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Milí žiaci,

Prinášame Vám druhé číslo časopisu.

Od posledného čísla sa veľa udialo. Pripravili sme Vianočnú akadémiu, zúčastnili sme sa 
rôznych súťaží a projektov.

Máme za sebou aj sviatok všetkých zamilovaných, Veľkú noc, mesiac venovaný knihám a 
ani sa nenazdáme a bude tu máj – lásky čas.

Niektoré z týchto udalostí si pripomenieme aj v tomto čísle.

Pripravili sme  zaujímavosti o marci ako mesiaci kníh, čo zažili piataci v múzeu,  rozhovor s 
anglickým lektorom  a najnovšie trendy v obliekaní.
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MAREC – mesiac knihy

Prebieha mesiac marec, ktorý je známy aj 
prívlastkom „mesiac knihy“. 

Keď siahneme do histórie, tento mesiac sa 
viaže k zberateľovi a potulnému 
predavačovi Matejovi Hrebendovi, ktorý sa 
narodil aj zomrel v marci. Šíril osvetu 
a vzdelanosť, pretože nadovšetko miloval 
knihy. Pri získavaní kníh majú stále svoju 
neodmysliteľnú úlohu aj knižnice. Marec 
sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé 
desiatky rokov. Konkrétne to je už od roku 
1955. Cieľ bol naozaj jednoduchý – chceli 
tak podporiť záujem o knihy. Matej 
Hrebenda bol šíriteľ slovenskej a českej 
knihy a aj keď bol slepý, jeho hendikep mu 
nijako nebránil v jeho vášni – zbieraní 
kníh.

Vy, ktorí ste ešte neobjavili našu školskú 
knižnicu, príďte sa presvedčiť o kráse 
a jedinečnosti knihy zo svetovej 
a slovenskej literatúry.

Sara Barbier a Lucia Navrátilová, 7.A
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Matej Hrebenda

Matej Hrebenda pôsobil ako kníhkupec a v rámci svojej kníhkupeckej profesie sa 
podieľal na rozširovaní slovenských a českých kníh.

Životopis

● jeho otec sa volal Samuel a bol notárom, nevydržal však dlho v žiadnom 
povolaní, a tak sa väčšinu života živil žobraním a nemohol sa starať o svoje deti

● jeho matka sa volala Alžbeta, na jar 1806 zomrela a Matej sa stal polosirotou,
● mal dvoch bratov Jozefa a Daniela  
● Matej nemohol chodiť do školy, preto sa vzdelával sám a zarábal si na svoje 

živobytie
● jeho otec sa znovu oženil, stal sa učiteľom, a tak sa Matej u neho zdržiaval ako 

mendík
● od narodenia mal zrakovú chybu, ale veľmi rád čítal,  chodil k ľuďom, aby mu 

čítali
● začal sa zaoberať poéziou už v 14. rokoch
● oženil sa so Zuzanou Gabajovou, mal s ňou syna Šimona Mateja a dcéru 

Julianu. Jeho žena zomrela a o 1 a pol roka si za ženu vzal Annu Choljavu. 

Slovenský národný buditeľ a ľudový spisovateľ

* 10. marec 1796 Rimavská Píla
† 16. marec 1880 Hačava
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Pôsobenie

● vydavatelia mu predávali knihy, ktoré spájal nielen s predajom, ale aj   nimi 
poúčal ľudí, šíril kultúru a osvetu

● jeho vlastné diela: Magazín aneb Sbírka veršů Matejě Hrebendy Hačavského  
(rukopis Knížečka veršovních vinšů, Zborník slovenských národných piesní, 
prísloví, porekadiel, hádok, hier, obyčajov a povier)

● na cestách zachraňoval knihy pred pálením, vyhodením či roztrhaním , zbieral aj 
ľudové piesne a rozprávky

● zachránil mnoho kníh, a tým sa pričinil o vybudovanie knižníc 
● sú po ňom pomenované knižnice: Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote 

a Knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

V roku 1980 (100. výročie jeho úmrtia) ho vyhlásili za jubilanta UNESCO. 

Od roku 1999 sa v rámci Dňa mesta Hnúšťa koná literárna súťaž v poézii 
a próze. Jej názov je Hrebendova kapsa. 

