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Milí naši čitatelia. 

Čas uplynul ako voda a k vám opäť prichádza váš internetový časopis www.úlet.zš.   

V tomto školskom roku sme sa rozhodli pozmeniť jeho štruktúru a zapojiť aj vás – našich 

budúcich redaktorov, publicistov a novinárov do jeho prípravy. Budeme radi, ak svoje 

myšlienky a nápady predstavíte aj ostatným.  

Časopis bude mať svoje stále rubriky. Mladí spisovatelia, básnici i maliari sa vám budú 

predstavovať v rubrike Naši kopnutí múzou. Určite mnohí z vás radi tvoríte a máte svoje 

dielka niekde odložené. Ponúkame vám možnosť začať publikovať. Aj nás poteší, ak sa 

o niekoľko rokov dozvieme, že slávny básnik či spisovateľ začínal práve v našom časopise. 

O zážitkoch z exkurzií, výletov a kurzov sa dočítate v rubrike Čo sme zažili. Významné 

udalosti uplynulého polroka si pripomenieme v Návratoch. Zabaviť sa budete môcť v závere. 

Čakajú vás hádanky, hlavolamy, rébusy, vtipy i rozhovory.  

Vaše príspevky zasielajte na uletzs@zsspojbb.sk.  

Ak by sa niekto z vás chcel stať členom redakčnej rady, s radosťou ho privítame.  

Zaželajme si teda spoločne plno síl do tvorivej práce.  

 

 Redakčná rada 
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Naši kopnutí múzou 

 

Biela prikrývka 

Už začala zima. Biela prikrývka zakryla jesenný nádych našej malebnej 

krajiny. Vtáčiky už dočvirikali a zutekali sa do teplých krajín. Osadenstvo lesa 

začalo zohrievať kmene stromov, lesné dutiny a svoje brlohy. V zimnej krajinke 

nepočuť ani hláska len nádherný pomalý šum tancujúcich zelených obrov 

oblečených v bielych bundičkách. Pred studeným mrazom ich chránia vysoko sa 

týčiace skalné steny. Popod ne sa ženie ešte stále nezamrznutý vodopád. Ten 

končí svoju dlhú púť až nízko pod horami v Skalnom plese plnom pstruhov 

dúhových, ktorí nikdy neopúšťajú svoj vodný domov. Skalné preliačiny okolo 

plesa zarastené machom už nevidno. Sú totiž posiate bielym trblietavým 

prachom. Srdce človeka na tomto mieste aj napriek hustej zime odmrzne. 

       Karin Hašková 8.A 
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Tichá snežná krajina 
 

 

Pod mohutnými horami sa rozprestiera krásna biela krajina. Je celkom 

prázdna, pretože zvieratká sa už uložili na studený zimný spánok. Pri pohľade 

na krajinu máte pocit pohody a pokoja. Kedysi zelené stromy sú teraz zahalené 

do snežných kabátov a zvedavá tráva len sem tam nazrie nad sneh. Bývalé veľké 

zelené lúky sa teraz premenili na biele moria bez ostrovov. Nájdu sa aj otužilé 

čistinky, na ktoré ešte nepadla snežná prikrývka, no je ich už veľmi málo. Na 

zasnežených čiapočkách stromov sa sem tam ozve sovia opera, no nie celá 

krajina je mierumilovná. 

 Pod horami leží veľký tajomný čierny les. Má zlú povesť, vraj každý, kto 

doň vstúpil sa už von nedostal. Na čiernych chorých stromoch sa hojdajú 

netopiere a v norách pod nimi sliedi hrozivá zver. Celú krajinu pokoja, no aj zla, 

kryjú majestátne horské hradby. Odhodlane strážia krajinu pod nimi, už tisíce 

rokov. Na ich stenách sú len tajné a nebezpečné ľadové pasce. Na vysokých 

vežiach sídlia snežní králi a vládnu nad krajinou mocnou rukou. Keď hrozí 

nebezpečenstvo spustia maskovaciu hmlu nad celučičkú krajinu.  

  Za horami stojí veľký snežný palác. Má štyri vysoké veže, z ktorých 

oko dovidí až na kraj sveta. Veľkú ľadovú bránu ktorá sa týči vysoko do oblakov 

a krásne ľadové fontány na nádvorí. Pri pohľade na celú krajinu niekto vidí len 

ľad a sneh, no je to veľká krajina kúziel a kliatieb ktorá nikdy nezahynie... 

 

 

         Dušan Berko, 8.B 
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Boj o život 
     Do hlavy mi stúpla silná bolesť. Videl som všetko rozmazane. Iba studený 

mráz mi ovieval líca a telo zaviate snehom. Čo sa mi vlastne stalo? Chcel som si 

sadnúť, no nedokázal som to. Nohy som mal ani z ocele. Zrazu som započul 

hlasné pišťanie. Pomaly som sa začal zviechať a nejakým zázrakom som sa 

posadil. Všade okolo mňa lietal sneh na všetky strany a stromy sa ohýbali 

a podaktoré až tak, že bolo počuť ich praskot a pád do snehu. Víchrica!  

