Najlepšie výsledky po absolvovaní všetkých úloh dosiahla Daniela Cehulová, žiačka IX. D 
triedy. Na medailových priečkach sa ešte umiestnili:  Kristína Špitková z VIII. D – 2. miesto, 
Alexandra Semaňáková a Monika Kellnerová z IX. C – 3. miesto. 

Všetkým zúčastneným prajeme veľa úspechov v slovenskom jazyku a Danke veľa šťastia v 
okresnom kole, v ktorom bude reprezentovať našu školu 10. decembra 2014. 

 

iBobor  - informatická súťaž 

Naša škola sa už každoročne zapája do informatickej súťaže iBobor. Inak tomu 
nebolo ani v tomto šk. roku. Celoslovenskému kolu predchádzalo školské, do ktorého sa 
zapojili v kategórii Bobrík  3. a 4. ročník, Benjamín 5. až 7. ročník a Kadet 8. a 9. ročník. 
Kategóriu Bobrík organizovala p. uč. Lacková a kat. Benjamín a Kadet p. uč. Halčin. 

V kategórii Bobrík boli najlepší: Kopkáš, S. – IV. B ( 84 b., 124. – 344. miesto), Dovjak, J. – 
IV. B a Horanská, L. – IV. C (zhodne 72 b., 629. - 1094. miesto). V kategórii Benjamín boli 
najlepší v školskom kole  Gvušč – VI. A (68,34 b.), Ogurčáková – VI. A (63,7 b.) a Sosková 
– V. C (62,68 b.). Do celoslovenského kola sa zapojilo 16 najlepších žiakov. V tejto kategórii 
na Slovensku súťažilo 21 466 žiakov. Naši najlepší boli: Halčinová, L. – VI. B a Horný, M. 
–  VI. C s rovnakým umiestnením (68,01 b., celkové poradie 712. – 897.) a Orinčáková, 
N. – VI. C (56,02 b. – celkové poradie 2778. – 3187.). V kategórii Kadet boli najlepší 
v školskom kole Madeja – IX. D (80 bodov) , Matalík – IX. D (73, 34 b.) a Starinský – IX. D 
(73,34 b.). V tejto kategórii na Slovensku súťažilo 14 359 žiakov. Naši najlepší boli: 
Lorková, M. – IX. D (65,34 b., 2699. – 2738. miesto), Pirhala, A. – VIII. B a Repelová, P. 
– IX. D s rovnakým umiestnením (62,68 b., 3102. – 3473. miesto). Všetkým gratulujeme 
k úspechu.  

Olympiáda z anglického jazyka  

Dňa 4. 12. 2014 sa 22 žiakov 6. – 9. ročníka zúčastnilo školského kola 
Olympiády v anglickom jazyku. Porota v zložení: Mgr. Ľ. Bednárová, Mgr. 
L. Hartingerová, Mgr. J. Števíková hodnotili písomnú i ústnu časť súťaže. V 
kategórii 1A (5. – 7. ročník) obsadili: 1. miesto: Lívia Marková, 2. miesto Lea 
Gallová a 3. miesto Laura Fabianová. Všetky žiačky sú zo VII. D. V kategórii 1B (8. – 9. 
ročník) obsadili: 1. miesto Sára Gancarčíková z IX. C, 2. miesto Adam Bogár z IX. C a 3. 
miesto Michaela Lorková z IX. D a Veronika  Števíková z VIII. C. Víťazi v oboch 
kategóriách budú reprezentovať našu školu na obvodnom kole, ktoré sa búde konať v mesiaci 
január 2014. 
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Globálny pochod za slony a nosorožce 

Global March for Elephants and Rhinos 
 

 
4. októbra krajiny z celého sveta organizujú pochod proti zastaveniu alebo aspoň zredukovaniu 
nelegálneho pytliactva na slony a nosorožce. Situácia v Afrike je veľmi kritická. Jeden slon je zabitý 
každých 15 minút. Jeden nosorožec je zabitý každých osem hodín. Začal boj medzi ľuďmi 
a zvieratami.  Medzi životmi a mocou MAŤ. Ľudia teraz neprikladajú vyhynutiu tvorov veľký 
význam. Ale čo bude o pár rokov? Budúce generácie ľudí vôbec nebudú poznať krásne zviera ako slon 
a nosorožec. 
Minulý rok bolo zabitých 1004 nosorožcov pre ich rohy. Za posledných 6 rokov bolo zabitých viac 
ako 2650 nosorožcov.   
 
