
 
 
 

Dva mesiace utiekli ako nič, 
prišiel na nás školský bič. 
Vstávať sa nám nechce,  
budík sa nám chechce. 

Učiť sa ale musíme, 
vysokú radi skúsime, 

a popritom v našich mysliach 
budeme sa tešiť zas, 

keď nastane prázdnin čas. 
Filip a Simon, 8.A 
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September – do školy sa ber!   
2. 9. sme slávnostne otvorili nový školský rok 2014/2015. Do lavíc zasadlo 227 žiakov. 

 

Septembrové  ladenie – po výletoch chodenie ... 
 
16. 9. žiaci 5.-7. ročníka navští-

vili pútnické miesto Velehrad, 
prezreli si hrad Buchlov, obdivo-
vali život v období Veľkej Moravy 
(v Archeoskanzene  Modrá - foto 
prvá zhora) a napokon  „filmovali“ 
vyzu (v prírodnom areáli Živá vo-
da Modrá) 
 

25.-26. 9. sa konala exkurzia 

žiakov  8.-9. ročníka do Poľska. 
Ich nezabudnuteľné zážitky 
z návštevy Parku miniatúr 

v Inwalde, ochutnávky krémeša vo Wadovi-
ciach, z prehliadky bývalého koncentračného 
tábora v Oswiecime (foto v strede), kráľovské-
ho mesta Krakow a soľnej bane Wieliczky im  
ostatní žiaci tak trochu závideli.  
 

Októbrový čas – akcie nás  čakajú zas ... 
1.10. sa piataci vlakom vybrali na exkurziu do Slovenského národného múzea v Brati-

slave 

7. 10. sme si odskúšali  požiarny poplach, dve pani 

učiteľky sa dokonca odvážili predviesť nám manipu-
láciu s hasiacim prístrojom :-)  

13. 10. sa tretiaci a štvrtáci vybrali do hvezdárne  

21. 10. sme na pôde našej školy privítali pracov-

níčky CPPPaP.  Spoločne sme diskutovali na rôzne 
témy: Šikanovanie (5.roč.), Bezpečne na internete 
(6.roč.), Naučme sa správne žiť (7.roč.), Zmysel ži-
vota (8.roč.), Prevencia obchodovania s ľuďmi 
(9.roč.). 

27. 10. sa v rámci 

Medzinárodného dňa 
školských knižníc na 
našej škole ozývalo 
rozhlasové vysielanie 
spojené so súťaže-
ním (foto vpravo - 
piataci súťažia, ôs-
mačky vysielajú) 

Piataci upravujú 

okolie školy 
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Novembrové snaženie odštartovalo súťaženie ... 
 
4. 11. zvíťazili starší žiaci našej školy (7.-9. ročník) v 1. kole celoslovenskej súťaže      

vo futbale Coca-cola cup. Víťazstvo ich posunulo do druhého – jarného kola.  
 

4. 11. sa na škole súťažne spievalo. Prvé miesta v jednotlivých kategóriách školského  

kola súťaže Trenčianske hodiny  a postup do okresného kola si vyspievali: A. Niková 
(3.A), M. Bočáková (5.B) a K. Betušťá-
ková (9.A). 

 
12. 11. sa súťažilo v gramatike, 

tvorbe plagátu a v rečnení. V škol-
skom kole Olympiády zo sloven-
ského jazyka zvíťazili ôsmačky: na 

fotografii prvý rad zľava: M. Rychtárechová (2. 
miesto), D. Síkorová   (3.  miesto),  K.  Kováčová   
(1.miesto, postup do okresného kola). 
 

12. 11. žiaci 5.-6. roč. si bese-

dou s p. uč. Mikulčíkovou pripo-
menuli Medzinárodný deň nevi-
diacich.  

20. 11. sa ôsmaci a deviataci „uliali“ z vyučovania        

z dvoch dôvodov:  1. Návšteva divadelného predstave-
nia Dospelým neprístupné, 2. Prezentácia stredných 
škôl Trenčianskeho kraja. 

Októbrový čas – pokračovanie... 
27. 10. obdivovali deviataci vo Valaskej Belej výrobu sklených 

predmetov (foto vpravo). 

28. 10. sme zaslali 60 vlastnoručne vyrobených zálo-

žiek do ZŠ Vyšný Hrušov.  Na „výrobe“ sa podieľali 
malí í veľkí žiaci, pracovali použitím rôznych techník 
a vyrobili skutočné umelecké diela. Zároveň nás po-
tešila zásielka záložiek z Vyšného Hrušova. 

29.10. sme sa príjem-

ne naladili na jesenné prázdniny - 
hudobným vystúpením VIKTOR 

 Tradičné „tekvičkové  

popoludnie“ 

Kultúrny program pre našich 

starších spoluobčanov opäť 

zvládli žiaci prvého stupňa na 

jednotku. 

Najúspešnejší 

zberači papiera 



Čo vám napadlo ako prvé,  keď ste uvi-
deli našu školu? 

Čaká ma nový začiatok.  
Je to pre mňa výzva. 

Učili ste už aj na inej škole? 
Zatiaľ ešte nie. Toto je moja prvá pedago-

gická skúsenosť. 
V ktorej triede sa vám učí najlepšie 
a v ktorej najhoršie ? 

Najlepšie sa mi učí asi v 9. A 
  a v 5.A, najhoršie, bohužiaľ,  v 9.B 

Aké sú vaše obľúbené  farby?  
Hnedá a zelená. 

Akým heslom sa riadite v živote? 
Čo mi život prinesie, to prijmem a snažím 

sa  z toho poučiť.  
Aké miesta by ste chceli v živote na-
vštíviť? 

Tých je celá kopa, ale najmä Austráliu,  
Nový Zéland a Južnú Ameriku. 

Čo najzaujímavejšie ste vo svojom ži-
vote zažili? 

Pobyty v zahraničí. Bola to pre mňa naj-
väčšia a najzaujímavejšia skúsenosť. Naj-

viac ma uchvátilo Nórsko a jeho krásna 
príroda, tiež som obdivovala pokojný spô-

sob života, ktorý tam vládol. Obklopovali 
ma tam pohodoví a dobroprajní ľudia, 

všimla som si, že sú  určite vyrovnanejší  
ako tí u nás. Boli vždy ochotní pomôcť mi 

bez zbytočnej závisti a rôznych vedľajších 

zámerov. Do Nórska som sa dostala  
vďaka  projektu Erazmus, ktorý dáva šan-

cu študentom zažiť pol roka vo vybranej 
krajine, na vybranej partnerskej univerzi-
te.  Inú kultúru som spoznala  v USA či v 

Británii,  no najviac sa mi páčilo práve  
Nórsko.   

  
Čím ste chceli byť, keď ste boli malá? 
Ako každé dievčatko, aj ja som túžila byť 

baletka. 
Prečo ste  vyštudovali anglický jazyk?  

Pretože  si myslím, že v súčasnosti má 
výučba jazykov  veľký význam.  Učiť sa aj 

vyučovať anglický jazyk ma baví. 
Aké predmety ste mali najradšej        
na základnej škole? 

Na ZŠ som mala najradšej asi telesnú 
výchovu a angličtinu. 

 
Ďakujeme za rozhovor a prajeme Vám 
veľa dobrých a usilovných žiakov :-) 

 
Mirka a Dominika, 8.A 

Rozhovor s pani učiteľkou Turákovou 
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Keramická dielňa 
Od začiatku školského roka funguje v škole 
keramická dielňa. Prácu v nej si skôr či ne-
skôr vyskúša každý. Pripravené výtvory žia-
kov sa vypália a neskôr sa natierajú glazú-
rou. Túto ťažšiu prácu zastrešujú žiaci         
keramického krúžku. Tematika výrobkov je 
prispôsobená danému obdobiu, napr. pred 
Vianocami sa žiaci zamerali na vianočné 
o z d o b y  a 
s v i e t n i k y . 
Vlastnoručne 
vytvorené diel-
ka môžu vyu-
žiť ako origi-
nálne darčeky. 

red. 