S. Miertušová, N. Miertušová.8.B



PIATACI V MÚZEU
Ani mrazivé ráno neodradilo žiakov 5.A 
a 5.B triedy dňa  28.2. od návštevy Múzea 
Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Spolu 
s pani učiteľkami Triznovou a Žemberovou 
sme sa vybrali po stopách slávnych 
osobností Liptova. Najprv sme sa 
v mučiarni od pani sprievodkyne dozvedeli 
niečo zo života Juraja Jánošíka. Ukázala 
nám aj niektoré nástroje, ktoré sa 
používali v minulosti na mučenie. Po 
schodoch sme sa potom presunuli na prvé 
poschodie. Najprv sme sa oboznámili 
s pôsobením garbiarskeho cechu bratov 
Lackovcov. Potom prišiel na rad súd 
a mučenie zbojníckeho kapitána Juraja 
Jánošíka. Na dereši sa ocitol nielen on, 
ale aj jeden náš spolužiak. Potom prišlo 
na rad umenie.  Galéria  v Lipt. Mikuláši, 
ktorá nesie meno P.M.Bohúňa, je plná 
jeho obrazov, ktoré ocenil aj P.Picasso. 
V priamom prenose sme mali možnosť 
vidieť, ako „majster“ maľuje známeho 
huslistu Piťa.  V ďalšej miestnosti sme 
videli  Aurela Stodolu, vynálezcu parnej 
turbíny a umelej ruky, ako pracuje so 
svojím žiakom Albertom Einsteinom. 
V poslednej miestnosti sme si pozreli 
ladné pohyby tanečného páru, ktorý nám s 
doprovodom klavíra predviedol tanec 
tango. V minulosti sa bez neho neobišiel 
skoro žiadny večierok. Pred odchodom 
z múzea sme ešte navštívili výstavnú 
miestnosť, v ktorej boli umiestnené 
exponáty , ktoré nám priblížili zimné športy 
v minulosti – lyže, korčule, sánky, dresy 
prvých liptovských hokejistov a starodávne 
športové zimné oblečenie. Celým 
programom nás sprevádzali pani 
sprievodkyňa a patrón Liptovského 
Mikuláša – sv. Mikuláš, ktorého máme aj 
v erbe mesta.  Z toho dňa sme si priniesli 
veľa informácií a zážitkov.

                                                                    
  Tamara Horňáková, 5.A
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Anglický lektor na našej škole

Talk Talk – kurz anglického jazyka

V dňoch 26. 2. 2018 - 2. 3. 2018 sa našej škole uskutočnil kurz 
anglického jazyka s anglickým lektorom Matthew Johnsonom. Žiaci 
ôsmych ročníkov mali možnosť rozvíjať svoje komunikačné zručnosti so 
skúseným učiteľom a rodeným Angličanom, ktorý nerozumel ani slovo po 
slovensky.  Okamžite si získal sympatie všetkých zainteresovaných a 
počas tohto týždňa žiaci dokázali prekonať svoje zábrany a strach z 
komunikácie v cudzom jazyku, zlepšiť svoje schopnosti a porozumieť 
plynulej angličtine, pochopiť nové slová z kontextu a dokonca (ako sa 
mnohí z nich vyjadrili) začali v tomto jazyku uvažovať – nevytvárať a 
neprekladať si v duchu každú frázu, ale plynulo sa vyjadrovať. Žiakom sa 
mimoriadne páčilo   množstvo didaktických a zábavných hier na rozvíjanie 
slovnej zásoby, pamäte, hláskovania. Zažili veľa zábavy a hlavne získali 
motiváciu učiť sa cudzí jazyk. Preto veríme, že sa nám podarí takúto 
zaujímavú aktivitu pripraviť aj v budúcom školskom roku.

Motýľ



Rozhovor s anglickým lektorom 
Matthewom Johnsonom

Where are you from?
From Fleet,Hampshire.
When did you come to Slovakia?
Four weeks ago.
How long have you been here?
For a month.
Do you like Slovak food?
Yes, really.
How many countries have you visited in your life?
23.
What country did you like most?
Holand, Portugal.
What country are you planning to visit?
Hungary, Poland, Japan.
Can you speak any other languages?
Yes, a little bit German and French.
Did you know anything about Slovakia before you came here?
Not much.
What do you like to do in your free time?
Travelling, hiking, playing video games, writing.
Have you got a pet?
Yes ,a cat.
Do you prefer summer or winter?
Winter.
What kind of sport do you prefer?
Curlling, ice-hockey.
Can you play a musical instrument?
No.
What kind of music do you prefer?
Electronic.
What´s your favourite group or singer?
The Human.
What´s your favourite film?
The Twin Horse.
What´s your favourite colour?
Orange.
How long have you been a teacher?
For 4 weeks.
Do you like Slovakia?
Yes.
Would you like to come here for holiday?
I´d like to.
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Prečo mám rád slovenčinu – prečo 
mám rád Slovensko