Pytliaci im odrežú roh (až do mäsa) a bez toho, aby im to ošetrili. Nechajú ich napospas infekcii. 
Zomrú s mučivými bolesťami. 
Každý deň je zabitých 100 slonov pre ich kly - slonovinu. Viac ako 100 rokov obývalo Afriku cez 5 
miliónov slonov. 90 % z nich je preč. 
 
Pomôžte ochrániť tieto krásne a pre prírodu dôležité zvieratá. Vyhynutie je navždy! 
 
 (Viac informácii: http://www.march4elephantsandrhinos.org/ ) 
 

 

 

 

 

 

 

  

Terézia Kovalčíková, VIII. C 
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       Mladý spisovateľ  

           Žltá izba 

 

Chcem snívať. 

Snívať o mojej žltej izbe. Až tak žltej, že pri pohľade na jej steny budete mať pocit, že 
ste uprostred slnka. Tak žltej, že keď sa jej dotknete budete chcieť kričať, kričať 
z toho, aká je žltá, žltá. 

Žltá izba je ako citrón. Je kyslá. Nemá kyslú chuť, ale to vy sa v nej budete cítiť kyslo. 
Kyslo z toho, aká je žltá. 

Žltá izba je ako večné svetlo. Svieti aj vtedy, keď je tma a prší. Taká je žltá izba. Keď 
sa v noci prebudíte a zadívate sa na strop žltej izby. Neuvidíte len stenu. Uvidíte žltú 
stenu. Až tak žltú, že už nebudete chcieť spať. Postavíte sa na nohy a začnete 
tancovať.  Tancovať na žlto. Tancovať z toho, že vidíte v noci žltú izbu. Keď  budete 
večer čítať žltú knižku a zadívate sa navôkol, zrazu vám niečo napadne. Napadne vám: 
„Mám sa žlto!“ Áno, takáto je žltá nálada. Presne takáto. To je ten pocit, keď uvidíte 
steny svojej žltej izby a odrazu je vám proste žlto. 

Žltá izba je ako nádej. Ona vám bude vždy svietiť. Svietiť na žlto. A aj keď  si budete 
myslieť, že zhasne. Ona to neurobí. Žltá izba by vám to nikdy neurobila. 

Niektorí možno nepocítite žltú náladu pri pohľade na žlté steny. Je to preto, lebo 
neviete vnímať žltú. 

Na to, aby ste pochopili jedinečnosť žltej izby potrebujete pri sebe vždy nosiť niečo 
žlté. Časom si na to proste zvyknete. Zvyknete si na malú žltú vec, ktorá je s vami. 
A potom si budete môcť povedať: ,,Áno, mám sa žlto! A milujem svoju žltú izbu,“ keď si 
budete nahlas žlto spievať vo svojej žltej izbe. Ona sa vám nevysmeje ako nejaká 
červená. Bude svietiť a spievať s vami. A vy už nebudete mať pocit, že ste sami, 
pretože budete žlto naladení vo svojej žltej izbe. 

Chcem žltú izbu. Chcem snívať o svoje žltej izbe vo žltej izbe.  

 

Žltá izba 

Adela Kučkovská, IX. D 
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Zima 
 

 

 

 

Čo to cinklo do oblôčka, 
nežné, biele? Asi vločka? 
To zima sa začína 
či roztrhla sa perina? 
 
Babka zima perie pára, 
chce ho rozviať do chotára. 
A vetriská darebáci, 
pomáhajú jej pri práci. 
 
Všetko biele ako 
z mlieka, 
Domy, cesty, ba 
i rieka. 
Prišla zima medzi nás, 
a s ňou starý dedko 
mráz. 
 
Okná kvetmi 
vymaľoval,  
poriadne sa 
napracoval. 
Bez štetca a bez 
palety, 
namaľoval krásne 
kvety. 
 