Milí čitatelia,   

sledujte naše webové sídlo: 

www.zivaskola.edupage.org a o všet-

kých nových  akciách školy sa dozviete 

medzi prvými. red.  

http://www.zivaskola.edupage.org
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 P. uč. Mikulčíková nám najskôr poroz-
právala príbeh jedného Francúza, ktorý oslepol 
v detstve a zle sa s tým vyrovnával. Bol to Va-
lentin Haüy. Deň narodenia Haüya (13. 11.) je 
od roku 1946 Medzinárodným dňom nevidia-
cich. 
 V tom čase neexistovalo písmo, ktoré 
by nevidiacim mohlo nahradiť čiernotlač. Pís-
mo, ktoré vyhovovalo nevidiacim, zostavil až 
v roku 1824 Louis Braille. Jednotlivé hlásky sa 
„razia“ do papiera pomocou 6 bodov, čítajú sa 
hmatom. 

Prišla k nám vzácna návšteva ... 

Teraz pribudla možnosť komunikovať 
s ľuďmi cez rôzne sociálne siete a informačné 
stránky. Aj ja najradšej komunikujem cez počí-
tač. Okrem písania je možné s kamarátmi aj 
volať. Je to dobré, pretože sa vidíme, ale zasa 
na druhej strane – nemôžeme sa objať, podať 
si ruky. Ja internet využívam čo najlepšie.  Nie-
len na komunikáciu, ale aj pri posielaní pozná-
mok spolužiakom. Moja mama využíva internet 
tiež – najčastejšie na pozeranie letákov a akcií. 
Keď chce kúpiť nejaké oblečenie, klikne na 
svoje obľúbené stránky. 

Virtuálny a reálny svet 
Nielen v reálnom svete nám hrozí nebez-

pečenstvo, ale aj vo virtuálnom. Na internete nám 
niekto môže ublížiť tým, že naše súkromie bude 
vidieť celý svet. Medzi nevýhody podľa mňa patrí 
aj to, že vo virtuálnom svete veľmi rýchlo uteká 
čas. Myslíte si, že surfujete iba chvíľu a to už 
ubehli celé hodiny. A ako sedíte pri počítači? Sa-
mozrejme, zhrbení. 

Je pekné s ľuďmi komunikovať virtuálne, 
ale niekedy je lepšie stretnúť sa s kamarátom 
osobne. Napríklad zahrať si futbal na čerstvom 
vzduchu a urobiť tak niečo pre svoje zdravie.  
    Matúš Mikulka, 6.A 

Pri jej rozprávaní  som bola  milo prekvapená, 
čo všetko nevidiaci človek zvládne a ako doká-
že žiť plnohodnotným životom.   (Monika, 6.A)  

P. uč. Mikulčíková je zaujímavá žena 
s ťažkým osudom. Fascinuje ma na nej to, že 
napriek všetkému bola stále usmiata. Zaujala 
ma tým, ako rozlišuje farby, rozoznáva penia-

ze aj noty v hudbe.    (Maťa, 6.A)  

Viete, aké pomôcky uľahčujú nevidiacim život? Ho-
voriaci mobil a počítač, špeciálny písací stroj, prí-

stroj na určovanie farieb, biela palička, atď.    
(Adam, 6.A) 

P. uč. Mikulčíková je od narodenia nevidiaca. Rozprávala nám o svojom živote, ako žije      

a s čím sa stretáva nevidiaci človek. Vyštudovala hudbu a celý svoj život jej zasvätila. Bola 

organistkou v kostole, viedla spevácky zbor a učila na základnej umeleckej škole.  

(Magdalénka, 5.A) 
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V stredu 
v e č e r 
som ne-
vede la , 
či sa te-
ším, bo-
jím ale-
bo hne-
vám, že 
vyráža-
me už 
o 6:30, 

pretože  stihnúť  dovtedy 
všetky „babské“ veci sa mi 
zdalo nemožné. Vo  štvrtok 
ráno som už všetky veci 
mala zbalené a v bruchu 
som cítila nárast nadšenia. 
Mama ma zaviezla na Svin-
nú, kde už všetci čakali na 
autobus (podľa možností 
nejaký poriadny - nech kaž-
dý v Poľsku vidí, že idú Slo-
váci) no zo zákruty prišla 
iba stará karosa a v nej uči-
telia, na 
k t o r ý c h 
n e b o l o 
identifiko-
vateľné, či 
m a j ú 
s t r a c h 
alebo ra-
d o s ť .  
V š e t c i 
sme si 
dali bato-
žinu do 
k u f r a 
a hurá na 
cestu!  

Po 
nekoneč-
nej, ale 
vskutku 
zábavnej 
ceste sme 
konečne 
dorazili  

do múzea miniatúr v Inwal-
de, ktorého areál ukrýval 
všetky cestovateľsky najvy-
chýrenejšie miesta sveta.  
No nie iba Eiffelovka, lon-
dýnsky Big Ben, Koloseum, 
Socha slobody či štadión 
Wembley  upútali našu po-

zornosť. Obrovská šmýkač-
ka, strašidelný labyrint, 
5D kino, kolotoče 
a autíčka, ktoré môže-
me šoférovať aj bez vo-
dičského preukazu, tiež 
neostali bez povšimnu-
tia.  

Vybláznení, no plní 
adrenalínu sme sa po-
brali späť do autobusu 
a našou ďalšou zástav-
kou boli Wadovice - 
rodné mestečko Jána 
Pavla II., kde sme si 
poobzerali katedrálu, 
v ktorej bol pokrstený, 
ale hlavne zjedli  kré-
meš.  Kto hovorí, že mu 
nechutil, klame.  

Skrotení a pokojní  
mierime s pokorou do 
Osvienčimu a sme zve-
daví, čo nás tam čaká. 
Mierime predsa na 

miesto, kde sa konali veľké 
veci - neodpustiteľne zlé, 
no veľké. Mierime tam, kde 
zahynuli nevinní ľudia, mie-
rime tam, kde to vždy bude 
pripomínať, čoho všetkého 
sú ľudia schopní. Počas 
cesty okolo tábora smrti 
nás sprevádzal ostnatý 
drôt. Po príchode sme sa 
zoznámili so sprievodcom, 
nasadili slúchadlá a hltali 
každé  jeho slovo. Všade 
navôkol kamenné baraky, 
drôty, strážne veže a pocit 
smútku. Hneď prvé, čo nám 
udrelo do očí bol nápis 
„Arbeit  macht Frei“ - vraj 
„Práca oslobodzuje“. Pre-
zreli sme si baraky so sta-
rými fotkami, hladomorne, 
plynové komory a krema-
tóriá ... a úprimne? Bolo mi 
do plaču. Kam sa podela 
ľudskosť? Mám iba otázky 
a nepoznám odpovede  
a pri každej ďalšej spo-
mienke na Osvienčim alebo 
Brezinku, kde si zo židov-
ských vlasov tkali koberce, 
majetky a bohatstvo rozde-
ľovali, na dvojčatách robili 
pokusy, ľudí nechali praco-
vať až do vyčerpania, mi 
naskakujú zimomriavky 
a prenasleduje ma strach.  
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Pokorené Poľsko 

Park miniatúr: 

Spoznávate  

túto známu  

stavbu? 

Jupíííí... 