Motýľ

Niekedy dávno, vel'mi, veľmi dávno, keď sa formovala ľudská reč, vznikli 
obojaké spoluhlásky. Ale nikto z ľudí ich tak nepomenoval. Tak ako teda k 
tomuto menu prišli? To hneď zistíte! 
Spoluhláska M bola smutná, lebo nemala kamarátov. Našťastie, netrvalo 
dlho a človek vymyslel ďalšie spoluhlásky. Najprv prišlo S, potom R, V, P, 
B a nakoniec Z. Všetky spoluhlásky sa kamarátili. Bolo to fajn, až kým 
neprišlo písmeno A. Začalo spoluhlásky presviedčať, že aj ono je 
spoluhláska. A aj proti ich vôli sa k nim pridalo. Navádzalo ich, aby sa 
strkali do slov, do ktorých nepatrili. A keď človek začal hovoriť, znelo to 
takto: 
,,Ako ma sáš?"
Ľudia bolI zmätení a spoluhlásky smutné. Iba písmeno A sa radovalo. 
Spoluhlásky sa rozhodli, že sa nebudú viac áčku podvoľovať. Keď im A 
prikázalo, aby zamotali nejaké slovo, odmietli. Áčko kričalo, ziapalo, 
dupalo, ale spoluhlásky sa ani nehli. Po chvíli áčko odišlo a spoluhlásky 
sa radovali. Ale vel'mi rýchlo prestali, keď začuli plač. Bolo to áčko. 
„Čo sa deje?" pýta sa písmeno M.
„Vy sa máte! Všetky ste spolu a máte svoj význam! Iba ja nie!" plakalo A. 
„A prečo si to myslíš?´´ zaujímalo sa S. 
„Vzniklo som náhodou. Ľudia nemali v pláne ma vymyslieť. A keď som sa 
začalo pripájať k slovám, začali ma odstrkovať. Zato vy môžete ísť do 
každého slova. Môžete ísť pred mäkké I, ale aj tvrdé Y.´´
„To že my môžeme?!´´ zvolalo Z s prekvapeným výrazom.
„Jasné! Napríklad M patrí do slova myš, ale aj miska. Len ja nepatrím 
nikam!" znova sa rozplakalo A. 
„Tak vieš čo? My ťa vezmeme so sebou a nájdeme ti tvoje miesto, 
dobre?"
„Tak dobre."
Po nejakom čase si A konečne našlo svoje miesto medzi samohláskami. 
Dokonca sa ukázalo, že je ešte dôležitejšie ako spoluhlásky. 
Možno sa pýtate, prečo spoluhlásky odpustili áčku tak rýchlo. To preto, 
lebo písmeno A nebolo zlé, bolo len smutné. Začalo robiť neplechu, 
pretože ho v žiadnom slove nechceli. 
A naše spoluhlásky? Tie si začali hovoriť obojaké spoluhlásky. Pretože 
ako áčko povedalo, môžu ísť pred mäkké I, ale aj pred tvrdé Y. A preto sú 
obojaké. 

Veronika Mikulová, 6.A



TRENDY NA JAR 2018

FARBY

Farbou roka 2017 bola 
zelená. Teraz prichádza na 
rad fialová. Presnejšie ultra-
violet. Táto farba bude 
dominovať nielen na jar, ale 
aj celý rok 2018.

PÁSIKOVÉ KOŠELE

Pásikové košele sú príkladom, 
akým si môžete vytvoriť 
jednoduchý, ale zároveň pekný 
jarný outfit. Dobre ukážu 
s obyčajnými džínsami 
a teniskami. Ak by ste chceli byť 
elegantnejšie, super sa k nim 
hodia topánky na vyššom 
opätku. V obchodoch sa pásiky 
nachádzajú nielen v klasickej 
kombinácii modrej a bielej. 
Kľudne siahnite po kombinácii 
napríklad bielej a červenej.

Motýľ



KVETY

Kvety nie sú zastúpené až tak masívne ako minulú sezónu, ale 
z nášho šatníka by zmiznúť nemali. Moderné budú väčšinou 
ružové alebo žlté kvety na bielom alebo čiernom podklade. 
Môžete ich nájsť aj v podobe šiat, sukní, doplnkov či nášiviek.

NADROZMERNÉ ŠATY

Nadrozmerné šaty sú úžasným kúskom pre slečny alebo 
dámy, ktoré chcú skryť malé nedostatky na svojej postave. Ak 
je chladnejšie, môžete si ich dať napríklad s džínsami a ak je 
teplejšie, stačí si k nim dať obyčajné silonky. 

Motýľ



TMAVÝ DENIM

Nová vlna džínsov je tu práve 
včas, aby prerobila váš tradičný 
a nudný šatník. Tmavý denim si 
ale nepredstavujte len v podobe 
džínsov,  bude hviezdiť aj na 
rifľových košeliach, šatách, 
bundách,  doplnkoch či 
topánkach.

TYPY – KOMBINÁCIE 
FARIEB

Žltá a pastelovo modrá
kráľovsky modrá , bbééžová
červená, sivá a čierna

Ema Berníková, 8. B

Motýľ



22. apríla si 
pripomíname 

Medzinárodný deň 
Zeme

Pripravila redakčná rada, 2018.
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