Štíhla slečna meluzína, 
nakukla nám do komína. 
Na oblôčik zaklopala,   
veľkú radosť z toho mala. 
 
Využime krásu zimy, 

          vylezme von spod periny. 
          Vezmi čiapku, bundu, šál. 
          Kto by sa tej zimy bál?                                                                    
 
                                                                                             Emka Hetešová, V. C 
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                Heliamphora (Heliamfora) 

 

Výskyt:  nachádza sa v tajuplných stolových horách Guyanskej vysočiny 
v Južnej Amerike. Heliamphory rastú vo výške asi 1500 m. n. m. 

Opis rastliny: Tieto rastliny môžu dosahovať výšku pár centimetrov až 
niekoľko desiatok centimetrov a vo voľnej prírode môžu dosiahnuť 
výšku do jedného metra. Zatiaľ je známych asi 14 druhov tejto vzácnej 
rastliny. Majú rady vlhkos ť. Rastlina môže mať rôzne farby od 

svetlozelenej po ružovočervenú.  

Pasce: Pasce majú lievikovitý tvar a sú naplnené vodou. Na lákanie hmyzu 
slúži trocha nektáru, takže prilákaná korisť sa postupne zosúva po ich hladkom 
povrchu až na dno pasce, kde postupom času uhynie. V spätnom pohybe, pri úniku 
koristi z pasce von, bránia tuhé chĺpky zahnuté dovnútra.  

Ak by ste ju chceli pestovať, tu je pár dobrých rád, ako sa 
o túto zaujímavú rastlinu starať: 

1. Svetlo: majú rady veľké množstvo rozptýleného svetla 
s niekoľko hodinovým osvetlením, sú ideálne aj na 
pestovanie pod umelým osvetlením. 

2. Pôda: treba používať vláknitú rašelinu zmiešanú s 
perlitom a rašeliníkom alebo čistý živý (prípadne sušený) 
rašelinník. 

3. Teplota :  do 26° C s nočnými poklesmi na 10 – 
15° C. 

4. Rastliny veľmi dobre znášajú rosenie, a to aj 
niekoľkokrát počas dňa, prípadne ak  máme 
možnosť, vytvoríme im pravidelne umelú hmlu.  

5. Polievanie: zalievame mäkkou vodou zhora. 
Pasce musia byť vždy čiastočne naplnené vodou.  

Natália Malychinová, VI.C 
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POMERANIAN 
 

Tento pes patrí medzi najmenšie 

plemená psov. Váži 1,4 – 3,2 kg. Pre jeho 
krásnu srsť sa zúčastňuje na rôznych 
súťažiach. Bol vyšľachtený od 
najstarších čias a mohli ho chovať iba 

králi, šľachtici a bohatší ľudia. Jeho hlava 
má klinovitý tvar, preto keď je pes 
ostrihaný, tak má krásny vzhľad, a preto 

často boduje na  súťažiach, ale aj 
u majiteľov. Takýto čistokrvný pes stojí 

okolo 300 až 500 eur a miešaný 20 až 45 
eur. 

 

OSTRIHANÝ PES  BOO 

 

 
          

ŠTEŇA 
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MÁ NAJKRAJŠIE ŠTENIATKA NA SVETE, VIE SA  NAJMODERNEJŠIE 

OBLIECŤ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALE AJ TAK BY SI VŠETKY PSÍKY 

NAJRADŠEJ POBEHALI. 

 

 

REDAKTORKA EMA HETEŠOVÁ 

,,Čo 
pozeráš, 
mám 
chodiť 
nahý?!!“ 
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    VIANOČNÁ RUŽA 

 

 

Tvarom pripomína hviezdu, ktorá je symbolom Vianoc.   

Pochádza z Mexika.  

Vianočnú ružu voláme aj vianočná hviezda, všetci vieme prečo. Tento 
krásny kvet má ale ešte krajšiu červenú farbu. V minulosti sa používala ako 

jediný zdroj červeného farbiva, ktoré sa používalo na zdobenie alebo 
prifarbovanie pečiva či koláčov Používala sa aj 
v medicíne. Keď s ňou manipulujeme, treba dávať 

pozor, lebo pri poškodení z nej vytečie šťava, ktorá 
vie spôsobiť rôzne nepríjemnosti – má dráždivé 
účinky na sliznicu. 

