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Školské vianočné trhy 

6. ročník školských vianočných trhov 

je za nami a opäť prekročil všetky 

očakávania.  

V piatok 22. decembra sa školské 

prostredie zmenilo na nepoznanie a svo-

jou atmosférou pripomínalo známe poľ-

ské trhovisko. Mnohí návštevníci sa 

zhodli v tom, že tohtoročné trhy pre-

konali aj tie obecné. Už zďaleka ich víta-

li vianočné melódie a neodolateľná vôňa 

vianočnej kapustnice z dielne p.uč. Jána 

Kocúra. Celá chodba, ba i triedy boli do 

posledného miesta zaplnené „stánkami“,  

kde žiaci a ich rodinní príslušníci ponúkali 

pestrú paletu svojich výrobkov. Hojná účasť 

rodičov, rodinných príslušníkov i ostatných 

priateľov školy všetkých potešila. Potešili aj 

náhodné či plánované stretnutia bývalých žia-

kov i učiteľov. Školské vianočné trhy sa tak 

stali miestom príjemných rozhovorov, stret-

nutí i spomienok.   (pokračovanie na 2.strane) 
 

Najmladší a najmilší návštevníci trhov: zľava Melisa, Miško a Lilien  
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V ponuke boli nielen tradičné vianočné dobroty 

Najobľúbenejšia miestnosť: plná jedla  Na odbyt išli najmä údené pstruhy, 

po ktorých sa len tak zaprášilo  
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Andrej (bývalý žiak): Na školské 

vianočné trhy sa vždy veľmi teším, 

lebo môžem navštíviť svoju milova-

nú základnú školu a aj svojich obľú-

bených učiteľov  Tie tohtoročné 

boli zvlášť vydarené, myslím, že do-

konca prekonali aj tie dedinské. Vý-

borná kapustnica, rôzne dobroty 

a množstvo výrobkov  ma doslova 

šokovalo. Uvidíme, či sa dá toto vô-

bec prekonať... 

Katarína Laštíková (p.uč. na 

materskej): Vianočné trhy v škole 

v Zákamennom navštevujem každý 

rok, aj keď som na materskej do-

volenke, pretože tu stretnem nielen 

veľa známych ľudí, ale čo je najdô-

ležitejšie, deti tu predávajú krásne 

predmety a veci. Niektoré produkty 

sú tak nádherné, že by som ich 

zaradila do predaja v obchode (ke-

by som nejaký mala). Veľmi sa mi 

páči, že deti často pri predaji spre-

vádzajú vlastní rodičia a čo je naj-

podstatnejšie, cítiť že na výrob-

koch pracovali spoločne s nimi a aj 

o tom sú vianočné sviatky, o rodin-

nej pohode, ktorá sa krásne odzr-

kadľuje aj na vianočných trhoch. O 

rok prídem určite zas. 

váš názor 

D d j k   
B 

V 

C 

X 

D 
 

Aby sme to zhrnuli: bolo na jednotku! (Anetka) 
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Pod vianočným stromčekom si 

tento rok našli žiaci veľmi 

netradičný darček – KALČETO. 

Tento darček veľmi potešil najmä 

starších žiakov, ktorí rýchlo našli 

nový zmysel trávenia všetkých 

prestávok a v nadšení z hry občas 

zabudnú, že prestávka už skončila 

a začala vyučovacia hodina. 

Hoci už poniektorí aj zabudli, že bolo niečo 

také ako Nový rok nedá mi, aby som sa nevrátil 

k posledným dňom starého roku. Spomínam na 

úžasnú atmosféru Vianočných trhov na škole, 

ktoré už tradične ukončujú kalendárny rok pre 

žiakov a učiteľov. Tešilo ma, že máme mnoho 

šikovných (a podnikavých) žiakov, ktorí niekedy 

sami, niekedy s pomocou rodičov premenili 

posledný deň v škole na trhovisko. Dalo sa tu 

nájsť všetko – darček na poslednú chvíľu pre 

zábudlivcov, nejakú maškrtu pre „mlsné“ 

jazýčky, vianočnú kapustnicu, výzdobu.... 

Atmosféra bola skvelá a som rád, že z roka na 

rok si nájde cestu do školy v tomto čase čoraz 

viac rodičov a hlavne – bývalých žiakov školy. 

Teší ma, že nezabúdajú a možno teraz vnímajú 

školu a učiteľov už trochu inými očami. 

Ďakujem všetkým organizátorom aj 

účastníkom za dobrý priebeh podujatia a teším 

sa spolu s Vami na ďalší ročník. 

Poďakovanie patrí aj žiačkam a žiakom, ktorí 

pred Vianocami išli potešiť klientov Domova 

sociálnych služieb na Vyšnom konci. Zase je to 

ďalšia tehlička spolupráce žiakov a klientov 

a dúfam, že sa budeme stretávať častejšie. 

Vážim si úsilie a prácu dospelých a detí, ktorí 

v týchto dňoch mysleli aj na druhých. Podporím 

každú snahu učiteľov aj žiakov, aby sme 

domovákom spravili ich dni o niečo krajšími 

a slnečnejšími.  

Buďme v roku 2018 lepšími... 
 