Chcel som sa postaviť a niekde sa skryť, aby som prežil. Piskot víchrice čoraz 

viac silnel. Odpratať sa z tohto pekla. Preč! To jediné bolo teraz dôležité. Vtom 

som ho zazrel. Matnú postavu, ako sa pomalými krokmi približuje. Začal som na 

ňu kričať a prosiť ju, no pochyboval som, že si ma všimla. Veď zavíjanie víchrice 

by prehlušilo aj ten najmocnejší rev. Z vysilenia a z chladu som zamdlel. Keď 

som sa prebudil videl som nad sebou tú postavu. Bol to starec s bielymi vlasmi, 

ktoré mu padali na ramená a jediné čo zakrývalo jeho vyziabnuté telo, boli dlhé 

gate za ktorými mal dýku a šatku omotanú okolo trupu. Prihovoril sa mi, ale 

nerozumel som mu. Pochopil, že mu nerozumiem a prehovoril na mňa lámanou 

angličtinou. Asi predpokladal podľa oblečenie, že som Európan. Veď mi skoro aj 

padla sánka. Tu v Himalájach a starec hovoriaci po anglicky! Jednoduchými 

slovami som zo seba dostal, že potrebujem pomoc a..., chcel som dopovedať, 

ale posunkom mi naznačil, že mám byť ticho a nenamáhať sa. Naložil ma na 

sane vedľa uloveného zvieraťa a ďalej som už nič nevnímal. Zaspal som.  

Zobudil som sa až v malej chatrči z dreva a čečiny. Ležal som na veľkej 

kožušine vedľa provizórneho kozubu. Obzrel som sa v kúte starcovho ,,domu“ 

som uvidel ženu. Bola stará, šedivá a rovnako biedne oblečená, ako starec. 

Otočila sa a viditeľne sa ku mne blížila. Keď ku mne dokrivkala, poobzerala sa 

okolo seba a naklonila sa nad moju posteľ:,, Odíď, nevracaj sa!“ zarazilo ma, že 

hovorila takou plynulou angličtinou: ,,Choď preč, tu ťa nič dobré nečaká. Zbaľ sa 

a ja ťa odprevadím preč, kým je čas!“ Chcel som jej niečo nato odvetiť, no ani 

som nestihol otvoriť ústa, keď ma chytila za rameno a vliekla ma ku dverám. 

Strčila mi veľký kožuch do ruky a podala zaplátanú tašku. Rukou mi naznačila 

smer a zavrela mi dvere pred nosom. Dlhé hodiny som sa trmácal, boril sa 

v snehu, keď som zazrel jaskyňu, ktorá mi zachránila život. Zotavil som sa tam a 
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keď som nazbieral sily, opustil som ju a ďalším mojím cieľom bolo dostať sa do 

najbližšej dediny.  

Prešlo veľa rokov a len nedávno som zistil, že starena z hôr mi vlastne 

zachránila život. Vedela totiž, že mám  v pätách ľudí, ktorí sa ma chceli zbaviť. 

Nikdy na ňu nezabudnem a neprestanem jej byť vďačný za svoj život. 

 

 

Lea Kočajdová, 8.A 
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Vianoce u deda 
 Konečne sa začali zimné prázdniny a ja som sa už tešil na svojho deda, 

ktorého idem navštíviť tieto Vianoce. Dlho som ho nevidel, lebo býva v krásnom 

prostredí rakúskych Álp a to je od nás dosť ďaleko.  

Utekal som domov a rýchlo si nahádzal všetky svoje veci do kufra. Rodičia 

ma už čakali dole pri dverách, aby sa so mnou rozlúčili a odviezli ma na stanicu. 

Boli to moje prvé prázdniny bez nich. Ani neviem ako a sedel som už vo vlaku 

smerujúcom do Innsbrucku. Tam ma vyzdvihol už môj dedo a za hodinu sme 

boli pri jeho chate.  

Každý deň sme chodili spolu lyžovať alebo sme sa prechádzali po okolí 

našej chaty. Dedo mi ukázal nádherné rozprávkovo krásne miesta, o ktorých 

som ani netušil. Každý večer sme si spolu sadli k vyhriatej peci a dedo mi 

rozprával jeho prežité dobrodružstvá. Všetky sa mi páčili, ale jedno z nich ma 

tak zaujalo, že vám ho teraz rozpoviem: ,, Keď som bol mladý, túžil som vystúpiť 

na skalnatý vrch, ktorý vídam z okna. Zavolal som teda môjho kamaráta, 

horolezca, aby sa tam so mnou išiel pozrieť. A tak sme jeden deň pobalili laná, 

skoby a prilby, a vydali  sa na cestu. Na obed sme už boli na vrchole. Nevedel 

som, že sa mi naskytne taký krásny výhľad na domovskú dolinu. Cestou späť sa 

začalo rýchlo zhoršovať počasie. Husto snežilo a fúkal studený vietor. Prišla 

snežná búrka a my sme nevideli ani na krok. Nevedel som, čo ideme teraz robiť. 

Našťastie, kamarát vedel o malej jaskyni neďaleko odtiaľto. Trvalo nám 

niekoľko hodín, kým sme sa tam dostali.  

Boli sme celí premrznutí, ale hrial nás pocit, že sme tú spúšť prežili. 

Prečkali sme celú noc a na druhý deň zliezli do doliny. Čas letel ako voda 

a vianočné prázdniny sa skončili. Už sa teším na ďalšie Vianoce, na ktoré určite 

prídem ku dedovi do Álp. 

Klára Kmeťová, 8.A 
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Doktorka Sofia 
 

Plače naša šatnička, nezamkla ju Anička. 

Janko na zem hodil papier, Ondrík kopol silno do dvier. 

Paula hádže žuvačku na modrú obkladačku. 

Na lavičke kreslí Jakub chlapca, ktorého bolí zub. 

 

V kúte leží, veľká beda, niečí banán od obeda. 

Toto všetko šatňu mrzí, do očí je vháňa slzy. 

Urob Sofka nápravu! 

Zamkni šatňu, zdvihni papier, 

 

Odlož banán, nekop do dvier. 