                              Módny doplnok                                                                                                                                                      

Krásna dekorácia 

 

 

 
 

 

redaktorka Ema 
Hetešová  
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Juraj Brixi,  I. C 
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 Andrea Neupauerová, IX. A 
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Karin Krempaská, VI. A 
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Svetlana Václavová, IV. C 
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VIANOCE 

 

 

Keď sa vysloví slovo Vianoce, veľa detí si predstavuje toto: darčeky, dobré jedlá, koláčiky 
a iné. Nuž, ale Vianoce sú predovšetkým sviatkom lásky, pokoja a mieru, pretože na Vianoce 
sa narodil Ježiško. 

Určite viete, že sviatky majú svoje zvyky. Aj Vianoce ich majú. Predstavím vám niektoré 
z nich. Napríklad:   

Pred Vianocami sa zapaľuje adventný veniec. Zapaľuje sa 4 týždne pred Vianocami. Štvrtý 
týždeň sú už Vianoce. Takýto veniec obsahuje 4 sviečky a ozdoby. Hovorí sa, že keď máte 
okrúhly veniec,  je to znamenie, že Boh je nekonečný, čo je aj pravda. 

Po večeri sa vždy krája kolmo jablko a ak je jadrovník v tvare hviezdy, 
znamená to, že na budúci rok sa zídete zase spolu zdraví a živí, ale ak sú 
semienka v tvare kríža, vraví sa, že niekto  ťažko ochorie 
alebo zomrie, ale to sa dúfam nestane. 

Zvyk je aj liatie olova. Nad ohňom, ktorý si zapálite, dáte kovovú 
lopatku, v ktorej sa rozžeraví kúsok olova. Pripraví sa vedro 
s vodou, do ktorého sa opatrne naleje olovo. Vznikne z toho tvar, 

ktorý sa na niečo podobá. Ten predpovedá, čo sa vám stane.  

V niektorých rodinách sa dávajú pod obrus peniaze. Vďaka tomuto 
zvyku sa môže stať, že zbohatnete. 

Veľmi pekný zvyk je aj obviazanie štedrovečerného stola reťazou, ktorý 
symbolizuje súdržnosť rodiny.  

 

 

Dúfam, že nejaký zvyk doma vyskúšate. A na Vianoce si nezabudnite ozdobiť  stromček!!! 

 

 

redaktorka Anna Kubalová 
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Tipy na vianočné  filmy 

 
Určite ste videli nejaký super film, ktorý vás zaujal. Možno bol na tému nejakého výročia 
alebo Veľkej noci. Ja mám pre vás rebríček najlepších vianočných filmov. Teda aspoň podľa 
mňa. 

 
 
Tri oriešky pre Popolušku 
 
Určite ste  videli tento film, ide vždy na Vianoce.  Ak ste ho ešte 
nevideli, vrelo odporúčam! Je o tom, ako Popoluškina macocha a 
jej sestry sa vždy parádia, chodia na plesy. Aj Popoluška chce ísť. 
Raz jej jeden sluha donesie oriešky. Popoluška si ich obzerá a keď 
jej spadnú, tak z jedného orecha vzniknú krásne šaty. Macocha jej 
však dá ťažkú úlohu, ale, našťastie, jej pomôžu holuby – jej verní kamaráti, a tak Popoluška 
môže ísť na ples, kde spozná krásneho princa, za ktorého sa napokon vydá. 
 
 
Ako druhý najlepší film je Mrázik. 
  
Hlavnou postavou príbehu je Nastenka. Tak ako 
v predchádzajúcom mojom obľúbenom  filme má 
Nastenka macochu a nevlastnú sestru Marfu. Macocha však nemá 
veľmi peknú dcéru, a preto nemá rada pôvabnú Nastenku. Chce sa jej 
zbaviť, a preto ju v  ukrutnej zime pošle do lesa, aby zamrzla. 
Nastenka však v lese stretne Mrázika, ktorý jej pomôže, pretože zistí, 

že je to veľmi dobré dievča. V tom istom čase silák Ivan putuje po svete – 
prichádza k domčeku, kde býva zlá ježibaba a prekabáti ju, ale pretože je strašne 
márnomyseľný, dedko Hríb ho premení na medveďa a preto musí konať samé 
dobré skutky. Nakoniec sa Ivan a Nastenka opäť stretnú  a v závere filmu môžeme 
vidieť peknú svadbu.  
 