Ešte jeden 

pohľad späť 

Netradičný darček 
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POMÁHALI SME aj na Mikuláša 

Aj tento rok sme sa rozhodli 6.decembra 

pomôcť. Stali sa z nás „pomocníci“ Sv. 

Mikuláša a mohli sme si vyskúšať, aké je 

to dávať, nielen brať. 

   

Mikulášska burza sa celkom vydarila. A to 

vďaka všetkým, ktorí sa na nej akoukoľvek 

činnosťou podieľali. Ale najväčšia zásluha 

patrí našim najmenším žiakom, ktorí nielen 

celý týždeň prinášali svoje hračky, knihy, 

dievčatá šperky, chlapci autíčka alebo 

plyšáky, ale aj v deň burzy boli štedrí 

a niečo si kúpili. No nezaháľali ani starší 

žiaci 2.stupňa. Síce sa im ťažšie zriekalo 

svojich „hračiek“, ale  aj oni prispeli kúpou 

nejakej drobnosti, ktorou potešili 

kamaráta či kamarátku. Aj učitelia otvorili 

svoje peňaženky a prispeli do mikulášskeho 

konta. Celkový výťažok – 380 eur -bol 

venovaný tým, ktorí to naozaj potrebujú. 

A aj vďaka pomoci našich žiakov, im 

pomohol k ľahšiemu žitiu.  

Tak dúfam, že budeme s touto akciou 

pokračovať aj nasledujúce roky, že 

vyzbieraná suma sa bude každým rokom 

zvyšovať a že aj naďalej budeme pomáhať 

svojim kamarátom, ktorí sa ocitli v núdzi. 

                              Lucka Sivčáková, 9.C 
 

V jedno ráno zaznie od mamky krásny 

hlas: "Martinka je tu vianočný čas. 

Vstávaj spachtoš," ma už budí 

a s láskou ma po tvári hladí. 

Hneď vyskočím z postele, 

až ma jej teplo zahreje. 

Prišli predsa Vianoce, 

čas, keď sa všetko ligoce, 

vonku sniežik padá, 

na snehovú prikrývku pomaly sadá.              

Vytvára čarovnú krajinku 

a ja už chystám šupinku, 

ktorá mi má priniesť šťastie 

a to v novom roku len a len rastie. 

Pozrite sa milé deti, 

stromček ako vaše očká svieti, 

pod nim sa už niečo chystá, 

to som si ja teda istá. 

Za oblý stôl rodinka o šiestej sadne, 

pretože kapustnica už pomaly 

chladne, kapor sa už vypeká, 

prišla chvíľa odveká. 

A keď sa začne stmievať, 

ľudia budú krásne koledy spievať. 

Vianočné tóny všade zaznejú 

a zo srdca si všetci poprajú: 

,,Požehnané, krásne sviatky, 

pre vás všetkých, detí, otcov a matky.           

Aby ste sa radi mali 

a vrúcne Ježiška privítali.                      

Požehnaný vianočný čas 

pre všetkých vás.“ 

Martina Dibdiaková, 5.D 

 

Vianočný čas 

s 
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Od 6. do 20. novembra 2017 sme 

mali v priestoroch školy dočasne 

inštalovanú putovnú výstavu „Život 

a dielo svätého Maximiliána Kolbe-

ho“. 

 

Výstavu tvorilo 17 panelov s takmer 

stovkou dobových fotografií s tex-

tom. Pôvodne bola vytvorená pre 

poľský parlament vo Varšave. Jej 

slovenská verzia putuje po celom 

Slovensku, aby nám priblížila naj-

dôležitejšie momenty zo života toh-

to svätca modernej doby. 

Počas 2 týždňov sme mali výnimočnú 

príležitosť spoznať osobnosť sväté-

ho Maximiliána Kolbeho a povzbudiť 

sa jeho aktívnym životom a tiež 

príkladom obety za iného človeka aj 

za cenu straty vlastného života.    

Pri tejto príležitosti sa všetci žiaci 

druhého stupňa zapojili do písom-

ného súťažného kvízu, týkajúceho sa 

života a diela pátra Maximiliána. 

Stačilo pozorne čítať texty na vys-

tavovaných paneloch. Spomedzi ús-

pešných riešiteľov sme vyžrebovali 

za každý ročník 2 žiakov, ktorí zís-

kali knižnú odmenu, ktorú do súťaže 

venoval Farský úrad Zákamenné.                  

P.uč.Anna Vlžáková   

 

VZÁCNA VÝSTAVA 
 

Anketa: Kto to bol Maximilián Kolbe 

Lucka:  Poľský kňaz, ktorý sa obetoval za 

svojho spoluväzňa v koncentračnom tábore. 

Natálka:  Bol to spisovateľ, lebo to meno je 

také ,, spisovateľské.“ 

Agátka:  On bol rímsko-katolícky kňaz. A bol 

zatknutý a uväznený. 

Mária: Bol to jeden veľmi dobrý človek, ktorý 

zomrel za druhého človeka, lebo prevzal za 

neho trest. 