Vygumuj tú kresbu Kubovu, zoškrab žuvačku, 

Nech nelepí sa na nohu. Čo to? 

Usmieva sa šatňa milá, Sofia jej bolesť vyliečila. 
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Naši moderní maliari 

 
Zátišie s ovocím na hodine informatiky 
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Čo sme zažili 

Kremnička- pietne miesto – 5.11.2017 

 
V tomto mesiaci, viac ako inokedy, znejú éterom vážne a citlivé tóny piesní, 

ktoré zodpovedajú zachmúrenej oblohe, žltým popadaným listom a nitkám 

dažďa  vyjadrujú smútok nad zmarenými životmi ľudí – mladých, starých, detí. 

Boli popravení a vhodení do masových hrobov neďaleko v prímestskej časti 

Banskej Bystrice – v Kremničke. 

Tieto vraždy sa začali práve 5. novembra 1944 a trvali do 17. marca 1945. Od 

zahájenia popráv uplynulo 73 rokov. 

 

Čo predchádzalo popravám? 

Nemci vyhlásili vojnu Európskym štátom. Chceli získať ich bohatstvo, peniaze, 

územie. Slováci sa vzopreli neľudskému režimu – ten nedovolil, aby na našom 

území žili a pracovali susedia Česi, vyhnali ich z príbytkov a museli násilne 

odísť do Čiech, kde sa narodili. Iné národnosti – Židov, Rómov, ktorí mali 

v Banskej Bystrici svoje zamestnanie, rodinné domy, kde žili so svojimi deťmi, 

rodičmi, starými rodičmi, Nemci vyhnali z príbytkov, zobrali im  majetok 
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a museli odísť do koncentračných táborov. Tak isto aj – nás Slovákov - 

odporcov Hitlera, odvliekli do rôznych pracovných a koncentračných táborov.  

Slováci vyhlásili Slovenské národné povstanie – civilné obyvateľstvo - partizáni  

spolu so slovenskými vojakmi sa postavili na odpor nemeckému vojsku 

a Hitlerovi. 

 

Prečo došlo k masovým popravám? 

V októbri Nemci potlačili Slovenské národné povstanie. Prečo? Bolo nás málo 

proti presile, nemali sme toľko zbraní, špiónov a techniky. Za to, že sme sa 

postavili na odpor, že sme usmrtili nemeckých vojakov, že sme ničili ich zbrane, 

tak to bol dôvod, aby sa nám pomstili. 

A pomstili sa veľmi kruto, Vraždili ľudí – mladých, starých, deti po celom 

Slovensku. A tak sa vraždilo aj v neďalekej Kremničke. Teda nielen vojakov, 

partizánov, ale aj civilné obyvateľstvo. Ľudí zhromažďovali v banskobystrickej  

väznici. Za miesto popráv bola vybraná vtedy obec Kremnička, kde sa 

nachádzali protitankové zákopy vykopané počas povstania pre obranu Banskej 

Bystrice.   

K prvej masovej poprave poprave tu došlo 5. novembra 1944.  

Skoro ráno bola oblasť v okolí Kremničky nacistami uzavretá a miestnym 

občanom bol udelený zákaz vychádzania. Za prísnej tajnosti sem začali byť 

čiernymi autobusmi a nákladnými autami zvážané desiatky väzňov 

z banskobystrickej väznice. Obete boli najprv nacistami okradnuté o osobný 

majetok a potom po 10-tich ich privádzali k okraju protitankových zákopov 

a zastrelili. V tento deň bolo zavraždených 108 ľudí, vrátane žien a detí.  

K druhej masovej poprave v podobnej réžii došlo 20. novembra 1944.  

K tretiemu, najväčšiemu, masovému vraždeniu došlo 12. decembra 1944.  

Naposledy Nemci popravili ľudí 17. marca 1945, tesne pred oslobodením 

Európy. Teda ku koncu druhej svetovej vojny.  

Celkovo sa v šiestich masových hroboch našlo až 747 obetí. To robí Kremničku 

miestom najväčších masových popráv spáchaných na Slovensku počas druhej 

svetovej vojny. Z uvedeného počtu bolo 58 detí vo veku do 14 rokov 

a najmladšou obeťou bol len 6 týždňový chlapček.  
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Čo sa stalo s miestom popráv? 

V roku 1949 bol na mieste popráv postavený veľký Pamätník obetiam fašizmu. 

Jeho autorom bol významný slovenský architekt Dušan Jurkovič. V roku 1963 

bol pamätník vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.  

Žiaci našej školy navštívili 

7.11.2017 pietne miesto 

v Kremničke a vzdali tak 

úctu ľuďom, ktorí obetovali 

svoj život, aby sme dnes my 

žili v mieri.  

 

 

Mgr. Tatiana Čellárová 
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Návraty 

 Počas uplynulých mesiacov ste mali možnosť vypočuť si v školskom rozhlase 

množstvo relácií. Prehľad relácií: 

 

September:  

1. Otvorenie školského roka, privítanie (4.9.) 

2. Vystúpenie fínskeho detského folklórneho súboru (8.9.) 

3. Svetový deň vďačnosti (21.9.) 

4. Európsky deň jazykov (26.9.) 

5. Svetový deň mlieka v školách (28.9.) 

 

Október: 

1. Medzinárodný deň seniorov (1.10.), Svetový deň chôdze, Medzinárodný 

týždeň pešej chôdze do školy (3. - 7.10.), Medzinárodný deň pešej chôdze 

do školy 5.10.          