Ako tretí môj najobľúbenejší film je S tebou mne ma baví svet. 
Predstavte si, že sa kamaráti vyberú s deťmi  na výlet. To znie ešte dobre, ale 
bez  žien?  No viete si predstaviť, aké asi títo oteckovia mali skúsenosti 
s deťmi. Prežili spolu šťastné aj nešťastné (pre 
nás zábavné) chvíle. No ale predstavte si, keby 
ste boli na mieste tých žien. Predstavte si, že 
prídete a nájdete najmenšie dieťa visieť na 
kríku a ostatné deti postrácané v lese. Ach, jaj, 
toto by som nechcela! Ale pre deti to bola zo 
začiatku zábava, lebo hrali super hru.  Ale už 
vám nič neprezradím, pozrite si ho!  Opäť 
vrelo odporúčam!                   
 redaktorka Anna Kubalová  
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Vianočné destinácie 
Aj vy chcete prežiť vianočné sviatky aktívne a netradične? 

 

Ak áno, tak zbaľte kufre a vyberte sa do niektorých destinácií 
podľa vašich záľub a možností:  

•  pre aktívne Vianoce: lyžovanie pri meste Kitzbühel 
(Rakúsko),  

• pre únik z reality: zimná relaxácia na Maldivách,  
• pre šport: golf v Škótsku,  
• pre pôžitok z jedla: gurmánska večera v Peru, 
• pre milovníkov prírody: pozorovanie veľrýb v mexickom Cabo San Lucas,  
• pre upevnenie tradícií: návšteva Baziliky svätého Petra vo Vatikáne,  
• pre romantiku: zámky v Yorkshire (Veľká Británia),  
• pre zážitok, ktorý zmení život: safari v Indii,  
• pre deti: zábava v čarodejníckom svete Harryho Pottera v Universal Orlando 

Resort (Florida, USA),  
• pre úžasnú párty: Rio de Janeiro (Brazília). 

 

Čarodejnícky svet 
Harryho Pottera  
v Universal Orlando  
Resort 

Najväčším lákadlom z uvedeného zoznamu 
pre nás deti je určite The Wizarding World of Harry Potter. Ide o 
svet spisovateľky J. K. Rowlingovej a preslávených filmov o 

čarodejníckom chlapcovi Harrymu Potterovi, ktorý je verejnosti 
sprístupnený od roku 2009. Tu sa návštevníci stretnú s postavami a prostredím ako 

hrad Rokfort či Zakázaný les. Samozrejme, súčasťou tohto čarodejníckeho sveta sú aj 
reštaurácie, obchody so suvenírmi. Ak sa bude dať, určite toto miesto navštívte! 

 

redaktorka Lívia Halčinová 
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Hry cez prázdniny                     

REXIK 
Je to hra najmä pre 

menšie deti, ale  zabavia 

sa aj starší.  

 

Pauzička 

Dievčatá sa na Pauzičke zabavia 

varením, ale aj obliekaním. 

Chlapci zase športovými hrami či „hopsačkami“. 

Sú tam aj hry aj pre najmenších. 

Friv  

Friv sú hry pre dievčatká aj chlapcov.  

Nájdete tu strašne veľa hier. 
Odporúčam, sú to úžasné hry! 

                                                        

 

 

 
           
 

                                                                                               Andrea Danielčáková, V. C 
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Šikovné ručičky  
 
Návod na vianočný stromček 
  

Keďže prichádzajú Vianoce,  urobme si krásny vianočný stromček! 

Budeme potrebovať: 

• 2 kusy tvrdého čistého papiera, 

• lepidlo, 

• zelené košíčky na muffiny, najlepšie zelené (asi jeden balík).   