Pamätná doska               

v Oswiecime:  

Nech  naveky zostane 

výkrikom zúfalstva  a vý-

strahou pre ľudstvo to 

miesto, na ktorom hitle-

rovci zavraždili asi poldru-

ha milióna mužov, žien a 

detí ... 
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Po tomto veľmi sil-
nom emočnom zážitku sme 
mali namierené do Krakova 
- historického centra Poľ-
ska a bývalého hlavného 
mesta.  Nočný Krakow  nás 
uchvátil:  krásne námestie 
plné života, kultúrnych pa-
miatok, kostolov, ...všade 
hrala hudba, šírila sa 
omamná vôňa a stánky boli 
osvetlené malými svetielka-
mi. Všetko bolo jasné, hodi-
nu máme rozchod a potom 
stačí prísť pod vežu stojacu 
presne v strede námestia - 
Ratuš. O hodinu sme po-
tom už všetci stáli na za-
stávke električky a dúfali, 
že spravia výnimku 
a nejaká predsa len príde.  
Môžete hádať, čo sa stalo, 
no my sme už na polceste 
k nášmu hotelu - premoče-
ní, vyčerpaní,  aj za dažďa 
bez hundrania kráčame... 
A po päťdesiatich minútach 
by sme náš hotel najradšej 
vyobjímali.  Na jeden deň 
toho bolo moc, zaspali sme 
ani sme si nestihli umyť 
zuby.  

 

Ráno viedli naše kro-
ky do soľnej bane - Wielicz-
ky. Našej sprievodkyni ne-
chýbal zmysel pre humor, 
takže popri obdivovaní 
všetkého navôkol sme sa 
dobre zabávali a neverili 
vlastným očiam,  čo všetko 
dokáže vyrobiť ľudská ru-
ka  pomocou  klinu, dláta a 
kladiva. Nečudo, že Wie-
liczku ročne navštívi až mi-
lión turistov, naozaj je na čo 
sa pozerať.  Najväčšou vý-
hodou bane bolo to, že 
všetko okolo sa dalo oblizo-
vať, teda okrem dreva, káb-
lov a sprievodkyne. Nie na-
darmo sa hovorí, že soľ je 
nad zlato - bola naozaj vy-
nikajúca!  

Nakoniec sme sa 
výťahom vyviezli 
späť na príjemné 
slniečko. Mysleli 
sme si, že za tri 
hodiny sme prešli 
celú baňu.  Vysvit-
lo, že naše prejde-
né dva  kilometre 
sú len nepatrnou 
čiastkou  oproti  
300 kilometrom 

chodieb, ktoré však nie sú turistom 
prístupné. Potom sme si dali ešte 
pauzu na nasýtenie žalúdkov no 
a cesta domov? Trvala dlhšie ako 
sme predpokladali, a preto sme 
domov prišli s menším  meškaním.  

Myslím, že výlet sa podaril 
na výbornú  a určite by som ne-
váhala a vrátila sa tam, pretože 
Krakov a okolie ponúka ešte ve-
ľa vecí, ktoré sme my nestihli 
vidieť.   

 
 
 
 
 

Karolína 
Kováčo-
vá, 8.A 

Soľ pripomínajúca  karfiol... 

Posledný ... 

Som šnúrka v topánke... 
Keby ma navliekali, asi by ma to ťahalo a bolelo. Pri 
športe by som lietala hore-dole, v daždi by som zmok-
la a nachladla. Keby som sa ušpinila, vyprali by ma 
iba raz za rok. Bŕŕ, nikdy nechcem byť šnúrka.  Ale 
keby predsa, tak v teniske Converse!  

Katarína Čahojová, 7.A 

Ako by sa zmenil môj život, keby 

som nemal mobil ... 

Na život s telefónom som si už veľmi 

navykol. Nosím ho skoro všade. Keby 

som ho odrazu nemal, znížila by sa tým 

moja kontrola od rodičov - to je pozitív-

ne. Ale potom mi napadajú už iba nega-

tíva: 1. Stratil by som rýchly kontakt na 

kamarátov. 2. Prišiel by som o hry, kto-

rými zabíjam nudu. 3. Najviac by mi 

chýbala hudba.  

Vlastne ... Určite by sa mi zlepšila kon-

dícia. Ale aj tak sa mobilu nemienim 

vzdať. Vy áno?        Simon Marko, 8.A 

Nad čím všetkým sa dá zamyslieť ... 

Na hodine SJL  
Učiteľka:  Ako sa cíti človek, ktorý „stratí hlavu“? 
Žiak: Nijako, pretože je mŕtvy. 
(správne: je bezradný, nevie, čo má robiť) 
Na hodine dejepisu 
Matej Korvín mal v erbe sokola.  
(správne: havrana) 
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Turistický výlet  
na Ostrý vrch  

 
Na prvý deň jesenných prázd-
nin bolo hlásené pekné poča-
sie. Ten, kto nechcel leňošiť 
v teplej posteli a chcel zažiť 
niečo pekné v jesennej príro-
de, si privstal a utekal na au-
tobus. Boli sme s učiteľom de-
siati, čo nebolo teda moc, ale 
išlo sa a to bolo hlavné! 
 Náš cieľ ležal dosť vysoko 
a ako sme neskôr zistili aj po-
riadne ďaleko.  Asi pol hodinu 
sme kráčali po asfaltke cez 
Mitice a potom prudko do kop-
ca. Prvá normálna zastávka 
bola na veľmi peknom výhľa-
dovom mieste na skale nad 
všetkými tromi Miticami. Ďalej 
sme putovali lesom pomedzi 
stromy a skaly, až sme sa do-
stali na lesnú cestu. Asi po ki-
lometri sme dorazili na červenú 
turistickú značku, ktorá nás 
zaviedla až pod vrchol Čierna-
chova. Pod nami sa okolité de-
diny a polia kúpali v inverzii 
a biele more celkom zaplavilo 
Trenčín a celé viditeľné aj nevi-
diteľné Považie. Na vrchole 

Čiernachova sme sa najedli, 
pofotili a oddýchli si. Cesta -  
alebo skôr padanie z vrcholu  -  
bolo celkom zábavné a hlavne 
rýchle. Ocitli sme sa na veli-
kánskej lúke a smerovali sme 
k Ostrému vrchu. Už po chvíli 
ale bolo treba „hodiť spátečku“ 
a vybrať sa hľadať Danov stra-
tený mobil! Ešteže učiteľ zod-
povedne fotil naše pády cestou 
z Čiernachova a mohli sme si 
pozrieť miesto, kde sa Dano 
váľal v lístí. A presne tam sme 
aj telefón našli – teda presnej-
šie našla ho Katarína! Po dru-
hý raz sme tak mohli opäť vy-
raziť smer Ostrý vrch. Kráčali 
sme poľnými cestami, ktoré 
boli niekedy plné blata, potom 
zasa zmrznuté a najčastejšie 
zaliate teplým jesenným sln-
kom. Trvalo nám dosť dlho, 
kým sme prešli okolo odbočky 
na Ostrý vrch. Učiteľ nám po-
vedal, že lepšie sa nám bude 
stúpať naň, keď sa najeme, 
preto sme pokračovali ďalej. 
Po krátkej chôdzi lesom sa 
pred nami otvorila obrovitánska 
lúka so širokými výhľadmi na 
Horné Považie a Strážovské 
vrchy so skalnatými bralami 

Vápča a bučinami poraste-
ným vrcholom Baske. Zbehli 
sme „jarne“ zelenou lúkou až 
do Sedla Lúčky. Konečne 
sme si sadli pod útulný prí-
strešok a pustili sme sa do 
prípravy jedla. Oheň mal na 
starosti učiteľ. Začala sa ope-
kačka. Nakŕmili sme sa veru 
poriadne! Niečo zjedol aj 
oheň a niečo sme nechali aj 
lesnej zveri. Po hodine oddy-
chu bolo treba vykročiť 
s plnými bruchami do kopca. 
Aby bola naša morálka na 
vysokej úrovni, zamestnával 
nás učiteľ rôznymi logickými 
úlohami a celkom sa nám     
(s jeho nápovedami!) darilo. 
Aj hádať, aj stúpať. Na vrcho-
le Ostrého vrchu, vo výške 
767 m. n. m., sme si urobili 
vrcholovú fotografiu, zveč-
nili sme náš hrdinský výkon 
do vrcholovej knihy a za 
odmenu sme dostali osviežu-
júce cukríky. Cesta dolu bola 
veselá a nečakane rýchla. 
Čím viac sa ale približovali 
Mitice, tým menej chalani vlá-
dali a bolo ich treba popohá-
ňať. Asi sme ich hnali slabo, 
pretože na autobusovú za-
stávku sme dorazili už skoro 
so zotmením -10 minút po 
odchode autobusu! Počkali 
sme pol hodinku na ďalší 
a v teplúčku autobusa sme sa 
s úsmevom na tvárach 
a červeňou na lícach dopravili 
do Svinnej.  
Prvý deň jesenných prázdnin 
ubehol strašne rýchlo. V duši 
aj na tele sme cítili radosť 
z krásne prežitého dňa 
v prírode a hlavne z toho, že 
počas ostatných dní prázdnin 
budeme môcť všetko prežité 
na turistike dospať aj dosní-
vať v teplej posteli.  
Spokojná turistka - siedmačka 