 

Sv. Maximilián Kolbe sa narodil v Zduńskej 

Woli  v Poľsku. Vstúpil do rehole františ-

kánov. V reholi vážne ochorel, dostal turbe-

kulózu. Vyliečil sa, ale po celý život zostal 

krehkým na tele. Ešte pred kňazskou vys-

viackou založil Hnutie Nepoškvrnenej. One-

dlho sa vyformovala 800-členná komunita 

mužov. Bola najväčšou mužskou komunitou na 

svete. 

Maximilián odišiel do Japonska a Indie, kde 

tiež šíril úctu k Nepoškvrnenej. V roku 1936 

sa vrátil domov do Poľska. Počas nacistickej 

okupácie v r. 1939 bol uväznený. Neskôr ho 

prepustili. V roku 1941 ho však zajali opäť a 

deportovali do koncentračného tábora v 

Osvienčime. 31. júla 1941 ušiel z koncen-

tračného tábora väzeň. Aby odstrašili os-

tatných väzňov od úteku, vybrali desať mu-

žov, ktorí mali byť usmrtení. Maximilián Kol-

be sa obetoval za jedného z nich, za mladého 

muža, ktorého doma čakala žena a deti. 

Maximilián musel dva týždne trpieť bez 

stravy a bez vody v tmavej cele bez akej-

koľvek starostlivosti. Žil najdlhšie zo všet-

kých odsúdených. Povzbudzoval ich a snažil 

sa, aby neumierali v beznádeji. Nakoniec mu 

dali smrtiacu injekciu.  
 

Fakty o Maximiliánovi Kolbe 
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Vo štvrtok 30.11.2017 sme si odskočili 

na dvojhodinovú návštevu do Vietnamu. 

„Cesta“ sa uskutočnila v rámci projektu 

Svet okolo nás a zaviedli nás tam 

sprievodcovia Ivan Panák a Martin Hríb. 

Teda... aspoň audio-vizuálne.  

 

Títo dvaja sympatickí páni sa skutočne 

zúčastnili expedície do Vietnamu, kde 

pobudli 2 mesiace a prišli nám o nej 

porozprávať.   

Čo sme sa okrem iného dozvedeli: 

 Vietnam patril kedysi pod Francúzsko.  

Má najzdravšiu kuchyňu na svete  

Skoro všetci tam jazdia na motorkách 

Jedia psov, ale nie  obyčajných, čo nájdu 

na ulici, ale špeciálne plemeno 

Sú tam veľmi populárne kohútie zápasy 

Ľudia sú tam veľmi pohostinní a k životu 

potrebujú len základné veci. 

Vietnam je známy svojimi trhmi, v ktorých 

nájdete mnoho vecí od ovocia a zeleniny po 

remeselnícke výrobky.  

Všetko je tam veľmi lacné  

Vietnamská vojna - zvíťazila komunistická 

strana.  

Celkovo sa mi beseda veľmi páčila, pretože 

som sa dozvedel veľa nových vecí. Podľa 

mňa by sa tieto besedy mali konať 

častejšie, lebo si myslím, že sa viac naučím 

z tej besedy ako na jednej hodine 

geografie.                               (Andrej)                       

Na návšteve vo VIETNAME 

16.11.2017 bol pre mňa veľmi 

významný deň. Prvýkrát som sa 

zúčastnila Godzone projektu.  

 

Ide o evanjelizáciu mladých ľudí na 

Slovensku, formou turné, kde 

vystupujú rôzne gospelové kapely 

a ľudia so svojimi svedectvami o tom, 

ako im Boh zmenil život. O Godzone 

som počula už skôr, avšak až teraz 

som mala príležitosť zúčastniť sa. 

Bol to neskutočný zážitok. Videla som 

veľa rôznych mladých ľudí, no všetci 

mali jeden záujem - záujem o Boha. 

Možno niektorí nikdy o Bohu nepočuli, 

možno sa potrebovali presvedčiť 

o svojej viere alebo potrebovali len 

povzbudenie. V každom prípade 

myslím, že si každý prišiel na svoje. 

Atmosféra, ktorá tam bol vyvolala 

príjemnú náladu. Odchádzali sme 

veľmi pozitívne naladení. Už teraz 

viem, že sa chcem zúčastniť aj na 

budúci rok.   

                   Simona Kovalíková, 9.B  
 

Ako mladí menia svet 

-GODZONE 
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Alex: Po tomto divadle som sa zamyslel, 

ako sa teraz máme dobre. Ako sa tí ľudia 

vtedy museli strašne báť. Páčilo sa mi, že 

to nebolo podané iba divadelnou formou, 

ale mal tam vstupy aj človek, ktorý sa 

touto témou zaoberá. Veľa som sa 

dozvedel o druhej svetovej vojne. mal 

som veľmi zmiešané pocity. Som rád, že 

nemusím žiť v tej hroznej dobe. 

Dominik: Počas divadla aj po ňom som si 

stále kládol otázku: Čože??? Netušil som, 

že sa až tak strašne správali k Židom, že 

Židia nemali takmer žiadne práva, prácu. 

Ja osobne by som v tejto dobe neprežil 

asi ani jeden deň.  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 3.10. sme sa vybrali do bábkového 

divadla v Banskej Bystrici. Divadelné 

predstavenie sa volalo HVIEZDY SÚ 

TICHÉ.  