 

Postup: 

                                                                                                                                          
1. Vezmeme si jeden tvrdý papier, rozdelíme ho na polovicu,  
dookrúhla ho vystriháme. Roztvoríme ho a v strede odstrihneme. 
Potom začneme kotúľať a prilepíme lepidlom.            
                                               

2. Vezmeme si košíčky na maffiny a odstrihneme ich  tak, aby 
kraje boli oddelené od seba a 
vystrihneme ich spodnú časť . 

 

3. Na stromček, teda na tvrdý papier, nalepujeme 
košíčky, ktoré vzbudzujú efekt ihličia.   

                                                                

   

4. V závere ešte košíky domaľujeme 
zelenou farbou.  
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Návod na náramok   
 

Na tento náramok budeme potrebovať: 

 gumičky  

 podložku (stroj) 

 háčiky 

 

Postup: 

1. Na začiatok si vezmeme podložku a gumičky. Gumičky si 
začneme nakladať na podložku. Nemusia to byť tieto isté farby. 
 

 2. Pripravíme si čierne gumičky (nemusia 
byť čierne) a ukladáme ich ako na obrázku. 

3. Teraz je na rade háčik, začneme háčkovať, a to tak, že si 
odtiahneme čiernu, vezmeme si gumičku presne podľa vzoru, ktorý je 
na obrázku a presúvame ju na ďalší podstavec. Takto pokračujeme až 
dokonca náramku. 

 4. Gumičky na konci presunieme na stredný nástavec . 

5. Potom si spod toho dáme háčik a vezmeme si gumičku. 

6. Háčik vysunieme spopod gumičiek. Nezabudnite však na to, že na 
háčiku je gumička, preto si vezmeme S-clip alebo C-clip. 
Je to priesvitná plastová vecička v balíčku s gumičkami. 

                               

7. Ak náramok dosiahne požadovanú dĺžku, tak si oba konce 
pripevníme a  S-clip alebo C-clip   dáme z druhej strany dole .  Ak 
sme ešte požadovanú dĺžku nedosiahli, tak upletieme ten úplne 
najľahší náramok asi z troch alebo štyroch gumičiek.  

Dúfam, že sa vám náramky podaria. 

Prajem Veselé Vianoce a šťastný nový rok! redaktorka Anna Kubalová 
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Čitateľský denník 

 

Keri Smith : ODVIAŽ SA – 

môj bláznivý zápisník       

Odviaž sa! nie je obyčajná kniha. Keď sa začítaš do tohto zápisníka, možno sa zašpiníš farbou 

alebo niečím iným. Možno zmokneš. Možno urobíš rozhodnutia, o ktorých v podstate 

pochybuješ. Možno ti bude ľúto za perfektným stavom zápisníka, v akom si ho získal. Možno 

si všade začneš všímať tvorivú deštrukciu. A možno začneš žiť o čosi bezstarostnejšie. Kniha 

– zápisník obsahuje asi 200 úloh. Niektoré sú vtipné, kreatívne, iné originálne až šialené.  Na 

každej strane zápisníka sú inštrukcie, pokyny, čo treba urobiť. 

 

 

Aby som vás presvedčila, že to naozaj nie je obyčajná kniha, uvádzam pár úloh: 

1. úloha: Ak radi hráte futbal a nemáte po ruke loptu, tak si ho zahrajte so 

zápisníkom. Myslíte, že sa do terča trafíte ľahko? Tak to skúste s ceruzkou alebo loptičkou 

namočenou do farby.  

2. úloha: Nemáte radi/y nudné číslovanie ako 1, 2, 3, ... v tejto knihe si ich môžete očíslovať 

ako chcete! 

3. úloha: Na ďalšej strane môžete urobiť odtlačky ruky alebo prstov (samozrejme, najskôr si 

ich treba niečím zašpiniť).  

4. úloha: Iná strana radí, aby ste vylisovali listy zo stromov a nalepili 

ich do knižky.  

 

Prajem vám príjemnú zábavu. 

Natália Malychinová, VI.C 
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Kam do mesta?  

 

Nudíte sa cez prázdniny ? A nemáte peniaze na drahé dovolenky? 
Tak si zájdite do mesta... 
 

