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Editorial 
 

Tento krásny predvianočný čas nás všetkých spája. Srdcia sa nám 

otvárajú a všetci sa tešíme na stretnutia  v rodine či s priateľmi, ktorých 

sme často nevideli aj celý rok. Malé deti netrpezlivo očakávajú darčeky. 

A nielen deti. Tešia sa aj dospelí, keď ich niekto poteší hoci len milým 

úsmevom a prívetivým slovom.  

Aj my sme pre Vás, drahí naši čitatelia, pripravili taký malý 

darček. Náš školský časopis prichádza medzi Vás práve teraz a prináša 

Vám všetkým množstvo nových nápadov, informácií i radosti 

a potešenia. Nuž, čítajte a uvidíte. Veríme, že toto číslo časopisu bude 

pre Vás príjemným prekvapením.   

Ak máte i Vy nové nápady, radi Vás v novom roku privítame medzi 

nami. 

Dovtedy Vám zo srdca prajeme krásne prežitie vianočných 

sviatkov a veľa, veľa darčekov. V novom roku nech Vás všetko zlé 

obchádza a samozrejme želáme super prázdniny! 

 

Vaša redakcia 
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NAŠA ŠKOLA 

.....veľmi stručná informácia o nej..... 

 

Naša škola vznikla v roku 1952. Na budúci rok oslávi 60-ku! Nachádza sa 

v Ruţinove. Do povedomia sa dostala tým, ţe športoví nadšenci začali v školskom roku 

1964/65 uplatňovať projekt športových tried zameraných na atletiku. Škola je členom 

Ruţinovského športového klubu. Aţ do súčasnosti sú na druhom stupni športové triedy. 

Do rozvrhu sú zahrnuté hodiny športovej prípravy, na ktorých sa ţiaci 

venujú gymnastike, loptovým hrám, atletike. V poslednom 

období je medzi ţiakmi populárny florbal. Športovať 

môţeme aj po vyučovaní v športových krúţkoch 

(basketbal, florbal, atď.) Ţiaci majú 

moţnosť venovať sa nielen športu, 

ale aj iným aktivitám, napríklad: 

výtvarný krúţok, počítačový, 

čitateľský, scénický... 

V škole máme aj 

špeciálne triedy pre deti s  

narušenou komunikačnou 

schopnosťou.  V súčasnosti je naša škola 

jedinou v druhom bratislavskom obvode, ktorá má 

zriadené špeciálne triedy v beţnej ZŠ. Špeciálni 

pedagógovia a učitelia pracujú kaţdoročne i s integrovanými ţiakmi 

so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami. Od roku 1995 je riaditeľkou školy pani 

PaedDr. Antonia Snehotová. 

Okolie školy tvorí veľa zelene a vysokých stromov. Na školskom dvore sa nachádza 

aj cca 200 metrová beţecká dráha. Budova školy sa skladá z dvoch častí. Má 3 

poschodia. V jednej časti sú triedy, v druhej časti je telocvičňa a šatne a v suteréne sa 

nachádza školská jedáleň. 

 

Ján Potok, VII.A trieda                                                                               

 

 



 

ROZHOVOR S... 

pani riaditeľkou Snehotovou: 

 

 

1. Milá pani riaditeľka, povedzte nám niečo o sebe. 

Som na svete rada, hľadám v ňom radosť, spokojnosť, mám 

svoje krátkodobé i dlhodobé ciele, ktoré aj plním. Som mama, 

babička, priateľka, riaditeľka, kolegyňa, učiteľka. Milujem 

prírodu, turistiku, čítanie, ručné práce, kvety, deti, život... 

2. Vždy ste chceli byť učiteľkou, alebo ste chceli robiť aj 

niečo iné? 

Vždy to bola práca s deťmi a prírodou. Chcela som byť detskou lekárkou, učiteľkou alebo 

kvetinárkou, ale som vyše 40 rokov v školstve – teda – splnené. 

3. Prečo ste sa rozhodli stať pani riaditeľkou? 

Ja som sa nerozhodla, rozhodli to iní, ktorí mňa vybrali do tejto pracovnej pozície. Ako 

učiteľka po vysokej škole som bola 4 roky triednou, potom pol roka zástupkyňou riaditeľky 

školy vo Vajnoroch. Zomrel tam pán riaditeľ a mňa nadriadení, obec a rodičia vybrali za 

riaditeľku. 