2. Medzinárodný deň učiteľov (5.10) 

3. Svetový deň úsmevu (6.10) 

4. Svetový deň zraku (12.10.) a Svetový deň bielej palice (15.10.) 

5. Svetový deň výživy (16.10.) 

6. Svetový deň úrazov  (17.10) 

7. Stredoeurópsky deň stromov (20.10) 

 

November:  
  

1. Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých  

2. Kremnička – pietne miesto (5.11.) 

3. Svetový deň dobrosrdečnosti, Svetový deň nevidiacich (13.11) 

4. Medzinárodný deň tolerancie (16.11.) 

5. Medzinárodný deň študentstva (17.11.) 

6. Svetový deň pozdravov (21.11.) 

7. Medzinárodný deň nenakupovania (24.11.)  
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8. Európsky týždeň proti drogám (16.11.-22.11.)  

9. Deň počítačovej bezpečnosti (30.11.) 

 

December:  

 

1. Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí (6.12.) 

2. Medzinárodný deň hôr (11.12.) 

3. Vianoce, zvyky a tradície (22.12.) 

 

Január:  

 

1. Deň komplimentov (24.1.) 

2. Medzinárodný deň bez internetu (29.1.) 

3. Polročné hodnotenie/vysvedčenie (31.1.) 

 

Na ukážku vám prinášame zaujímavé výňatky z niektorých vyššie spomínaných 

relácií.  

 

 

Svetový deň vďačnosti – 21.9. 
 

Dni, ktoré sú venované deťom, rodičom, učiteľom, či dôležitým udalostiam 

našej planéty, asi viac-menej dobre poznáme. Ale vyhlásené boli aj iné dni, 

ktoré oslavujú to nemenej zásadné nášho života.  

Dnes, 21. 09., si pripomíname Svetový deň vďačnosti. 

Je príležitosťou ukázať svoju vďačnosť a uznanie, oceniť významné veci a 

činnosti jednotlivcov alebo skupiny. Človek je vďačný vtedy, keď sa prestane 

zaoberať vecami, ktoré mu v živote chýbajú a zameria sa na veci, ktoré má. 

Slovo ďakujem je jedna z najsilnejších mantier, je to najsilnejšia modlitba. Jej 

častým opakovaním, nahlas, ale aj v duchu sa môže váš život zásadne zmeniť. 

Vibráciou tohto slova vytvoríte biomagnetické pole, ktoré vám do života začne 

priťahovať hojnosť, úctu, lásku. 

Zamyslime sa, aký pocit máte spojený s týmto slovom? 
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Čo cítite, keď vyslovíte slovo ďakujem? 

Ako sa cítite, keď vám niekto poďakuje? 

Všimnite si, ako reagujú na toto slovo vaše kútiky očí a úst? 

Usmievate sa?  

Vďačnosť je pocit, pri ktorom sa otvárame, 

naša pravá mozgová hemisféra sa aktivizuje. 

Prebieha proces, pri ktorom sa vylučujú do tela 

hormóny šťastia. Naše srdce je otvorené a 

napája sa na prúd, energiu vďačnosti. Tento 

pocit, ak ho zažívame často, potom sa prehlbuje, prerastá do úcty a neskôr do 

pocitu lásky. Cez vďačnosť sa učíme cítiť lásku. Naše telo je potrebné naučiť 

lásku cítiť. Ak si blokujeme energiu nesprávnymi postojmi, myšlienkami, 

zažívame stály deficit lásky, energie. Nemôžeme ju potom cítiť a zažívať.  

Veľa ľudí je bez možnosti cítiť lásku v sebe. Sú doslova bezcitní. Nie je ťažké to 

rozpoznať na ich správaní, na farbe ich pokožky a najmä podľa slov, ktoré 

hovoria. Často z nich vyžaruje silná nespokojnosť so svetom, životom, ľuďmi, 

so sebou.  

Ak sa v týchto vetách čo i len čiastočne rozpoznávate, potom začnite tým, že si 

uvedomte hoc aj drobnosti, ktoré máte a poďakujte.  

Poďakovali ste už aspoň v sebe rodičom za život, ktorý máte? 

Poďakovali ste za možnosť žiť svoj život? Ďakujete za možnosť mať dostatok 

jedla na tanieri? Uvedomili ste si, koľko ľudí pracovalo na tom, aby ste váš 

dnešný obed mohli zjesť? Koľko ľudí pracuje denne na tom, aby ste mali teplo, 

svetlo, vodu? Myslíte občas aj na nich? A na koho ešte? 

Ak to urobíte so zámerom rozvinúť vďačnosť v sebe do hĺbky, výšky, šírky čo 

najviac, potom porastie a bude čoraz silnejšia. Prinesie vám pokoj do duše, 

prinesie vám radosť a prinesie vám pocit úcty a lásky.  

A z druhej strany: ako odpovedáte na poďakovanie? Niet za čo. Nič sa nestalo. 

To nestojí za reč. Alebo podobne? Aj tieto odpovede hovoria o vašej nízkej 

sebaúcte, sebaláske. V tom prípade sa potrebujete naučiť prijímať. Možno radi 
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dávate, ale prijať aj poďakovanie vám pripadá cudzie. Ten kto ďakuje sa však 

cíti vami odmietnutý a teda nepríjemne. Ak poďakovanie prijmete slovami 

vďačne, s radosťou, bolo mi potešením, vyvolá to úsmev v tom , kto vám 

ďakuje. Prijali ste ho.  