Kollárovci: 
 
Nedeľa 28.12.2014    Stará Ľubovňa                      - Stará Ľubovňa 23:30 
Piatok 26.12.2014      Kežmarok                              - Vianoce s Kollárovcami v bazilike sv. Kríža 
                                                                                         v  Kežmarku 
Piatok 26.12.2014      Hanušovce nad Topľou       - Verejné vystúpenie U HRICKA 23:30 
 

 
 
 
 
Kino tip: 
 27.11.2014 - 31.12.2014         celá SR                    - Tučniaky z Madagaskaru 

 
Zimné rodinné pobyty v Tatrách: 
23.12.2014 - 31.12.2014        Jasná Nízke Tatry, Chopok      - Vianoce a Silvester na Chopku 
11.01.2015 - 31.03.2014        Jasná Nízke Tatry, Chopok      - Zimné rodinné pobyty 
01.11.2014 - 31.03.2015        Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry   - Zimná dovolenka s celou    
                                                                                                                    rodinou 
22.12.2014 - 26.12.2014        Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica - Vianoce v Hoteli SLOVAN*** 

                                               Lívia Halčinová, VI. B 
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RECEPTÁRIK  

Suroviny: 
500 g medu 

1/2 šálky vody 

 250 g ražnej múky 

250 g pšeničnej múky 

100 g nadrobno 
pokrájaného citronátu 

20 g medovníkového 
korenia 

20 g jedlej sódy 

 

Postup: 

Med predvaríme s vodou a necháme vychladnúť. Ražnú i pšeničnú múku 
preosejeme na dosku, pridáme citronát, medovníkové korenie a s medovou vodou 
vymiesime na tuhé cesto. Nakoniec primiešame jedlú sódu, cesto zakryjeme a 
necháme 24 hodín odležať. Cesto rozvaľkáme na hrúbku 5 mm, vykrojíme ozdoby a 
pečieme na vymastenom plechu v rúre predhriatej na 200 °C. 

šéfredaktorka Simona  
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Matúš Gaľa, I. C 
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Kubo hovorí Maťovi: ,,Prežil som Vianoce v bielom.“                                  
Maťo:  ,,Ty si bol na horách?“  
Kubo: ,, Nie, v sadre.“                                    

                                         Sranda musí byť, povedal Santa Claus a nerozdal darčeky.                                                       

   

Santa Claus hovorí vo svojej dielni škriatkovi:                                                                           
,,Koľko máme hračiek?“                                                                                                            
"Žiadne!"                                                                                     
-"A počítal si ich vôbec?"                         

                                                                                      Idú Jožo a Jano po ulici a Jožo hovorí:                        
                                                                                    ,,Tento rok budú Vianoce v piatok.“ 

                                                                                      Jano na to:  ,,Dúfajme, že nie trinásteho!"   

  Janko sa na Vianoce pýta otca:                             ,,Áno, dvakrát.“ 

  -,,Oco, vieš, ktorý vlak najviac mešká?           

 No predsa ten, čo si mi sľúbil minulé  Vianoce.“                                       

                                                                                        

                                                         redaktori Jakub Uhrin a Jakub Spišák 

                    

     

Ema Kuzmiaková, III. A
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Omaľovanky  pre najmenších 

 
      redaktorka   Emka  Hetešová 



 strana 45 
 

ŽOLÍK

 
.......................................               

podpis p. riaditeľky 

Zdroje 
 
http://www.webnoviny.sk/lifestyle/toto-su-najlepsie-vianocne-destinac/583941-clanok.html 

https://www.google.cohttps://www.google.sk/search?hl=sk&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=635&q=i-

creative&oq=I-

cre&gs_l=img.1.0.0i24l3.1054.47686.0.50215.7.5.2.0.0.0.149.492.1j3.4.0....0...1ac.1.57.img..1.6.500.vhaJlb_LtDo#hl=sk&tb

m=isch&q=navody+loom+bands&facrc=_&imgdii=_&imgrc=B2rTK0CZdODhOM%253A%3BPH8GrB6c_0naBM%3Bhttp%253