Dobrý tip na výlet  
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Kniha alebo film? 
V poslednom čase ma zaujala kniha Harry Potter. Samo-
zrejme, počula som o filmoch, niektoré som aj videla, ale 
keď mi kamarátka odporučila knihu, neváhala som 
a prečítala som si ju. No vlastne nie jednu, ale prečítala 
som ich rovno sedem. A tak, ako ju vtedy odporučila ona 
mne, odporúčam ju ja Vám. Kniha Vás vtiahne do deja, 
utvoríte si vlastný svet. Ubezpečujem Vás, že v knihe 
toho nájdete oveľa viac ako vo filme. Mňa bavilo úplne 
všetko:  uplatnenie fantasy literatúry,  predstavenie sve-
ta, kde si pomocou kúziel môžeme všetko zjednodušiť, 
ale zároveň aj spôsobiť problémy, skrátka dobrodružstvo 
za dobrodružstvom.  Podľa môjho názoru film, ktorý sa 
pre teenagerov stal skutočnou „mániou“ a musím pri-
znať, že aj mne sa páčil, nikdy neprekoná jedinečnú kni-
hu, ktorú rada otvorím hoc aj po tretíkrát.       Kaja, 8.A 

 
Dieťa zo smetiaka  

Nezľaknite sa názvu a siahnite po tejto 
knihe. Ja som ju začala čítať z nudy, ale zistila 
som, že je veľmi zaujímavá.  Odporúčam ju 
deťom aj dospelým, každý si vďaka nej uvedo-
mí, že to najdôležitejšie, čo človek môže mať, 
je rodina. (Oľga, 8.A) 

 
Fablehaven 2:  Východ Večernice 

Dej rozpráva o súrodencoch, ktorí sa 
pokúšajú zachrániť tajnú rezerváciu. Postupne 
si uvedomujú, že niektoré živé  tvory síce nie 
sú pekné, ale stojí za to zachrániť ich – cena 
života sa predsa nemeria krásou.  Zaujal ma 
jednak  fantazijný dej knihy, jednak štýl autora.  
Knihu odporúčam najmä žiakom na II. stupni 
ZŠ, keďže v nej vystupujú hlavní hrdinovia 
v ich veku.  (Jojo, 8.A) 

 
Slza           Je kniha vhodná pre dievčatá. Ide 
o román plný fantázie, ale nechýba v ňom ani 
napätie. Hovorí o dievčati, ktoré stratilo mamu 
a v jej živote sa začali diať čudné veci. (Ľubka) 

 
V poslednom čase sa mi zapáčil film Fa-

lošní policajti. Mám rád komédie a trochu 
„akcie“ a presne o tom ten film bol. Dvaja ka-
maráti si zohnali policajné auto a uniformy 
a začali na vlastnú päsť pátrať po mafii, ktorá 
ohrozovala ich kamarátov. Vlastniť policajné 

auto je nelegálne, neraz 
chceli svoje pátranie ukončiť. A ako to dopad-
lo? Pozrite si :-)          (Martin, 8.A) 

 
Film Violetta ma zaujal, pretože sa doká-

žem vžiť do pocitov hlavnej postavy. Ide 
o teenagerku, ktorá zažíva rôzne situácie 
v rodine, v škole, vonku s kamarátmi. Teda 
nejde o film na „vymývanie mozgov“, ale o film 
z reálneho prostredia. Odporúčam ho aj milov-
níkom hudby – ak Vás nezaujme dej, hudobná 
stránka Vás zaujme určite. (Annamária, 8.A) 

Ako zahnať nudu počas vianočných prázdnin? 

 
 

1. Prečítaj si dobrú knihu. 
2. Pozri si dobrý film. 
3. Prevetraj si hlavu na čer-

stvom vzduchu. 
4. Pomôž svojim blízkym. 

 
Ani jedna z možností Ťa  

nezaujala?    
Tak už Ti zostáva iba       

UČENIE  :-) 

Začalo sa to narodeninovou 

oslavou. Mama mi kúpila 

obyčajné, ale aj dlhé baló-

ny. Keď som ich horko-

ťažko nafúkala, zostávalo 

mi ešte pár minút. Začala 

som sa nudiť. Vtedy mi na-

padlo, že z balóna skúsim 

vyrobiť zvieratko - psa. Po-

darilo sa! Pretože ma to nadchlo, vyhľadala 

som si na „youtube“ ďalšie námety. Začalo 

som s niečím ľahším - koník, postupne som 

vytvorila aj macka a slona. Určite budem po-

kračovať ďalej a zdokonaľovať sa. Nechcete 

sa pridať?           Tatiana Nevidalová, 7.A  
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Ako sa žilo na Veľkej Morave 
Najviac sa mi páčilo v archeoskanzene – v malej slovanskej 

dedinke. Videli sme dobovo zariadené domy a voľne sa pohybujúce 
zvieratá. Postupne sme prechádzali k jednotlivým stanovištiam: 
spracovanie koží, odev, jedlá, škola, zbrane, atď. Každý z nás si 
mohol vyskúšať streľbu z luku. Pre mňa bola najzábavnejšia časť, 
keď sme prišli do školy, kde nám pán učiteľ – mních - rozprával 
o histórii Veľkej Moravy.  Medzitým vyskúšal učiteľov, či sa vedia 
podpísať  v hlaholike a predstavil nám aj stredoveké tresty: ten,  kto 
nepočúval, musel  kľačať na polienku, a zároveň na vystretých ru-
kách držal obrovské poleno!    Dominika Jánošíková, 6.A 

Hrad Buchlov ...sme navštívil ako prvý bod nášho prog-

ramu. Chalanom sa najväčšmi páčila zbrojnica s množstvom zbraní 
a s ukážkami diel. Aby sme neponičili dlážku, absolvovali sme nasle-
dujúcu prehliadku hradu v obrovských papučiach. Prešli sme veľa 
komnát, obdivovali sme prepychový nábytok, obrazy a exotické 
zbierky. V jednej miestnosti dokonca bola kostra koňa a kože rôz-
nych zvierat. V ďalšej komnate bola múmia. To ma trošku vystrašilo. 
No oveľa viac ma vystrašilo, keď nám pani sprievodkyňa rozprávala 
o žene, ktorá dobodala svojho muža, pretože jej bol neverný. Vrave-
la, že každý večer vyletí z komnaty, skontroluje hrad a potom letí 
hore. Všetci sme vzhliadli k oblohe a zrazu BUM! Pani sprievodkyni 
spadli kľúče :-)       Erika Bročková, 6.A 

Projekty s tematikou vedecko-fantastickej literatúry vytvorili (dnes už) deviataci.     
V skupinách vypracúvali rôzne zadania (predstav Jula Verna, vytvor báseň, napíš 
rozprávku, úvahu, atď.),  svoje projekty napokon doladili aj esteticky. Pekné, však? 
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Najväčšia ryba 
Po prehliadke archeoskanzenu sme sa presunuli do obce 

Modrá, kde sa nachádza prírodný areál Živá voda. Najviac zo 
všetkého sa mi tam páčila najväčšia ryba – vyza veľká. Mala som 
možnosť pozorovať ju vo veľkom vodnom tuneli.  Mala pekné še-
dobiele sfarbenie a modré oči. Spolu s ňou v rybníku plávali: kap-
ry, pstruhy, sumce...V inej miestnosti sme obdivovali korytnačky,  
vonku – v jazierku sme sa zabávali na úplne malých rybičkách, 
ktoré sa bili o omrvinky.  