Bol to nesmierne zaujímavý príbeh. Išlo 

o divadelnú koláž vychádzajúcu z denníkov 

štyroch dievčat, ktoré v nich zanechali 

svoje autentické svedectvo o zažitej 

vojne. Dievčatá, ktoré tieto denníky písali 

a zažili 1. aj 2. svetovú vojnu boli vo veku 9 

do 17 rokov. Popri divadelných scénkach 

nám rozprával aj pán historik niečo o 1. 

a 2. svetovej vojne, koncentračných 

táboroch a mnohých iných veciach. 

Niektoré veci zneli neuveriteľne. Však 

uznajte, dokázali by ste byť s mamou 

alebo otcom zatvorení v izbe, ktorá má 

rozlohu 1 m2, spať tam a cítiť všade po 

vašom tele ploštice? Nielen toto, ale aj iné 

veci, ktoré keby ste počuli, prešiel by vám 

mráz po chrbte. Buďte radi, že žijete 

teraz a nie vtedy, že máte čo jesť, že 

máte rodinu a že ste šťastní. Židovským 

deťom zakázali chodiť do školy, chodiť 

von do ulíc a keď prišiel rad na nich, tak 

museli odísť či chceli alebo nechceli do 

koncentračných táborov. Nesmierne 

zaujímavé divadlo, ale aj veľmi veľa 

ponaučení.  

Romana Vrábľová, 8.C 

 

KEĎ HVIEZDY 

váš názor 
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Tento deň nám skoro začal, 

každý z nás k autobusu kráčal.  

Kráčali sme smelo k nemu,  

on odviezol nás k nášmu cieľu.  

 

Cesta bola dlhá i zábavy plná,  

tak prešla rýchlo, hoci cestou spŕchlo.  

 

Do hlavného mesta vkročili sme smelo, 

milá pani z telky privítala nás vrelo.  

Boli sme my v RTVS 

a nablízku žiaden strážny pes.  

Správy sme tam natáčali,  

v Dámskom klube posedeli, 

v bufete na stoličke pani Soňu uvideli.  

Sedela si, vegetila, 

s natáčkami si tam snila.  

V Dámskom klube je aj ona,  

s priateľkami moderátorkami sú tam ako 

doma.  

Ďalšou našou zastávkou boli veľké štúdiá. 

Točia sa tam rôzne veci a aj dáke vtipné 

kecy.  

Na budovu, kde sídli Slovenský rozhlas,  

bol tiež poriadne veľký ohlas. 

To je teda zvláštna stavba, vyzerá jak 

pyramída, lenže celá naopak,  

ale je aj veľmi pekná, to je pravda, veru tak. 

Prišli sme do nahrávacej haly,  

kde sa nahrávajú rozprávky pre našich 

malých. Veľa vecí sme sa aj tu dozvedeli,  

no a napokon sme sa do parlamentu vybrali.  

Kontrolou sme prešli úspešne všetci,  

bezpečáci  skontrolovali všetci naše veci.  

Strážili prísne celý ten honosný dom,  

my stretli sme pánov poslancov v ňom.  

Pán Titel, Bernaťák, Janckulík  

privítali nás, rodákov, ako nik! 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Rokovania sme sa zúčastnili,   

Pána Kažimíra počúvali,  

 s pani Jurinovou napokon 

názory si vymieňali.  

Plní zážitkov a nových poznatkov 

Národnú radu Slovenskej republiky sme 

opustili.  

Pri hrade sme sa zastavili, 

 a potom do Avionu šopingovať utekali.  

Tam bolo všetkého neúrekom, 

oddali sme sa nákupným pretekom. 

 Cestou späť sme spievali  

a daktorí si aj pospali.  

Keď už večer na kraj sadol, 

 každý z nás do svoje postele odpadol.  

Sára Mária Čičová, 9.A 
 

Na Návšteve v hlavnom meste 

Dnes vítame v Dámskom klube nášho 

špeciálneho hosťa... 
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Deviataci si mali osvojiť skloňo-

vanie cudzích podstatných mien 

mužského rodu zakončených na -

r,-l. Aby to učenie bolo zá-

bavnejšie a trochu rozvíjalo aj ich 

kreativitu, p.uč. Eva Bystri-

čanová-Mikolajčíková im dala za 

úlohu vymyslieť krátku báseň.   

Podarilo sa? 

KARFIOL 

Raz večer som išla na bicykli domov, 

konáre tvorili koruny okolitých 

stromov. 

V záhrade pri ceste rástol zelený 

kel, 

neďaleko sa na lúke skorocel skvel. 

 

Doma ma čakal na večeru karfiol, 

omylom som rozbila tanier o stôl. 

Črepy z taniera zaplnili priestor na 

stole, 

ešte šťastie, že je mama v kostole. 

 

Črepy skončili vonku v kontajneri, 

vedľa sused na dvore skúšal 

akvarely. 

V obývačke som zakopla o fascikle, 

po ceste zatiaľ prešli motocykle. 

 

Dala som si liter mlieka a išla spať, 

však nemusím dnes ten karfiol mať. 

Simona Večerková, 9.A 
 

HONBA ZA POKLADOM 

Počula som o trezore, 

čo sa skrýva v semafore, 

kukla si na procesore, 

uvidím ho v detektore. 