Žijeme v dobe, v ktorej sme zameraní na výkon, a tak sme sa naučili od života 

stále žiadať viac a viac. Neustále sa porovnávame s inými, a tak sa nám zdá, že 

nedostávame  toho toľko, ako by sme si možno zaslúžili. Máme však mnoho 

vecí a hodnôt, za ktoré by sme mali byť vďační. Máme okolo seba ľudí, ktorým 

môžeme byť vďační. Zabúdame na to. V mnohých prípadoch tomu jednoducho 

nevenujeme pozornosť. Berieme to automaticky. Nevieme to oceniť. Vďačnosť 

sa dnes príliš nenosí. Berie sa viac ako zastaraná a nemoderná hodnota. To je 

však veľký omyl. Vďačnosť má svoje opodstatnenie aj v dnešnej dobe. Prečo? 

Na základe viacerých výskumov bolo zistené, že vďačnosť so sebou prináša 

viaceré  vzácne benefity. Napríklad:  

 vďačnosť nás robí šťastnejšími a zdravšími,  

 tí, ktorí sú vďační, sú v komunite ľudí obľúbení a majú viac priateľov, 

 vďačnosť posilňuje emócie, 

 vďaka vďačnosti máme väčšie úspechy v kariére, vieme pochopiť 

kolegov, nadriadených či podriadených, 

 vďačnosť zvyšuje našu produktivitu, 

 zlepšuje naše rozhodovanie, 

 sme priateľskejší a optimistickejší,  

 duchovnejší, 

 empatickejší, 

 lepšie spíme, 

 vďačnosť robí naše spomienky krajšími, 

 menej závidíme, 

 sme menej materiálne nároční, 

 vďaka vďačnosti aj lepšie vyzeráme.  

Toto je len niekoľko z množstva výhod, ktoré prináša vďačnosť. Niekto dostal 

vďačnosť do vienka a považuje ju vo svojom živote za niečo prirodzené. 

Niektorí musia vďačnosť hľadať hlboko v sebe a naučiť sa ju prejavovať. 
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Dôležité je na vďačnosť cielene myslieť a zakomponovať si ju do svojho 

denného režimu.  

Mgr. Dagmar Tomuňáková 

 

Svetový deň výživy – 16.10 

Už ste počuli o Svetovom dni výživy? Dúfame, že áno. A tí, ktorí nie, tak tu je 

naša relácia, v ktorej si povieme základné fakty:  

Prečo vnikol. 

Aký je jeho  význam.  

Čo je potrebné vedieť. 

Svetový deň výživy sa oslavuje na 

pamiatku založenia Organizácie 

spojených národov (1945). V roku 

1981 o tom rozhodla Organizácia 

pre výživu a poľnohospodárstvo 

Spojených národov. Každoročne 16. 

októbra si viac ako 150 krajín sveta 

tento deň pripomína. 

Niektorí viete, že jednou 

z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. No a na 

tento fakt často zabúdame. Práve preto si 16. október pripomíname.  

Vieme, že ľudia sú pri prijímaní potravín závislí od poľnohospodárstva a jeho 

produktov. 

OSN uvádza, že počet ľudí, ktorí trpia hladom, sa zvýšil celkovo o 75 miliónov. 

Príčinami hladu a následnej úmrtnosti v chudobných krajinách je chronická 

podvýživa.  
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Krajiny Európy, ale paradoxne, majú iný problém. A to: nadmerný príjem 

energie a obezitu. V ekonomicky vyspelých štátoch najčastejšou príčinou úmrtí 

sú choroby srdca a ciev. Jedným z dôvodov týchto ťažkostí sú naše nevhodné 

stravovacie návyky.  

Teda: už spomenutý nadmerný energetický príjem, vysoká spotreba nevhodných 

tukov, cukrov, soli a mäsa.  

Ááách. Tie naše čipsy, čokolády, bagetky, rezníky, rôzne sladené nápoje, ale aj 

klobásky, údené mäská a iné známe pochutiny.  

Ale naopak: málo jeme ovocie, zeleninu a ryby a ďalším vážnym rizikovým 

faktorom je málo pohybu.  

Tu vám dávame odpoveď na otázku:  čo máme vedieť. 

Je dokázané, že výživa ako významný faktor životného štýlu ovplyvňuje naše 

zdravie. Úlohou zdravého stravovania je: 

zabezpečiť našu vitalitu, pocit 

spokojnosti so sebou samým, dobrú 

náladu, pevné zdravie a dlhovekosť. Za 

top stravovanie sa odborníkmi 

odporúčala potravinová pyramída, ktorá 

pozostávala zo 4 poschodí.  

Dnes harvardskí odborníci odporúčajú, 

aby sme polovicu taniera pokryli  

rôznorodou zeleninou a ovocím, ktoré sú 

bohaté na živiny. Štvrtina taniera by mala 

pozostávať z celozrnných potravín. Takže 

máme jesť potraviny z celých zŕn, tmavej ryže, ovsených vločiek, pohánky, 

špaldy.  

Ďalšiu štvrtinu taniera majú vypĺňať zdravé bielkoviny získané z rýb, hydiny, 

strukovín a orechov. Zaujímavosťou je odporúčanie, ktoré zdôrazňuje príjem 

zdravých druhov tukov. Vhodné sú napríklad olivový, sójový alebo repkový 

olej. Naďalej nevhodnými zostávajú tuky, ktoré sa nachádzajú v rafinovaných 

produktoch. 
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Dôležitou súčasťou novej potravinovej pyramídy je pitný režim. Vedci 

odporúčajú kompletné jedlo doplniť pohárom vody, šálkou čaju alebo kávy! 

Podmienkou je, že musia obsahovať minimum cukru, ideálne je -  žiadny cukor! 

A čo je aj pre nás, žiakov, dôležité vedieť, že máme piť čo najmenej rôznych 

sladkých džúsov a  absolútne nevhodné sú sladené nápoje. 