Tento výlet bol pre mňa najkrajší. Dúfam, že ju ešte nieke-
dy uvidím. Teda, tú vyzu.   Viktória Hodálová, 6.A 

Rozhodla som sa, že urobím projekt na dejepis. S projektom 

mi pomohol otec. Vyrábali sme ho z múky  a z papiera, výro-

ba nám trvala asi dva mesiace. Postaviť sfingu a pyramídy 

bolo ťažké, potom ich už stačilo iba vymaľovať.  S výsledkom 

som bola veľmi spokojná. A myslím, že aj pani učiteľka. 

Dominika Kardošová, 6.A 

Aj ďalší projekt - vnútorná stavba tela pavúka (dole) je Domi-

nikiným die-

Viete, aké živočíchy žijú v blízkosti človeka? Alex Zicho (6.A) v tom má úplne jasno. Jeho 3D 

projektom je  zariadený dom s upozornením na všetky milé aj nemilé zvieracie tvory :-) 
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1                     

2                       

3                     

4                  

5                   

6                     

7                     

8                 

              

1. Geometrický útvar           

2. Dve štvrtiny roviny           

3. Časť zápisu zlomku           

4. Písmeno Gréckej abecedy s dvoma A       

5. Základné matematické prvky         

6. Geometrický útvar so 4 pravými uhlami      

7. Matematický príklad s 2 stranami        

8. Základný geometrický útvar         

              

       

              

          

              

              

              

Aké je  

najobľúbenejšie číslo  

pani učiteľky Bakytovej? 

Dozviete sa, keď vyškrtáte všetky pojmy v 

osemsmerovke: atómy, protón, Demokritos, fer-

rum, kovy, chémia, zmesi, kyslík, prvok, jadro, 

voda, molekula, sodík, hydroxidy 

Lukáš a Martin, 8.A 

K
t
o
 
j
e
 
n
a
 
f
o
t
o
g
r
a
f
i
i
?
 

A T Ó M Y P K O V Y 

H Y D R O X I D Y . 

Z U K Č . O R D A J 

M H Y A N K Í D O S 

E A S T P R O T Ó N 

S U L P CH É M I A R 

I Á Í R F E R R U M 

K O K V O D A V Á . 

D E M O K R I T O S 

A L U K E L O M . . 

Čo žiakom  
neodpúšťa  

pán učiteľ Bakyta? 

((1+2).3-4):5+6+7.8.9.0= ?  

Spočítajte všetky 

geometrické  

útvary. 

Je ich  _______ 

Čo neviete o našich učiteľoch... 
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K R I Š T Á Ľ Ž T S 

A R U L A P A I I A 

L P E A N G Á V R D 

C J E M D C V E O R 

I V Á P E N E C U O 

T L L N Z Ň Ž K L V 

A R Í S I K O U F E 

P Y R I T V R A L C 

N T I N O M I T N A 

B I O L Ó G I A Š Ý 

Zistíte, ak vyškrtáte nasledujúce pojmy:  

kremeň, biológia, kalcit, vápenec, andezit, živec, 

sadrovec, rula, žula, síra, pyrit, krištáľ, antimonit, 

fluorit, štrk, íl. 

Ak by ste mali problém, predstaviť si, čo je to za 

tvora, vyhľadajte si jeho obrázok na internete :-) 

Dano a Tóno, 8.A 

Aké knihy rada číta pani učiteľka Filipejová? 

K    L                   

K        L      T         

K    N      D        C     

K  A      T    L    Z      S 

K    L    K               

K         O      Y       

K                       

K      Z                 

S ........ tematikou 

Dvojhlásky  

zapisujte  

ako dve písmená. 

1. Krajina ovládaná inou krajinou 

2. Nezhody v názoroch 

3. Voľný zväzok štátov 

4.  Ekonomický systém založený na 

súkromnom vlastníctve 

5. Súbor, zbierka predmetov 

6. Podzemné chodby, zhromaždiská 

prenasledovaných kresťanov 

7.  Typ náboženstva 

8. Zastupiteľstvo nejakého štátu 

v inom štáte 

Aké domáce zviera má  

pani učiteľka Vozníková?  

Dominika a Mirka, 8.A 

Červené stužky 

Od 24. novembra prebiehali na našej škole v rámci kampane Červené stužky výchovno-
vzdelávacie akcie pre žiakov 5. až 9. ročníka. Žiaci 5. a 6. ročníka sa oboznámili s filmom Anjeli, 
žiaci 7. ročníka mali možnosť oboznámiť sa s filmom Prí-
behy anjelov. Pred prezentáciou filmov bol krátky úvod zo 
strany vyučujúcich a po prezentovaní filmu mali možnosť 
žiaci v besedách sa podeliť o svoje dojmy, poznatky 
a doplniť si vedomosti o problematike HIV/AIDS. 
V 8. a 9. ročníku bol  žiakom prezentovaný dokument  zo 
seriálu dokumentárnych filmov Otázky bioetiky časť: Pre-
vencia pred AIDS. Po ňom nasledovala beseda 
a doplňujúce informácie k danému dokumentu. Žiaci 8. 
ročníka pripravili červenú stuhu a zorganizovali živú čer-
venú stužku.   Mgr. Ing. Alžbeta Vozníková 



Potešil by Ťa živý darček? 
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Na slovenčine sme čítali, že v Anglicku za-
čali rodičia kupovať deťom sovy – bola to 
reakcia na populárny seriál Harry Potter  
(mal sovu Hedvigu).  Ja by som sovu od-
mietol, ale pes alebo iné praktické zviera by 
mohlo byť.     Tóno 

 
Podľa toho,  aké zviera by som 
mal dostať.  Psa by som chcel, 
ale mačku nie, lebo neposlúcha 
na slovo.   Robo 
Živý darček by som neodmietol. 
Prial by som si papagája, naj-
radšej ARU.   Lukáš 
 
Odmietnutie alebo prijatie živého  
darčeka by som posúdil podľa 

toho, čo by to bolo za zviera.  Myslím, že 
darovať živého tvora je dobrý nápad, ale 
treba dbať aj na vek obdarovaného, napr. 5-
ročnému dieťaťu nepodarujeme nemeckú 
dogu, ale napr. papagáj by sa mu celkom 
hodil.      Filip 
Odmietať darčeky, živé alebo neživé, je 
podľa mňa nesprávne. Ale aj odmietnutie je 
možnosť.     Simon 
 
Ja si myslím, že domáce zvieratko je pekný 
darček, neodmietol by som ho.  Veľmi by 
som chcel psa. No otec vždy povie, že by 
nám pokazil záhradu, polámal kvety a pod. 
Skoro každý môj kamarát má doma nejaké 
zvieratko a teší sa z neho, iba ja ten pocit 
nepoznám. Ak by teda bola šanca, takýto 
darček by som neodmietol.   Adam  

Pred pár dňami som čítala v Detskom čine 
roka jednu peknú myšlienku:  Zvieratá nie 
sú zmyslom života, ale dávajú životu zmy-
sel.  Podľa mňa je to naozaj tak. Zvieratá sú 
roztomilé. Kto by sa nepotešil živému dar-
čeku? Jedine ten, kto nemá rád zvieratá. 
 Dominika S.  
 