4. Odkedy pracujete s deťmi? 

 S deťmi – mojimi 3 od ich narodenia a so školskými od roku 1971, teda už vyše 40 rokov. 

5. Ako dlho pôsobíte v našej škole ako pani riaditeľka? Čo ste robili predtým, ako ste sa 

ňou stali? 

Na Kulíškovej od mája 1995. Stala som sa ňou po výberovom konaní. Predtým som 

pracovala na Školskej správe v Petržalke ako štatutárny zástupca ŠS, vedúci odborov, 

riadila som školský personálny metodický úsek; bola som školskou inšpektorkou v Štátnej 

školskej inšpekcii, riaditeľkou školy v Petržalke, predtým vo Vajnoroch.   

6. Niektorí žiaci našej školy sa správajú vzorne, no niektorí často narúšajú vyučovacie 

hodiny. Určite to trápi aj Vás. Zaujímalo by nás, ako chcete tých menej vychovaných 

priviesť k lepšiemu správaniu? 

Som hrdá na školu a pracoviská, kde som pôsobila. V škole sú vždy žiaci rôzne vychovaní 

z domáceho prostredia, v ktorom trávia voľný čas -  to ovplyvňuje aj ich správanie. 

K lepšiemu správaniu sa deti musia priviesť samy. Ja im len vysvetlím, kde robia chybu 

a ako sa to dá zmeniť.  



 

 

7. Čo by ste chceli zmeniť na systéme v našom školstve?   

Prinavrátila by som mu úctu v spoločnosti, vážnosť, zodpovednosť za vzdelanie a vrátila 

by som mu plnenie si povinností rodiny za konanie detí, dostatok financií pre školstvo, 

múdrych učiteľov, ktorí by pri deťoch zotrvali. 

8. Plánujete v našej škole zriadiť bufet pre žiakov a učiteľov? 

Nie. Nie sú tu vytvorené priestorové, personálne, hygienické podmienky. Máme automat 

na mliečne výrobky, robíme projekt Ovocie do škôl a máme školskú jedáleň. 

9. Ako ste spokojná s prácou žiakov a učiteľov v našej škole? 

Som spokojná. Učitelia sú šikovní, múdri, pracovití, vnímaví na potreby detí a rodičov. 

Školu reprezentujeme aj vo vedomostiach, v športových a tvorivých činnostiach, vo 

voľno-časových aktivitách. I keď pracujeme v budove pomaly 60-ročnej, je tu úspešný 

školský život. 

10. V tomto školskom roku učíte VI.B triedu prácu s materiálom. Ako sa Vám s touto 

triedou pracuje? 

Je to predmet v školskom vzdelávacom programe. S triedou si rozumieme, žiaci sú 

šikovní, pracovití, ale nájde sa 1 – 2, ktorí sú nedôslední až leniví a túto vlastnosť detí 

nemám rada. 

11. Aké triedy ešte učíte? 

Som učiteľ slovenského jazyka, ruského jazyka, etickej výchovy, ale v tomto školskom 

roku učím etickú výchovu v V. A, VI. A, IX. A a prácu s materiálom v V. B, VI. B. 

12. Budeme mať v škole viac interaktívnych tabúľ? 

Máme len jednu, aj to vďaka rodičovskému združeniu, prispeli nám – škole, na jej 

zakúpenie. Zišli by sa určite ešte dve a potrebovali by sme notebooky pre učiteľov 

i žiakov. 

13. Aké výnimočné podujatia plánujete pre nás v tomto školskom roku? 

Podujatia plánujú triedni učitelia so žiakmi ako exkurzie, výlety. Bola Noc strašidiel 

v ŠKD. Budeme organizátormi Hviezdoslavovho Kubína, Štafety Pavla Safka. 

14. Aké sú Vaše plány do budúcnosti? 

V práci – udržať dobrú úroveň a dobré meno školy, zveľaďovať  jej vnútorné priestory, 

dosiahnuť rekonštrukciu športového areálu a školskej záhrady. Pracovať naďalej 

s dobrými kolegami, rodičmi, riešiť problémy školy, modernizovať ju. 