 

Pár dolárov sa mi zíde, 

veď v decembri zima 

bude. 

Sadám rýchlo na bicykel, 

avšak  tu ma  zvábi tunel. 

Zabúdam na pedále, 

cítim sa jak na bále, 

automobil na mňa trúbi, 

mažiar, ten ma nezobudí. 

 

Zasnená  v tom seriáli, 

nevšimnem si na kanáli, 

že mantinel veľký stojí, 

o poklad ma hneď 

odzbrojí.   

Tatiana Boškajová, 9.A 
 

RITUÁL 

Po októbri  november, 

po novembri, 

december, 

darček, jedlo a či 

stromček, 

vyzdobíme si náš 

domček. 

 

Štvrtá svieca už horí, 

Štedrý deň už 

prichodí, 

kapustnica a kapor, 

rozvoniava nám 

priestor. 

 

Prichystáme taniere, 

pod stromčekom 

haliere. 

Najeme sa, pomodlíme 

a darčeky rozbalíme. 

 

Po Vianociach 

Silvester, 

v kostole hrá 

orchester. 

Obliekame čiapky, 

šály, 

máme svoje rituály. 

Adriana 

Sivčáková,9.C 
 

ZIMNÝ NONSENS 

Jeden krásny večer, 

november sa hlási, 

sadol som na bicykel, 

a ocitol sa vo Vígľaši. 

Čakala tu zima veľká, 

kataster bol poblízku, 

nie je to veda žiadna, 

zohnať dáku  kolísku. 

Kontajner je pre mňa 

malý, 

umiestnení v tuneli, 

keďže som pán dokonalý, 

bývať budem v hoteli. 

A v hoteli  akvarely, 

prenádhera veľká, 

už by som to uzavrela, 

nie som  spisovateľka. 

Marcela Sivčáková, 9.C 
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Zasnežená ves a   praskajúce konáre 

pri piecke nachystané šišiek plné 

konáre. 

Nadišiel najkrajší večer kdes' 

pospolu svojeť sa radovala 

a v mrazivom decembri na oblok 

vločka si sadala. 

Na stole zaváňal plech buchiet s 

lekvárom, 

z kuchyne zas bylinky rozdrvené 

mažiarom. 

Obliecť tú najpôvabnejšiu flanelovú 

košeľu, 

založiť golier, natrieť oblátku a dať 

med na čelo. 

Pred polnočnou hodinou prevesiť si 

kaput,  

zavinúť sa šálom 

a splynúť chorálom. 

Kamilka Rypáková, 9.B 

 

A už je tu december, 

Vianoce sa blížia, tomu ver. 

V kalendári odrátavame posledné dni, 

Vianoce splnia deťom ich sny. 

Interiér krásne flitrami vyzdobený, 

perníček z cukru karamelom 

ozdobený, 

gule na stromčeku sa lesknú ako 

kryštály, 

toto všetko sú vianočné detaily. 

 

Stromček voňavý, to  je symbol 

sviatočný, 

ako aj kapustnica a kapor vianočný, 

rodina sa schádza večer k 

sviatočnému stolu, 

už nám nič nechýba, veď všetci sme 

spolu. 

Erik Beňuš, 9.B 
 

Stromček, perníčky a želé, 

to každý cez vianočný čas robí. 

Všetci sa tešia na tieto chvíle, 

keď všetko je zrazu tak krásne a iné. 

Zaujímavé interview s rodinou, 

a koledy, ktoré počúvame s celou 

dedinou. 

Vonku všetko biele, 

Štedrý deň bez toho nie je. 

Deti sa už bežia hrať, 

snehuliaky so skóre postavať. 

Zatiaľ doma rozvoniava filé sviatočné, 

pomaly vznikne naše menu vianočné. 

Ani sa nenazdáme, 

a finále Štedrého dňa tu máme. 

Úsmev na tvári každému svieti, 

či ste už dospelí s whisky, 

alebo  s nadšením deti. 

Tatiana Majcherová, 9.C 

 

 

December je už tu, 

šál si treba pripraviť, 

zo školy hneď do snehu, 

krásny výtvor postaviť. 

Z kuchyne sa šíri nejaký zvuk, 

určite sa už mixér dostal do maminých rúk. 

Najviac sa však teším na perníčky, 

ktoré sú vždy najlepšie od mamičky. 

24.december ukazuje kalendár, 

dúfam, že si  pod stromčekom nájdem 

nejaký dar. 

Aj my sa môžeme radovať, 

až do januára sa budeme dobre mať 

a o školu sa nemusíme zaujímať. 

Potom však príde monitor, každý z nás si 

vyberie iný odbor 

a na konci Vám zaspieva veľký deviatacky 

zbor. 

Veronika Michliková,9.B 
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Ako sa správajú kvapaliny, ak ich uzavrie-

me do nádoby? Ako  vypočítame hydros-

tatický tlak v kvapaline? Žiaci 6.ročníka 

to už vedia, Učili sa to na hodine fyziky 

s p.uč. Jankou Mrekajovou. Dôkazom 

boli zaujímavé projekty na strednej 

chodbe našej školy.  Žiaci 9. ročníka pri-

speli zas zaujímavými magnetickými 

hračkami – bludiskami. 