A  ktoré odporúčanie máme dodržiavať najviac? To je pohyb, pohyb a opäť 

pohyb! 

Nezabúdajme teda: „Čo je zdravé, je pre naše telo dobré a prospešné“.  

Milí spolužiaci, naša relácia sa niesla v duchu informácií o zdravej výžive. Kde 

sa len obzriete, máte ju k dispozícii. Rodičia sa o vás starajú, poskytujú vám na 

výber čo zjesť, robia ponuky, čím by vám ulahodili.  

Chceme vám ale ešte povedať .... Buďte šťastní, spokojní a nešomrite na jedlo, 

ktoré vám ponúkajú rodičia, alebo si ho zoberiete pri okienku v našej školskej 

jedálni. Vo svete žijú milióny detí, ktoré nemajú toľko šťastia ako vy. Sú 

vďačné za hrnček vody, misku ryže či kúsok chleba! 

Mgr. Tatiana Čellárová 

 

Medzinárodný deň študentstva – 17.11. 

 
17. novembra žiaci, študenti aj dospeláci ostali doma. Brány škôl na Slovensku 

sa zatvorili. Zrejme mnohí ani netušíte, prečo sa tak udialo. 

Tento deň je zapísaný v našom kalendári ako Medzinárodný deň študentstva, či 

Deň boja za slobodu a demokraciu a je štátnym sviatkom. Na Slovensku ho 

slávime od roku 2001. 

Prečo? 

Študenti boli odjakživa hybnou silou zmien v spoločnosti – nositeľmi 

novátorstva, myšlienok o budúcnosti. Len si spomeňte na Ľudovíta Štúra a jeho 

študentov, ktorí za svoje pokrokové myšlienky museli pykať, boli 

prenasledovaní, zatváraní do väzenia. 
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Podnetom na vyhlásenie Medzinárodného dňa 

študentstva sa stali udalosti pred 78-mimi rokmi - na 

jeseň 1939 v Prahe. Ľudia sa vzopreli totalitnej moci 

Hitlera. Došlo k streľbe a zatýkaniu. Zomierali ľudia. 

Medzi nimi zomrel aj študent medicíny – Ján Opletal.  

Opletalova smrť vytiahla 17. novembra 1939 do ulíc 

stovky vysokoškolákov bez rozdielu, na ktorú školu 

chodili. Chceli sa pochodom cez Prahu s medikom 

dôstojne rozlúčiť pred pohrebom. Vojsko a polícia 

zasiahli. Bránili pochodu.   

Špeciálne nemecké komandá SS a SD v noci zo 16. na 17. novembra 1939 

prepadávali vysoké školy a internáty v Prahe, Brne a Příbrame. Nasledovali 

popravy bez súdu. Popravili 9 vodcov študentského hnutia a viac ako 1200 

študentov odvliekli do koncentračného tábora Sachsenhausen severne od 

Berlína. Teror v koncentračnom tábore neprežilo 35 študentov. Hitler dal na  

3 roky zatvoriť vysoké školy v Čechách. 

Odpor proti totalitnej moci počas druhej svetovej vojny si 17. novembra 

pripomínajú študenti na celom svete. 

 Medzinárodný deň študentstva vyhlásil Medzinárodný zväz študentstva v roku 

1941 na manifestácii solidarity s českými študentmi v Londýne ako spomienku 

na rozpútanie fašistického teroru proti českým vysokým školám a ich študentom 

v roku 1939. 

 

17. november  študenti  50 národov  potvrdili  aj na stretnutí študentov vo 

Washingtone v roku 1942.  

Podobne ako v roku 1939 aj v novembri 1989 zohrali najmä v Prahe a v 

Bratislave významnú úlohu študenti vysokých škôl. Študentskými 

demonštráciami začala Nežná revolúcia.  Poslucháči vysokých škôl 

zorganizovali pochody odporu proti totalitnej moci v predvečer Medzinárodného 

dňa študentstva. Udalosti na podporu vyústili do pádu režimu vo vtedajšom 

Československu. Rok 1989 priniesol národom v Československu, ako aj 

miliónom ďalších ľudí v strednej a východnej Európe, demokraciu, obnovenie 

ľudských práv a vieru.  
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17. november - tento deň sa nazýva aj 

Deň boja za slobodu a demokraciu, no 

netreba zabudnúť na to, že tento dátum je 

v prvom rade Medzinárodným dňom 

študentstva. Prajeme si, aby ste si najmä 

vy starší – spomenuli na študenta Jána 

Opletala, ktorý položil život, aby dnes 

ste mohli vy slobodne rozhodnúť, čo 

budete študovať a kde budete študovať a počas medzinárodnej výmeny 

študentov poznať slobodne život študentský v rôznych krajinách Európy či 

sveta. 

Mgr. Tatiana Čellárová 

 

Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí – 6.12. 

 
Zvyk obchôdzky Mikuláša s anjelom a čertom, ktorí rozdávajú darčeky, má 

pôvod pravdepodobne z archaického zvyku obchôdzky troch maskovaných 

mužov. Prvý z nich predstavoval kozu, ktorú viedol druhý muž obkrútený 

slamou. Tretí muž mal na chrbte pripevnenú figurínu ženy v nohaviciach, na 

ktorých boli prišité čižmy. Keď sa muž 

otočil, ženská figurína čižmami kopala 

okoloidúcich. 

 

Nielen oblečenie Mikuláša sa líši podľa 

krajov a národností, ale aj jeho meno. 