Potešil. Veď živý tvor je to najkrajšie 
na svete. Snažila by som sa mu dať 
to najlepšie, aby bol spokojný. Po-
dobnú situáciu sme doma zažili - 
môj brat dostal psa. Videla som, že 
sa naozaj potešil a autá pod strom-
čekom si vôbec nevšimol. Myslím, 
že živý tvor je dobrý darček, ale len 
do dobrých rúk. Mirka 
 
Áno, ak má človek dosť miesta, času 
a peňazí, je to pekný darček. Spomínam si, 
že keď som bol menší, dostal som zajaca. 
Mal som ho rád, ale po niekoľkých rokoch 
zomrel a ja som bol z toho dlho smutný. 
     Martin 
Určite áno, napr. rybičky. Pred rokom som 
si chcel kúpiť akvárium. Rýchlo som vyhľa-
dal nejaké vhodné na internete a chcel som 
ho hneď objednať. Ale tata mi povedal, aby  
som počkal, pokiaľ nezlacnie. Síce sa mi to 
nepáčilo, ale poslúchol som.  O pár dní bolo 
zľavnené, vtedy som si ho objednal.  
Za peniaze, ktoré mi zostali,  som kúpil štrk, 
rastliny a hlavne ryby. Akvárium mám druhý 
rok – stále je také pekné, ako na začiatku. 
     Dano 

Rodičia v snahe potešiť svoje dieťa sú ochotní dať mu všetko, čo mu vidia na 
očiach. Nemá to hranice – dnes najmä finančné (mobil, tablet, televízor).  Existujú 
však aj iné prípady – darovanie  domáceho zvieratka, o ktoré sa ale treba starať, 
čo väčšina detí, bohužiaľ, dlho nevydrží.  Sama mám s tým skúsenosť. Veľmi som 
túžila po rybičkách, ktoré budem mať  v krásnom akváriu plnom rastliniek, ale do-
padlo to katastrofálne.  Výhodou bolo, že som sa riadne poučila. Pred ďalšou kúpou 
domáceho maznáčika si poriadne rozmyslím, či je to naozaj dobrý nápad, či mám 
vhodné podmienky, čas a energiu všetko zvládnuť.  V opačnom prípade je osud tých-
to tvorov smutný.  Bezohľadní  ľudia ich vypustia do prírody alebo sa ich jednoducho 
„zbavia“.  Napadá mi ďalší príklad: Môj ujo kúpil môjmu bratrancovi psa. Najprv to bola 

veľká radosť, hry a zábava, no psík vyrástol, bratranec tiež a už sa k sebe veľmi  nemajú.  
Ale môj ujo psíka  nenechal len tak, stále sa o neho stará a zháňa mu lepší domov.  

Či by ma potešil živý darček? Sama  už zvieratko veľmi nechcem, ale ak by mi nie-
kto nejaké kúpil, neodmietnem ho, určite si dám záležať a budem tou najlepšou majiteľ-
kou, akú si domáce zvieratko môže želať.     Karolína Kováčová, 8.A 

Dokázal by si živý darček 

odmietnuť?  

Vŕŕŕŕŕ.... 
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V školskom roku 
2014/2015 fungujú v ŠKD tri 
oddelenia. Každý mesiac konajú 
m n o ž s t v o  a k c i í  ( n a p r . 

Šarkaniáda - foto dole, Deň čokolády, Deň úsmevu, 
Imatrikulácia prvákov, Kreslenie na asfalt - foto hore, atď.), 
okrem toho stihnú aj športovať v hale, neustále niečo 
vyrábajú a skrášľujú dolnú chodbu našej školy. Ak budete 
mať dlhú chvíľu, nechajte sa inšpirovať! Skúste si vyrobiť:  
Mačka: Z papierového taniera vystrihneme tvar uší mačky. 
Zostávajúcu časť nafarbíme čiernou farbou. Po zaschnutí 
farby prilepíme uši, oči, fúzy a nos. 
Čajová šálka: Potrebujeme - papier A4 - 2 ks, pastelky, 
lep, čajové vrecúško 
Postup: Na jeden papier nakreslíme šálku. Z druhého 
papiera vystrihneme pás široký ako naša nakreslená šálka, 
ale pozor! - dlhší o 2 cm. Pás vyzdobíme, 1 cm zľava aj 
sprava zahneme dovnútra a nalepíme k nakreslenej šálke 
tak, aby sa nadvihol a vytvoril 3D efekt. Pred vlepením 
prednej časti šálky (teda pásu) si na nakreslenú šálku 
nalepíme čajové vrecúško.   Deti a pani vychovávateľky  
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K  
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B  
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T  
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Vlastnoručne vytvorené 

diela zdobia školu 



Dnes, ako vždy, vstá-
vam unavená. Je to riadna 
fuška stíhať autobus, ktorý mi 
ide o hodinu. Dávam si načas. 
Bezradne stojím pred skriňou 
a rozmýšľam,  za čo vymeniť 
negližé.  

Na zastávke každý 
spomínal na včerajšie finále 
vo futbale. V škole sme sa 
rozprávali o novom detektív-
nom seriáli,  ktorý štartuje 
dnes večer. Určite tam nebu-
dú chýbať alibi. Počas druhej 

vyučovacej hodiny som išla na 
školskú súťaž. Za stolom se-
dela jury. Všetko bolo 
v úplnom poriadku, súťažila 
som bez trémy. Do triedy som 
sa vrátila na hodinu sloven-
ského jazyka – preberali sme 
cudzie slová, napr.: atašé, de-
filé, kakadu. Na geografii sme 
hovorili o Waterloo a Sydney.  

Konečne obed! Síce 
nepodávajú také menu ako    
v reštaurácii, ale aj s rybím filé 
sa dá zmieriť. 

Večer som si doma 
pozrela spomínaný detektívny 
seriál. Prerušovalo ho veľa 
reklám. Reklamy ma nezaují-
majú, preto som pozerala, čo 
dávajú iné televízne stanice. 
Na jednej sa konali preteky 
v kanoe, na inej prebiehala 
voľba  miss. Súťažili tam rôz-
ne madam. Po seriáli som sa 
osprchovala. Keď som si fé-
nom sušila vlasy, padol mi 
pohľad na uterák. Je zo 
zvláštnej uzlíkovej tkaniny na-
zývanej froté.  

O 22:00 som si ľahla 
spať, unavená som rýchlo za-
spala ...  

Annamária Laššová, 8.A 
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 Verte či neverte, zajac a vlk boli kedysi dávno 
dobrí priatelia. Spolu sa zabávali aj vymýšľali rôzne hun-
cútstva, až raz... 
 Blížila sa zima a podľa prvých mrazov sa ukazo-
vala byť tuhá. „Poď sa hrať!“ volá vlk zajaca, ktorý ne-
ustále čosi vyhrabával pod koreňmi stromov. „Nejdem, 
blíži sa zima, steliem si domček, aby som mal kde hlavu 
skloniť. Aj ty sa radšej postaraj o úkryt.“ „Načo?!“ odvr-
kol vlk, ďalej sa vyhrieval na slnku a pozoroval vtákov 
na oblohe. Zajac si zatiaľ vystlal izbičku aj zásoby si tam 
nanosil a vlk len vysedával a na zimu ani nepomyslel.  
V jedno ráno sa les ocitol pod bielou perinou – všade sa 
belel sneh. Vlk drkotal zubami od zimy a hladu. Zajko sa 
zo svojej izbičky tichučko usmieval a vlkovi pripomínal: 
„Keby si nebol lenivý, teraz by si nebol premrznutý 
a hladný.“ A tak sa priateľstvo zajaca a vlka skončilo. 

Dominika Kardošová, 6.A 

Môj obyčajne 
neobyčajný deň 

 Raz ráno sa zrkadlo pohádalo 
so zubnou kefkou. Nevedeli sa dohodnúť, 
kto zastáva v kúpeľni dôležitejšie miesto. Kefka 
tvrdila, že je pre zdravie dôležitejšia ako zrkadlo. 
Zrkadlo jej zasa odporovalo, že keby nebolo jeho, svet 
by si neuvedomoval svoju krásu. Do hádky sa zapojil 
toaletný papier – dal za pravdu zubnej kefke. Zrkadlo 
nebolo spokojné, zhodilo kefku do záchodu a tá sa utopi-
la. V hneve, keď napadlo kefku, sa tak rozrušilo, že 
spadlo na zem a rozbilo sa. O zničené zrkadlo už ľudia 
nemali záujem a tak ho z kúpeľne odstránili. Narobili pri 
tom veľa hrkotu, pretože každý kúsok zrkadla si spome-
nul na známe príslovie a horko zaplakal. Aké to bolo prí-
slovie? Kto druhému jamu kope, ... 