Fyzika hrou 

Hydraulická mechanická ruka- vyrobili  Karin 

Jurkuľáková, Natália Úradníková, 6.C 

Vodováha- Dávid Sivčák, 6.C 

Ivana Vojtaššáková,  

Dárius Godiš, 9.B Júlia Beňušová, Lucia Bystričanová, 9.C 

Lucia Sivčáková, Dorota Sochuľáková, 9.C,  Samo Mravčák, Juaj Hladek, 9.B 

Sára Mária Čičová,  

Jessica Janíková, 9.A 
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Interview s...  
Pribudol nám nový spolužiak. To by 

nebolo nič neobvyklé, veď žiaci 

prichádzajú a odchádzajú. Ale tento 

je trošku iný.  Prišiel totiž z Ukrajiny.  

Volá s VSEVOLOD SALIK a chodí do 

8.C. 

 

1.Odkiaľ pochádzaš? 

Pochádzam z Ukrajiny z mesta Dnipro. 

2. Ukrajina sa v poslednom čase často 

spomínala v súvislosti s nepokojmi 

a vojnovými konfliktmi. Pocítil si aj ty 

na vlastnej koži niečo podobné?  

Ja osobne nie, ale otec môjho kamaráta 

bol vo vojne. Našťastie sa vrátil.  

3.Na čo sa ti najťažšie zvykalo? 

Najťažšie sa mi zvykalo na to, že je tu 

veľa menej ľudí ako na Ukrajine. Dnipro 

má totiž milión obyvateľov, je to tretie 

najväčšie mesto na Ukrajine.  

4. Čo ti najviac chýba? 

Najviac asi moji kamaráti.  

5. Čo sa ti tu najviac páči? 

Je tu krásna príroda a hory. A aj sneh, 

toho sme mali u nás veľmi málo a krátko.  

6.Čím sa líši naše vyučovanie od vášho? 

Vaše vyučovanie sa veľmi líši od nášho. 

U nás a učí takto: učíme sa 11 rokov:  1.-

4.ročník - prvý stupeň, 5-9.roč-

ník - druhý stupeň (stredný stupeň), 10.-

11.ročník – tretí stupeň (vyšší stupeň), 

takže tu je všetko ľahšie ako tam. 

Nemáme gymnázium,  ale máme univer-

zitu. Každý deň máme 7 hodín, takže 

doma som bol až okolo 16.00-17.00. 

 

 

7. Už vieš, kde pôjdeš na strednú 

školu? 

Ešte nie som rozhodnutý, ale asi  nejakú 

jazykovú školu.  

8.Ktorý predmet máš najradšej? 

Mám najradšej matematiku, pretože je tu 

pre mňa najľahšia. 

9.Máš už nejakých kamarátov? 

Myslím, že áno .  

10.Aké sú naše baby?  

Ako všade inde . 

11.Ako rád tráviš voľný čas? 

Hrám počítačové hry s kamarátmi 

z Ukrajiny. A predtým som hrával aj 

basketbal.  

(Natálka F) 

 

Vsevo musel doslova z jedného dňa na druhý prejsť 

z rodnej azbuky do latinky. Obdivujeme! 

(Natálka F) 
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Už od septembra tohto školského roka naši 

žiaci dokazujú, že im to nielen dobre páli za 

lavicami, ale že im to aj dobre športuje.  

  

Či už je to florbal alebo vybíjaná, naši súťažiaci 

sa žiadneho športu nezľakli a do každej výzvy 

dali okrem dobrého výkonu aj kus seba.  

Športová sezóna sa naplno rozbehla  

s príchodom Mikuláša. Ten okrem sladkostí 

a iných darčekov priniesol vybíjanú, ktorej sa 

zúčastnili žiaci 5., 6. aj 7. ročníka. Zahanbiť sa 

nenechali ani rodičia a učitelia, ktorí si so 

svojimi ratolesťami zmerali sily. Síce to boj 

súboj vyrovnaný, nakoniec z každého ročníka 

vyhralo to najlepšie družstvo.  

Mikuláš bol štedrý a priniesol aj florbal. Toho 

sa pre zmenu zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka 

spolu s rodinnými príslušníkmi. Žiaci si sami 

poskladali družstvá a všetci bojovali až do 

samého konca.  

O pár dní neskôr si zase žiaci 2. stupňa zmerali 

sily  v skákaní do výšky v disciplíne s názvom 

školská latka. Ich výkony boli obdivuhodné. 

Všetci skákali, čo im sily stačili. Všetkým 

víťazom ešte raz blahoželáme a prajeme veľa 

ďalších úspechov. Tiež dúfame, že sa výkony 

našich žiakov budú neustále zlepšovať. Veľa 

šťastia.                                            (Anetka) 
 

VIANOCE v športovom duchu 

Mikulášsky florbalový zápas – porada 

družstva 

Mikulášska vybíjaná – družstvá nastúpené 

Obr. vľavo dole: školská latka – 

dievčatá, víťazky školského kola, obr. 

vpravo dole: Marcel Čič, 6.A, okresné 

kolo v skoku do výšky: 2.miesto 
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Celý den, celou noc jsem mu psal, 

že to nedopustím. 