Niekde je to Mikolaj, Nikola, inde zasa 

Klaus, Santa Klaus a podobne. Klasický 

Mikuláš, čiže starý biskup s dlhou bielou 

bradou v červenom plášti s kapucňou, 

lemovanom kožušinou sa prvý raz 

objavuje v 19.storočí. U nás to tak nebolo, 
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u nás mal huňu, ovčí kožuch a bol to dedo, ktorý symbolizoval príchod zimy. 

Bol to typický predslnovratový predkresťanský sviatok. Dedo v kožušine 

obchádzal dedinu v smere slnka, od východu na západ a vinšoval. Niekde chodil 

s medveďom a niekde chodili aj traja.  Kresťanská mikulášska tradícia k nám 

prišla až v stredoveku. 

 

A kto vlastne bol tento pre všetky deti preslávený Mikuláš? 

 

Narodil sa niekedy okolo roku 272 na juhu Malej Ázie. Jeho rodičia boli veľmi 

bohatí a nábožní kresťania. Svätý Mikuláš bol už v mladosti povestný svojou 

dobročinnosťou. Po smrti svojich rodičov všetok majetok rozdal hladujúcim. 

Stal sa kňazom a neskôr biskupom v Myre.  

 

Prečo však oslavujeme Mikuláša 6. decembra?  

Okolo roku 342 práve v tento deň Mikuláš skonal a ani jeho smrť neukončila 

jeho príslovečnú štedrosť. Z jeho hrobu vytryskli dva pramene liečivej vody, 

ktoré darovali zdravie mnohým ľuďom. Nie div, že mikulášske darčeky majú 

osobitnú mágiu a hlboký symbolický význam.  

Červené jablká majú priniesť zdravie, silu a dlhý život. Orechy múdrosť 

a zrelosť a medovníčky radostný a sladký život. Na zabezpečenie šťastia 

a hojnosti mali oddávna poslúžiť mikulášske mince. Starí ľudia dodnes veria, že 

kto takýto peňažný prezent drží počas mikulášskeho večera v ruke, zabezpečí si 

život v bohatstve. 

     Mgr. Dagmar Tomuňáková 
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Medzinárodný deň hôr – 11.12. 

 
Každoročne si v decembri pripomíname viacero významných svetových a 

environmentálnych dní, ktoré by mali upriamiť našu pozornosť na mnohoraký 

svet prírody okolo nás a zamyslieť sa nad našou úlohou v ňom.  

Napríklad 1.12.1959 bola prijatá Zmluva o Antarktíde, 10.12. majú svoje miesto 

v kalendári Medzinárodný deň práv zvierat a 11.12. Medzinárodný deň hôr. 

18.12.1948 si pripomíname zriadenie Tatranského národného parku a 

28.12.1973 Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, či objavenie Ochtinskej 

aragonitovej jaskyne. V decembrovom kalendári si môžeme prečítať dátum 

narodenia Karola Kaana – lesného hospodára a autora prvej monografie o živote 

a pôsobení Jozefa Dekreta-Matejovie.  

Aj Pavol Országh Hviezdoslav, slovenský básnik, pred časom vzdal hold 

svojimi veršami pôvabnej prírode a našim krásnym lesom. Akoby bol tušil 

význam hôr aj pre budúce pokolenie a ich potrebu: ochraňovať a starať sa o ne, 

žiť v súzvuku s prírodou. 

Pozdravujem vás, lesy, hory, 

z tej duše pozdravujem vás!  

 

Len okamih tam pobudnutia:  

zrak čistí sa, tlak voľneje, i oživujú nádeje.... 

 

Ako básnik, tak aj  interpreti Hudby vesmírnej nás vyzývajú, aby sme v prírode 

trávili voľný čas, hľadali v nej útechu, keď nám je ťažko, ale aj vtedy, keď nám 

je dobre. Máme si vyjsť za relaxom, ktorý nám hory a krásna príroda ponúkajú. 

A nemusíme ísť ďaleko. Veď v okolí Banskej Bystrice toto všetko nájdeme.  

 

Medzinárodný deň hôr vyhlásený Valným zhromaždením OSN si  pripomíname 

každoročne 11. decembra od roku 2003. Dôvodom na vyhlásenie bola podpora 

pri vytváraní povedomia širokej verejnosti o význame hôr v súvislosti s kvalitou 
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ľudského života, prírodnou rovnováhou na Zemi a upozorneniami na možnosti 

i obmedzenia pri využívaní hôr.  

Symbol Medzinárodného dňa hôr sa skladá z troch rovnostranných 

trojuholníkov vyrastajúcich z pomyslenej vodorovnej čiary. Prevažne čierne 

trojuholníky znázorňujú hory. 

 

Prvý trojuholník zľava má modrý „diamant“ na 

vrchole. Znázorňuje ľadovce a snehovú 

pokrývku, ktoré dávajú  životodarnú vodu. 

 

Koliesko uprostred prostrednej „hory“ druhého 

trojuholníka  znázorňuje surovinové zdroje. 

Zelená plocha v treťom trojuholníku 

predstavuje plodiny a poľnohospodársku produkciu v horských oblastiach. 

 

Hory sú najkrajšie bytosti prírody. Pre niektorých sú miestom odpočinku a pre 

niekoho – domov. V horách sa nachádzajú najdôležitejšie zdroje pre ľudský 

život. Ide o vodu, nerasty, energiu.  