Martina Beláková, 6.A 

Hádka v kúpeľni  
(bájka) 
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Komu sa nelení, tomu sa zelení  
(bájka) 

Ž i a k o v i n y  
Prečo chodia dospelí do práce? 

 Lebo už nemôžu chodiť do školy. 
 Pracujú na svojej kariére. 
 Aby sa doma nenudili. 
 Aby mohli dôstojne žiť. 
 Aby sebe aj svojim blížnym splnili sny.  
 Aby mali odrobené roky do dôchodku. 

šiestaci :-) 
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Do dedinky k starkým na výlet, 
veci pobalím si hneď. 

A už v autobuse sedím, 
teším sa, že  ich prekvapím. 

 
Domček drobný, záhradka veľká, 

teším sa, ako objímem dedka. 
Mačka príde, pri nohách mi krepčí, 
noštek môj alergický zvolá: „Hapčí!“ 

Orchester bacilov zahájil útok, 
do kuchyne rýchlo bežím po obrúsok. 

V kuchyni babka a plné hrnce - 
alergia zmizla ako v búrke slnce. 

 
Pusu, smiech a makové buchty dostanem, 

babku a jej kuchyňu nadovšetko zbožňujem. 
Myšlienok mám v hlave veľa,  

doma som zanechal môjho priateľa - 
výkonný počítač a hry najnovšie. 

Nevadí, pri dedkovi a babke  je aj tak lepšie. 
PODPIS 

 

alebo Ako tvorili DADA-isti...  
Táto moderná (avantgardná) básnická 

skupina nachádzala inšpiráciu pri pozorovaní každodenného života.  Svoju fantáziu uplatňova-
li napr. tak, že skladali básne z náhodne vybraných slov. My vám ponúkame niekoľko takýchto 
básní. Uhádnete, ktoré ďalšie slová museli žiaci do básní zakomponovať? red. 

Moji starí rodičia  
 

Viete, kto vždy zvládne všetko? 
Predsa naša babka, dedko. 
Babka asi niečo varí, 
z hrnca v kuchyni sa parí. 
Od babky nám jedlo chutí, 
nik nad ním hlavou nekrúti. 
Na dvore je Micka a pes Fester, 
dvor je taký veľký, že by sa tam  
  zmestil aj orchester. 
Boli sme spolu na Bojnickom hrade, 
teraz  pomôžem babke v záhrade. 
Dedko sa na nás večer mračil, 
asi naňho zaútočil bacil. 
Vylieči sa vďaka lieku, 
znovu si užijeme veľa smiechu. 
Ak by chcel dedko krepčiť, 
musel by sa ešte zlepšiť. 
Babka, dedko, 
 toľko starostí s nami máte - dobre viem, 
za to vám dnes veľmi pekne ďakujem.  
Oľga Stachová, 8.A 

Zatiaľ čo na literatúre sa rýmovalo ostošesť, žiaci 

na výtvarnom krúžku sa tiež nedali zahanbiť.  

Na výlet k starým rodičom ideme, 
autobusom sa tam vezieme. 
Orchester v rádiu hlasno hrá, 

smiech sa po autobuse rozlieha. 
Babka už hrncami štrngoce, 
nohami krepčí okolo pece. 

Obedom útočí na naše zmysly, 
dobre, že sme dnes už prišli. 
Chutí aj mačke v záhradke, 
kde maškrtí si na myške. 

Dedko si bacily pálenkou ničí, 
a svoje prsty na počítači cvičí. 

Myšlienka na odchod musí byť, 
aby sme básničku stihli vyrobiť. 

Simon Marko, 8.A 
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Vybrané a obyčajné ... 
(veršovali štvrtáci) 

 
Boj  
Sadla včielka na 
mydlo,  
spravila si z neho bidlo. 
Začala sa veľmi mykať  
a chcela sa na ňom šmýkať.  
Skúšať chcela to aj ryba,  
bola to však veľká chyba. 
Včela bola ako strela rýchla,  
rybu žihadlom na chvost pichla.  
Ľuboš Kováčik 
 
O zatúženej sliepke 
Sliepka sedí na bidle,  
zatúžila po mydle.  
Mydlo sa jej šmyklo,  
na zem spadlo rýchlo.  

Samuel Guričan 
 

 

Veselé veršíky 
Pre čisté bydlo,  

potrebujem mydlo.  
Krajčírka sa pichla,  

bola veľmi rýchla.  
Pri strome rastie krík, 
vtáci v ňom robia ryk. 

 V oceáne pláva kryha,  
je v nej veľká ryha. 
V Číne stojí chyža,  
varí sa v nej ryža.  

Na slovo dym,  
neviem nájsť rým.  

Niekde sa stala chyba,  
nechytila sa žiadna 

ryba.  
 

Maroš 
Rybár 

 
 

Na vode pláva kryha, 
na nej je veľká ryha. 
Šmykol som sa na ryži,  
šuchol som sa do chyži.  
Z domu šľahá veľký dym,  
to bude ale krásny rým.  
Videla som krtka do zeme ryť,  
asi sa chcel pred nami skryť.  
Na tŕni som sa pichla,  
bolesť to bola rýchla.  
Lucia Hrabovská 
 
Čierny dym 
Z malej chyže ide 
dym,  
vymýšľam si o ňom 
rým.  
Dym je čierny ako noc,  
nos ma z neho pichá 
moc. 
Rýchlo sa ja musím skryť,  
aby ma už prestal hrýzť.  
Šmykla som sa do chyže,  
prísť tam za mnou nemôže.  

Karolína Marušincová 
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Zapálili sme oheň,  
dali sme doň koreň.  
V ohni horí plameň,  

na lúke sa pasie jeleň.  
Polievka je jelenia,  

dala som do nej korenia. 
Vanda Pristachová 

 
Náš pes Dunčo štekol 

hav,  
môj ocino kričí  - áu. 

Strhol sa tam veľký boj  
a dopadli na hnoj. 

Daniel Ondráš 
 

Dunčo robí HAV z búdy 
na všetkých zlých ľudí.  
Keď zažiaria hviezdy,  
Dunčo stráži, nespí. 

Viktor Vacho 
 

Išiel Reno do Brna,  
kúpil si tam páva,  

teraz sa s ním hráva. 
Viktória Žáčiková 

 
Našiel som včelí roj,  

chcel som, aby bol len môj.  
Hodil som doň kameň,  

zatriasol sa veľký kmeň.  
Vyletel roj,  

so včelami sa začal boj.  
Ležím v posteli do uzdravenia,  
aspoň mám pokoj od učenia.  

Stanislav Rideky 
 

Rozpoviem vám príbeh môj: 
Kamarát chcel kúpiť kroj. 
Bol to jeden sivý tuleň,  

z kúpy kroja bol však jeleň.  
Predavačky nelenia,  

ruky ich bolia z toľkých  
  krojov nosenia. 
Tuleň chodí po pláži ako páv  

a kamoši sa čudujú,  
čo je to za zjav. 

To je ten príbeh veselý,  
ahojte, musím už ísť do školy.  

Alica Niková 

Na hodine kreslenia,  
bolo to bez delenia.  
Prisnil sa mi sen,  

v ktorom bol tuleň. 
Bol to veľký boj,  

nechcel si dať kroj. 
Adrián Jakal 

 
Išla som raz autobusom,  
stretla som tam mačku so 

psom.  
Išli s babkou na výlet,  
chceli vidieť celý svet.  

Myšlienka im napadla –  
pozrieť sa do divadla.  

V divadle bol bacil Cecil,  
v hrncoch si veselo krepčil.  

A v orchestri vrtko,  
hral na husliach krtko.  