 



 

15. Ako sa Vám páči naša škola?   

Je „naša“, správame sa k nej ako k vlastníctvu. Chránim ju. Je to oáza pre všetky deti, 

naše  pracovisko. Som tu rada, verím, že rozumiem a viem pracovať pre školu. Chcela by 

som, aby mala dobré vykurovanie, pekný areál, novú fasádu. Teda páči sa mi, aj 

s uvedenými nedostatkami. 

16. Čo by ste robili, keby ste neboli učiteľkou? 

Po 40 rokoch praxe o tom už rozmýšľať nemusím, ale mohla som byť aj lekárkou, 

aranžérkou s kvetmi, pracovať s deťmi v prírode. 

17. Aká je Vaša najobľúbenejšia kniha? 

Z detstva Babička, v dospelosti beletria, encyklopédie. 

18. Akou ste boli žiačkou? 

Asi kamarátskou, ktorá si vážila svojich učiteľov. Rada som sa učila. Nemala som rada 

matematiku, ale čo už. Musela som sa s ňou moriť na základnej i strednej škole. Ale 

v celom živote som ju potrebovala, lebo je potrebné učiť sa všetko. 

19. Na čo sme sa Vás ešte neopýtali a rady by ste to o sebe prezradili? 

Mám rada turistiku, cestovanie, zbieranie húb, ručné práce, lúštenie krížoviek. Bola som 

poslancom – sobášila som, vítala som deti do života. Písala som básne, články, 

redigovala učebnice. 

20. Čo by ste chceli odkázať našim čitateľom? 

Aby si užívali svoj vek, neubližovali iným, boli zdraví, slušní aj k cudzím, aby neničili to, 

čo nevytvorili. Pekné skúsenosti.  

 

 

 

Za rozhovor ďakujú Lenka Kuzmová a Jakub Benka – ţiaci VII. B triedy a členovia 

čitateľského krúţku.  

 



 

VVýýlleett  nnaa  DDeevvíínn  

 

V utorok 18.októbra 2011 

sme sa v rámci regionálnej výchovy 

vybrali na Devín. Po prvej vyučovacej 

hodine sme sa s pani učiteľkou 

Peschlovou presunuli autobusom č. 

70  pod  Nový most. Tam sme 

nastúpili na autobus číslo 28. Vystúpili sme na zastávke ZŠ Devín. Odtiaľ sme sa popri Dunaji 

presunuli ku hradu, kde sme si kúpili lístok. Vyšliapali sme k prvej expozícií,  kde boli pozostatky 

budovy z čias Rimanov. Na lavičke sme sa najedli a pokračovali hore na prostredný hrad. Vošli sme do 

budovy, kde čakala pani sprievodkyňa. Ukázala nám exponáty, ktoré sa našli pri archeologických 

vykopávkach. Boli tam pozostatky kuší, kopijí, meče, halapartne a rôzne zbrane, ktoré sa používali pri 

dobýjaní hradov. Dokonca sa v Dunaji našlo malé delo z Anglicka, ktoré ukoristil Napoleon a útočil 

s ním na Devín. Následne sme sa presunuli k studni. Pani sprievodkyňa nabrala do vedra vodu a liala 

ju do studne, aby sme videli, resp. počuli, aká je hlboká. Studňa má 55 metrov a 772 pôvodných 

kameňov, ktoré sú staré už 550 rokov. Potom sme sa premiestnili na horný hrad. Bol odtiaľ nádherný 

výhľad na sútok Moravy a Dunaja. Z horného hradu sme zišli z hradu a išli do Devínskej Novej Vsi 

pozrieť sa na Sandberg. 

CCeessttaa  ddoommoovv  cceezz  SSaannddbbeerrgg  

Po prehliadke hradu sme sa vybrali na Sandberg. Išli sme po nerovnom turistickom chodníku. 

Bol to náučný chodník. Cestou  sme videli rozličné stromy, kry, ešte niektoré rastliny, ktoré sa 

vyskytujú len v oblasti Devínskej Kobyly. Natrafil na nás psík. Dievčatá mu dali meno Tina, bola to 

totiž sučka. Asi po hodinke 

sme sa dostali na Sandberg – 

piesočný kopec. Ešte pred 

ním sme sa odfotili. Odtiaľ 

sme sa dostali do Devínskej. 

Nastúpili sme na autobus 21 

a išli sme na Mlynské Nivy. 