On mlčel a já pak křičel asi, 

že zapomíná na přesčasy, 

že jsme tým - Ty a já, jen my dva, 

že Tě neopustím! 

 

Ten zvací dopis, 

co Ti poslal z dálky, 

bez známky a bez obálky, 

že jsem vzal, roztrhal - jako už 

tolikrát, 

tak mi slib, že jsi tu,  

že to nechceš vzdát. 

 

R:/Budem se rvát, budeme řvát, 

hrát nejlepší přátele,  

čmárat si po tělech 

že jsme dva andělé, 

budeme smích v peřejích, 

jen zůstaň tu se mnou./ 

 

Celý den, celou noc jsem mu psal, 

že mu neodpustím. 

To nic, které mi doma zbylo, 

to ticho, co by se do stěn vrylo. 

A na to on, že to zná líp než já, 

jenže co s tím? 

 

Že každý máme svoji práci 

a v téhle že se neuplácí. 

Já těm lžím nevěřím 

a Ty se začneš smát 

a tak vím, že jsi tu, 

že to nechceš vzdát. 

 

R: 3x 
 

Z

ů
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ň 
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e 
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K r y š t o f 

Znám milion blyštivých měst, v nich milion 

dveří, 

za nimi labyrinty cest, co mě lákají dál. 

A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš ať mě 

střeží, 

abych se neztratil, abych se nenachytal. 

 

Protože ty a já jsme jedno jen ze dvou částí, 

protože ty a já jsme dvě křídla nad propastí. 

 

R: /A tak doufám, že to co mě i Tebe tak 

mrazí, 

nejsou jen tři tečky na konci frází! 

A tak doufám, že to co mě i Tebe tak mrazí, 

nejsou jen tři tečky na konci frází! / 

 

Znám sto tisíc scénářů, v nich sto tisíc rolí 

a uprostřed všech ta jediná, co bych chtěl 

hrát. 

Je to ta, co jsi vepsala do snářů a co nás 

spojí, 

co s ní každý den vstávám a večer jdu spát. 

 

Protože Ty a já jsme jedno jen ze dvou 

částí, 

protože Ty a já jsme dvě křídla nad propastí. 

 

R: 2x 

 

 

Ty  a  já 
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Napísali a povedali 

ste: 

Čo je to extrémny 

šport? Keď si píšeš 

úlohu, zatiaľ  čo ju 

učiteľka zbiera. 

Nemôžem sa hýbať, 

nedýcham, nič nehovorím, 

nepočujem a je tu stále 

tma. Keby som to bol vedel, 

dám sa radšej spopolniť. 

 

V noci ma zobudilo ťukanie 

na sklo. Zľakol som sa, že je 

niekto pri okne, no 

druhýkrát sa to ozvalo z 

opačnej strany zrkadla. 

 

Nič sa nevyrovná smiechu 

malého dieťaťa. Pokiaľ nie 

je po jednej v noci a v dome 

žiadne dieťa nemáš. 

 

Vošiel som do svojej izby a 

rukou zašmátral po 

vypínači. Nahmatal som na 

ňom cudziu ruku. 

 
Dal som si do uší slúchadlá a 

počul som hrozivý šepot. 

Ešte som ich nikam 

nezapojil.  

V mobile som našiel fotky 

seba ako spím. Bývam sám. 

 

Strašidelné DVOJ vetné historky 

Škola volá! 

Tak nezdvíhaj... 

„Láska bolí,“ povedal zajac 

a objal ježka... 

Stretnú sa dva ľadové med-

vede na púšti a jeden hovorí:  

-To tu muselo poriadne snežiť, 

keď to tak posypali. 

Kedy pípne kura poslednýkrát? 

V Tescu pri pokladni. 

- Ocko, čo je toto za ovocie? 

- To sú čierne ríbezle. 

- A prečo sú červené? 

- No, lebo sú ešte zelené. 

Alkoholik - Nasavajev 

Batoľa - Čurkin 

Klamárka - Šáľivá ja 

Korytnačka - Tvjordyj žáb 

Pracovník čerpacej stanice - Naftaľenko 

Spiaca žena - Spaľnikovová 

Spiaci muž - Chrapkin 

spevák tenorista - Pištiťenko 

RUSKO – SLOVENSKÝ SLOVNÍK 

fantóm je divina 

(vidina) 

pikap je druh zuba 

(auto) 

leporelo je jedlo 

(skladacia kniha) 

pozval som ju do 

koša (kina) 

zastaraní rodičia 

(starí) 

Mojžiš na hore 

Olymp (Sinaj) 

Kde sa v dnešnej 

dobe stretávame s 

otroctvom?- v škole  

Právo na otroctvo 

(slobodu) 

vlkožrút smrekový 

(lykožrút) 

kukučka odlieta do 

zimných krajín  

miesto uvoľnenia 

napätia je hovnisko 

(ohnisko) 

časti vrásy- chrbát, 

rameno, koleno 

(koryto) 

závlahové 

zemetrasenie 

(závalové) 

 

 

 
 

http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-zo-sveta/vtip-1902/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-zo-sveta/vtip-1902/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-zo-sveta/vtip-1902/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-zo-sveta/vtip-1902/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-zo-sveta/vtip-1902/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-zo-sveta/vtip-1902/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-zo-sveta/vtip-1902/
http://vtipy.4ever.sk/najlepsie/vtipy-zo-sveta/vtip-1902/
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S vynaložením obrovskej námahy a bez úmyslu kohokoľvek a čokoľvek posvätné 

znevažovať vypotené na hodinách náboženstva: 

 

 Ľudská duša je nepriesvitná a nevyspytateľná. /neviditeľná a nesmrteľná/ 

 Mohamed bol vzniknuteľom islamu. /zakladateľom/ 

 Mudrci doniesli Ježiškovi 3 dary: zlato, kadidlo a solvínu /myrhu/. 