Vanda Pristachová 

Podľa vlastnej fantázie... (veršovali tretiaci) 
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4. 11. 2014 sa starší žiaci 
našej školy zúčastnili 1. kola 
celoslovenskej súťaže vo 
futbale. Najskôr nastúpili proti 
chlapcom z Motešíc. Vo vyrov-
nanom stretnutí boli naši žiaci 
aktívnejší ako súper. Spravod-
livým ocenením našej hry bol 
gól Ševčíka, ktorý nekompro-
misne poslal do siete branká-
rom vyrazenú strelu Lobotku. 
Bolo to veľmi dobré vstúpenie 
do turnaja a zisk troch bodov 
nám dával nádej na víťazstvo 
a postup.  

V druhom zápase nastúpili 
domáci chlapci proti súperovi 
z Motešíc - tešili sa z dvojgólo-
vého víťazstva. 

V poslednom zápase turna-
ja nastúpili naši chlapci proti 
súperom z Trenčianskeho Jas-
trabia s jasným cieľom – zvíťa-
ziť! Iba takýto výsledok nám 
totiž zabezpečoval postup do 
ďalšieho kola. Zápas to bol 
nanajvýš dramatický. Postarali 
sa o to obaja aktéri 
a významne sa pridal aj roz-
hodca zápasu. Vo vyrovnanom 
prvom polčase sa zrodila iba 
jediná nebezpečná akcia zavá-
ňajúca gólom, keď po skvelom 
samostatnom úniku Marka, 

nemal kto z našich usmerniť 
loptu do siete. Naši hráči nedo-
volili súperovi temer nič a keď 
Adam Laššo celoplošným brá-
nením vypojil z hry najlepšieho 
hráča domácich, nebezpečen-
stvo pred bránou Guňovského 
nehrozilo. V druhom polčase 
našim bolo jasné, že jedine 
strelenie gólu môže zabezpe-
čiť úspech. Snažili sa prevýšiť 
súpera, no darilo sa im to iba 
v strede poľa. K súperovej brá-
ne sme sa nedostávali,  ale 
vyšiel jediný brejk, pri ktorom 
Lobotka potiahol loptu po ľavej 
strane a z uhla obstrelil vybeh-
nuvšieho brankára domácich. 
Táto krížna strela našla nabie-
hajúceho Ševčíka, ktorý ties-
nený domácim obrancom do-
kázal zaznamenať nesmierne 
dôležitý gól. Boli sme kúsok od 
postupu, vtedy ale vstúpil na 
scénu arbiter zápasu 
a vymyslel si zápletku, keď 
bežný súboj o loptu v rohu po-
kutového územia posúdil ako 
faul a nariadil proti nám poku-
tový kop. Nepomohli protesty, 
nadávky ani hrozba inzultácie! 
Jediné, čo v tej chvíli mohlo 
pomôcť, bol náš brankár Gu-
ňovský, psychická labilita naj-

lepšieho hráča domácich alebo 
pomoc z nebies. A keďže fut-
bal občas býva aj spravodlivý, 
všetky tri vyššie uvedené čini-
tele sa dohodli a skóre stretnu-
tia sa nezmenilo ani po poku-
tovom kope! Guňovský ho 
s prehľadom zlikvidoval 
a zabezpečil našim konečné 
víťazstvo a postup do 2. kola. 
Naši hráči si predvedeným 
výkonom v oboch zápasoch 
úspech zaslúžili a dokázali 
oň maximálne zabojovať! 
V bráne dominoval M. Guňov-
ský, v obrane bol oporou D. 
Laššo a po krajoch A. Kováč a 
S. Marko. Pred nimi sa 
o defenzívu starali T. Bednár 
a A. Laššo. V strede poľa od-
vádzal výborný výkon M. 
Rychtárech a vhodne ho dopĺ-
ňali J. Guňovský, F. Hrnko. 
V útoku bojovali odušu A. Lo-
botka a nekompromisný za-
končovateľ S. Ševčík. V prie-
behu turnaja do hry zasiahol aj 
J. Mikulka a významnou pod-
porou pre mužstvo boli aj ďalší 
hráči na lavičke J. Hertl, L. 
Števanka a M. Janírek. 

 
Mgr. Daniel Bakyta 

ŠPORTOVÉ ZÁPISKY   Coca-cola cup 1. kolo  

Dokážeš do textu doplniť cudzie slová? Pomôž si obrázkami. 
Je ráno. Zobudila som sa v ........... . Vedľa mňa stojí akýsi faraón s ..... . Našťastie bol živý, 
nie ......... . „Kde som?“ pýtam sa a odháňam ......... „Neboj sa, som Tutanchamón,“ povedal 

egyptský panovník a vzápätí sa zmenil na kyklopa. Pritom hral perfektne 
na ......... a mne prisunul ........... Neviem, ako sa to stalo, ale zrazu sa mi v ruke 
zjavil klarinet. Mala som hrať podľa symbolov  na stene. Niekto ma diskvalifiko-
val a kyklop vyhral. Potom mi povedal: „Vypukla epidémia.  Musíme ťa izolo-
vať.“ „Nie,“ skríkla som, schytila som lianu a ... Z o b u d i l a 
s o m sa. Tentoraz naozaj.  

Táňa Nevidalová, 7.A 



Reklamu vytvorila Karolína Kováčová, 8.A 

Národná škola v Ruskovciach  
Je podľa mňa najvýznamnejšia budo-
va v obci. Nachádza sa na hornom 
konci, postavená bol v roku 1925. Pr-
vým učiteľom bol Vojtech Igaz, rodák 
z Biskupíc pri Bánovciach nad Bebra-
vou. Do toho roku obec školu nemala. 
Deti chodili do školy v Malej Hradnej 
vzdialenej 3 km. Ja sám som do školy 
v Ruskovciach rád chodil a bolo to 
tam super! Teraz slúži budova dô-
chodcom.  Frederik Vavro, 6.A 
 

Som hrdá na históriu našej 
obce. Veľmi zaujímavé dokumenty 
o Ruskovciach nájdené v archíve 
v Bytči  sme dostali od pána Ľubomíra 
Kovačecha. Jedným z najlepších 
zdrojov o histórii obce je kronika. Tá 
naša obsahuje množstvo informácií, 
ale od istého času do nej prestali pri-
búdať. Ak by sa našiel človek, ktorý 
by mal záujem pokračovať, bude jeho 
snaha vítaná.       

Erika Bročková, 6.A 

Časopis Bociany. Občasník pre I. a II. stupeň ZŠ.   

Šéfredaktor: Karolína Kováčová   Redakčná rada: ôsmaci      

 Nie som rodák zo Svinnej. 

Bývam tu 10 rokov. Odmalička ma 

otec brával so sebou na futbal – čas-

to sme trávili čas na Svinianskom fut-

balovom ihrisku. Futbal hrávam od 

piatich rokov za klub TJ ŠTART 

SVINNÁ. Naša obec má pekné fut-

balové ihrisko, na ktoré som hrdý. 

  Patrik Myšák, 6.A 

 

V mojej obci som hrdý na 
turistický oddiel, ktorý sa teší celo-
ročnému záujmu turistov. Má niekoľ-
ko desiatok členov, ktorí usporadúva-
jú expedície nielen do slovenských 
hôr. Napr. sa môžu pochváliť výstu-
pom na najvyššiu horu Európy – El-
brus. Pre tých menej scestovaných 
slúži lyžiarsky vlek vybudovaný na 
vrchu Skala, za kultúrnym domom si 
zasa možno zahrať tenis. V zimnom 
období sa v Klube turistov prevádzku-
je stolný tenis.   

Matúš Mikulka, 6.A 

 
 
 

Základná škola vo 
Svinnej  

– to pravé  
pre Vaše deti!  

 
Nachádza sa 

v centre dediny. 
Škola i hala sú 

dobre vybavené. 
V ponuke je mnoho 
učiteľov, ktorí vedia 

naučiť, pobaviť  
a zasiahnuť,  
keď sa dejú  
nekalé veci.  

 
Naučia Vás tu, čo 
chcete, ale aj ne-

chcete! 
 

ôsmaci 

Na čo som hrdý vo svojej obci 