A%252F%252Fwww.i-creative.cz%252Fwp-content%252Fuploads%252F2014%252F07%252Ftripple-single-naramek-z-

gumicek-navod-6.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.i-creative.cz%252F2014%252F07%252F26%252Ftripple-single-

naramek-z-gumicek-loom-bands%252F%3B700%3B525m/?gws_rd=ssl#q=martin+skrtel&spell=1 

https://www.google.sk/search?hl=sk&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=635&q=i-creative&oq=I-

cre&gs_l=img.1.0.0i24l3.1054.47686.0.50215.7.5.2.0.0.0.149.492.1j3.4.0....0...1ac.1.57.img..1.6.500.vhaJlb_LtDo#hl=sk&tb

m=isch&q=navody+loom+bands&facrc=_&imgdii=9nwved5efJ56xM%3A%3B6hEAwoHzBXlvWM%3B9nwved5efJ56xM%3A&

imgrc=9nwved5efJ56xM%253A%3BPH8GrB6c_0naBM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.i-creative.cz%252Fwp-

content%252Fuploads%252F2014%252F07%252Ftripple-single-naramek-z-gumicek-navod-

3.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.i-creative.cz%252F2014%252F07%252F26%252Ftripple-single-naramek-z-gumicek-

loom-bands%252F%3B700%3B525 

https://www.google.sk/search?hl=sk&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=635&q=i-creative&oq=I-

cre&gs_l=img.1.0.0i24l3.1054.47686.0.50215.7.5.2.0.0.0.149.492.1j3.4.0....0...1ac.1.57.img..1.6.500.vhaJlb_LtDo#hl=sk&tb

m=isch&q=navody+loom+bands&facrc=_&imgdii=9nwved5efJ56xM%3A%3B8YrtY1W8puHutM%3B9nwved5efJ56xM%3A&i

mgrc=9nwved5efJ56xM%253A%3BPH8GrB6c_0naBM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.i-creative.cz%252Fwp-

content%252Fuploads%252F2014%252F07%252Ftripple-single-naramek-z-gumicek-navod-

3.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.i-creative.cz%252F2014%252F07%252F26%252Ftripple-single-naramek-z-gumicek-

loom-bands%252F%3B700%3B525  

http://www.google.sk/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmJhAKSvZZ-

w&h=0&w=0&tbnid=XlLWKscwPKJy6M&zoom=1&tbnh=194&tbnw=259&docid=n7l75Wc0NiW0TM&hl=sk&tbm=isch&ei=I-

5QVP-gC4XZPcidgNAP&ved=0CBMQsCUoBQ 

https://www.google.sk/search?q=adventn%C3%BD+veniec&espv=2&biw=1280&bih=923&tbm=isch&tbo=u&source=univ&

sa=X&ei=vV1jVLvnDOXO7gbwq4DQCg&ved=0CB4QsAQ#facrc=_&imgdii=Yl-tuDBzvEBC1M%3A%3B3Ntx1zP2Ze_6FM%3BYl-

tuDBzvEBC1M%3A&imgrc=Yl-

tuDBzvEBC1M%253A%3BdEStUo3ii_veDM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg.cas.sk%252Fimg%252F8%252F640x360%252F68

2160_import-md1202-114-dekor-adventny-veniec-adventny-veniec-crop-crop-

crop.jpg%253Ftime%253D1291037865%2526hash%253D8c7fb7eef49e68219910add305f821cb%3Bhttp%253A%252F%252

Fcasprezeny.azet.sk%252Fclanok%252F92157%252Feste-stale-nie-je-neskoro-vyrobte-si-adventny-

veniec.html%3B640%3B360 

Neprehliadni...! 

Nie si pripravený?   Nestihol si sa naučiť? 

Nechceš dostať zlú známku? 

Tak použi nášho žolíka, ktorého získaš len po dodatočnom 
zakúpení Fišeráčika. Tak neváhaj a kupuj! 

PS1: Ale pozor, každého žolíka môžeš použiť iba raz a len 
pri ústnej odpovedi, nevzťahuje sa na žiadne písomky! 
PS2: Žolík je platný len s podpisom p. riaditeľky. 
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Prajem vám veselé 

Vianoce a šťastný nový 
rok! 

 

 