 Anjel je Boží osol. /posol/ 

 V Bohu sú 3 osoby: Otec, mama, Syn a Duch Svätý. /Tak koľko ich je ?/ 

 Môj blížny je každý človek bez rozumu. /bez rozdielu/ 

 Odlúčených veriacich kresťanov voláme praslimovia /pravoslávni/ 

 Prvý človek, ktorý sa stretol so Zmŕtvychvstalým bola Mária Terézia. /Mária 

Magdaléna/ 

 Judáš zradil Pána Ježiša za 30 dolárov /strieborných/ 

 Podobenstvo o márnotrápnom synovi /o márnotratnom synovi/ 

 Mojžišova sestra sa ponúkla faraónovej dcére, že nájde pre chlapčeka dojnicu 

/dojku/ 

 V Jeruzaleme vládol krutý kráľ Herkules. /Herodes/ 

 Muž, ktorého sila bola v dlhých vlasoch bol svätý Samsung. /Samson/ 

 Vyvýšený priestor pred oltárom nazývame bohyňa. /svätyňa/ 

 Predtým ako ich Pán Ježiš povolal, boli apoštoli väčšinou pltníci. /rybári/ 

Ďakujeme p.uč. Vlžákovej Anne 

 

Muž príde domov opitý a ráno, keď mu to žena 

vyčíta, tak sa bráni:  

-Ale nebol som až taký opitý!  

- Hej? Hodil si o zem nášho škrečka a zakričal 

si naňho: "PIKAČU, vyberám si teba!"  Potom si 

zaliezol do skrine a hodinu si kričal, že vchod 

do Narnie nefunguje.  Vrieskal si na naše auto: 

"OPTIMUS, ja viem že si to ty, 

PRETRANSFORMUJ SA!"  Zvyšok noci si 

strávil vypúšťaním bazéna s tým, že hľadáš 

Nema, a keď si sa vracal ráno domov, objal si 

bezdomovca so slovami: "Dumbledore, ty 

žiješ!" A nakoniec, keď si prišiel ku mne, k 

vlastnej žene, tak si mi chcel silou mocou 

zobrať z palca obrúčku so slovami: „FRODO, 

ten prsteň musíme zničiť!“ 
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O d k a z o v k a 

(Natálka k) 

Všetkým úžasným Divadelníčkam: Som rada, že vás mám (Veronika) 

Pozdravujem Patyka (chren) 

Pozdravujem Evku zo siedmeho ročníka (ty vieš, kto som) 

Pozdravujem Igora z 9.B (tvoj pštros) 

Chcem pozdraviť Agátu a Simonu Beňušovú (Marianka) 

Čičákovi (mačičák) 

Pozdravujem Máriu z 8.C IBFF a Karolínku zo 7.B (xx) 

Pozdravujem Aďuš a Axu. lovam (viete kto) 

Pozdravujem Sandru a Alenku zo 7.B (xy) 

Chcem pozdraviť Mimu a Anetu zo 7. B (xy) 

Pozdravujem všetkých dobrých učiteľov, celú 7.D a našu dobrú triednu. (Biba,7.D) 

 

Plesajúci chalani pozdravujú všetky plesajúce baby, už sa tešíme, ako vás na plese 

„vytočíme“   (ôsmaci & deviataci) 

 

Všetkým učiteľom prajeme všetko dobré do nového roku 2018, veľa zdravia, šťastia, 

radosti z nás a aby nám zaokrúhlili samé dobré známky na polroku    a na konci 

roka tiež... (žiaci z 2.stupňa)  
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Šach hrá od troch rokov a 

stále ho to baví. 

 Hrať ho naučil jeho otec.  

Často nosí šach do triedy, kde 

sa s ním hrajú aj ostatní spolužiaci. 

Vo svojej zbierke ma 15 

medailí, z toho sú 3 bronzové, 7 

zlatých a 4 strieborné. 

 Má 3 poháre: 1 zlatý 1 

strieborný a 1 bronzový. Najviac si 

váži medailu z Poľska. 

Súťažil  v rôznych sloven-

ských mestách napr. Žilina, 

Ružomberok, Liptovský Mikuláš, 

Banská Bystrica a Trnava. V 

zahraničí bol v Čechách a v Poľsku. 

Š A CH I S T A 

(Andrej) 
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Krásne  

prežitie  

vianOC 

A SUPROVÝ 

CELÝ ROK 

2018 praje 

redakčná 

rada! 