Viete, že: 

- hory sú hlavným zdrojom sladkej vody. Najväčšie rieky sveta majú svoje 

zdroje práve v horách. Aj rieka, ktorá preteká Banskou Bystricou – Hron, 

pramení pod Kráľovou hoľou, 

- na svete rastie približne tri bilióny stromov, 

- na každého človeka pripadá asi 420 stromov, 

- pod ľudskými rukami ročne asi 15 miliárd stromov padne, 

- asi päť miliárd stromov ročne ľudia znovu zasadia, 

- najväčšiu plochu majú lesy v tropických oblastiach. Rastie v nich asi 

43 percent všetkých stromov na svete, 

- najhustejšie lesy sú v subarktických oblastiach na severe Ruska, 

Škandinávie a Severnej Ameriky, 

- a Európa niekedy bola jeden obrovský les. 
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Ľudia sa necitlivo správajú v prírode. Hromady odpadkov, požiare, pozostatky 

uhynutých zvierat. Ekológia prírody sa aj pri najmenšom ľudskom zásahu 

naruší. A tak, ak sa rozhodnete stráviť voľné i všedné dni v blízkosti horskej 

rieky alebo jazera, či v lese, myslite aj na matku Prírodu.  

Vianoce a vianočný stromček sa stali taktiež neoddeliteľnou súčasťou a 

symbolom Vianoc. Myslím, že nikto z nás si nevie predstaviť Vianoce bez 

vianočného stromčeka v izbe, na námestiach miest a dedín. V čase vianočnom je 

súčasťou našich kostolov. 

Hory ako symbol majestátnosti, sily, života. Aj váš vianočný stromček bol ich 

súčasťou. Nezabudnite na jeho pôvod, pretože stromy to sú hory a tie nám 

poskytujú útočisko. 

Mgr. Tatiana Čellárová 

 

Medzinárodný deň bez internetu – 29.1. 

 
Medzinárodný deň bez internetu je určený všetkým 

ľuďom, ktorí trávia na internete až príliš veľa času. 

Podľa iniciátorov tohto medzinárodného dňa 

pripadol deň bez internetu na nedeľu 27. januára, 

podľa niektorých zdrojov je to aj pondelok 28. 

januára.  

Sedem dôvodov, prečo si pripomenúť 

Medzinárodný deň bez internetu 

 pretože je príliš ľahké vynechávať vzájomnú reálnu komunikáciu s 

rodinou, priateľmi a susedmi, 

 pretože internet môže byť návykový a tak nezaškodí šoková terapia – deň 

bez internetu, 

 pretože blogovanie vám neposkytuje dennú dávku vitamínov a minerálov, 

 pretože máte problémy so svalmi na ruke, ktorou ovládate myšku, 

 pretože my všetci potrebujeme čas na premýšľanie a reflexiu, 
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 pretože reálny svet je obdivuhodné miesto, 

 pretože ak vás rozzúril už len samotný nápad, určite potrebujete deň bez 

internetu.  

Organizátorom Medzinárodného dňa bez internetu je americký think-tank 

Global Ideas Bank. Jej pôvod tkvie v Inštitúte pre sociálne invencie (Institute for 

Social Inventions) založenom v roku 1985 Nicholasom Alberym. Kampaň, ktorá 

nie je zameraná proti internetu ako takému, ale proti jeho nadmernému 

používaniu, podporuje aj britský internetový provider Bulldog.  

 

Vypnutím počítača, odpojením sa od siete a nekontrolovaním e-mailov sa 

pripomína to, čo je podľa Global Ideas Bank v živote naozaj dôležité: priatelia, 

rodina, zdravie a sloboda. Internet nemá byť cieľom samým osebe, ale len 

prostriedkom, ktorý prispieva a pomáha ľuďom.  

 

Mgr. Dagmar Tomuňáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bulldogbroadband.com/
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Hádanky, hlavolamy, 

rébusy, vtipy 
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DEŠIFROVAČKA 
 

Priraď symbolom (šifrám) správe písmená alebo číslice 

a odhalíš náš tajný odkaz. 

 

 

                 

 

                      /    

 

 

 

 

A –    H –    N –   V –  4 –  
 
B –   CH –   O –   X –  5 –  
 
C –   I –    P –   Y –  6 –  
 
D –   J –   R –   Z –  7 –  
 
E –   K –   S –   1 –  8 – 
 
F –   L –   T –   2 –  9 – 
 
G –   M –   U –   3 –  0 – 
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HUDOBNÉ SKRÝVAČKY 

Nájdi vo vetách ukrytý hudobný nástroj 

 

Vzor.: Hus letela nad rybníkom. (Husle)   

   

 

Margita raňajkovala rožok.       

 

Baba sa hádala.         

 

Gabu bonbón potešil.        

 

Zobol Žofu jarabáč.        

 

Chlapi kolaudovali nový dom.      

 

Eva skríkla: Víri sa voda!       

 

Peter sa ho bojí.         
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S HUMOROM O ŠKOLE 
Pani učiteľka: 

- Janko prečo sa hlásiš? 

Janko:  
- Nie, pani učiteľka, ja si iba fotím podpazušie. 

 
 

 

Pani učiteľka sa pýta žiačky:  
- Koľko ročných období poznáš, Marienka?  
Dievčatko chvíľu premýšľa, a potom odpovie: 
- Prosím, päť: jar, leto, jeseň, zima a prázdniny! 
 

 

 

- Prečo ryby mlčia? Pýta sa učiteľka žiakov. 
- Aby ich nechytili rybári, odvetí Jožko. 

 
 

 

Zo školských lavíc 

 

Kostra podopiera telo. 
 

Horúčka u pacienta sa vyháňa teplomerom. 
 

Hus domáca pochádza z husi divej, ktorú ľudia skrotili a zjedli. 

 

Zo stôp som zistil, že pri studni bolo nejaké neobuté zvieratko. 
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