V blízkom obchode si 

niektorí kúpili pitie, boli 

smädní . Pri škole sme sa 

rozlúčili a išli sme domov. 

Bol to krásny deň! 

 

Branislav Bihary, VI.B trieda 



 

CURLING 

 Dňa 24. novembra sme spolu s  IX. A triedou 

navštívili starý zimný štadión. Práve tam sme si prvýkrát 

vyskúšali neobyčajný šport curling. Vôbec sme netušili, aké 

to bude ťažké. V televízii tento šport vyzerá jednoducho, 

v skutočnosti je to však riadna drina! Základom je udržať 

sa na ľade bez pošmyknutia. Inštruktor nám ukázal, ako sa máme profesionálne zboku 

odraziť. Niektorí vyštartovali ako profi hráči, iní s tým mali mierne problémy. Vyskúšali 

sme si aj „zametanie“ ľadovej plochy, ktoré pomáha zvýšiť rýchlosť a nasmerovať 

„curlingový“ kameň. Aj keď nám omŕzali prsty na nohách, pretože na ľade bola veľká 

zima, bol to skvelý zážitok. Niektorým sa to zapáčilo natoľko, že sa rozhodli zopakovať si 

to a pokračovať v tréningu v curlingovom tíme. 

Dozvedeli sme sa rozličné zaujímavosti, 

napríklad:  

 hrajú štyria hráči s desiatimi kameňmi; 

 curlingové kamene vážia viac ako 15 kg 

a sú vyrobené zo škótskej žuly; 

 celá ľadová plocha pozostáva z malých 

hrbolčekov, ktoré sú zarovnané 

rovnomerne tak, že vytvárajú rovný 

povrch; 

 curlingové topánky sú veľmi drahé (stoja 

viac ako 300 €). 

 

Ďakujeme pánom trénerom Matúšovi a Pištovi za to, že mali s nami toľko trpezlivosti 

a naučili nás základné pravidlá tohto netradičného športu. Vďaka im patrí aj za to, že 

nám  umožnili zahrať si mini verziu curlingu. 

Pavlína Horňáková  a  Nicol  Tomečková, VIII. A trieda 

 



 

 

Čaute, čaute,  milí kamaráti! 

Máme tu matematickú súťaţ 

MATBOJ. Zúčastnilo sa jej veľa tried. 

Dovoľte, aby som Vám ich predstavila: 

V.A, VI.A, VII.A a nakoniec VIII.A. 

Z kaţdej triedy boli vybraní štyria 

ţiaci. Všetci účastníci boli skvelí 

a podarilo sa im vybojovať úţasné 

miesta:  V.A- 8.miesto 

            VI.A- 2.miesto 

            VII.A- 3.miesto 

            VIII.A- 11.miesto 

Pointa súťaţe spočívala v tom, ţe súťaţiaci mali navrhnúť svoju planétu. Na to potrebovali 

produkty (fjord, níţina, pohorie...). Aby ich dostali, museli správne vyriešiť rozličné matematické 

príklady. 

Viac Vám o tom povedia niektorí naši súťaţiaci. 

Paťo Kulich (VII.A): 

„Na Matboji sa mi páčilo, ţe sme skončili na 3. mieste. 

Prekvapilo ma to. Teším sa na ďalší Matboj. Moţno aj 

tam sa dobre umiestnime.“ 

 

Lenka Letovancová (VI.A): 

„Bolo tam veľa škôl a nikto by neveril, ţe práve my 

získame 2. miesto. Bolo to veľmi zábavné a dobré. “ 

Peťka Kiglerova (V.A): 

„Páčilo sa mi všetko... a pokojne by som si to 

zopakovala ešte raz. “ 

 

Pani učiteľka Kalmanová : 

„Súťaţ Matboj sa mi páči, je to spôsob, ako 

zaujímavým spôsobom priblíţiť matematiku deťom 

zapáleným pre tento predmet. Som rada, ţe sme sa 

nielen zúčastnili, ale aj obsadili skvelé miesta.“ 

 

Barbora Repková, VII.A trieda 



 

R O Z P R Á V K O V O 

         

Bola raz jedna ţabka, ktorá stále kŕkala. Raz, 

keď zaspala, zobudilo ju vŕtanie vŕtačky. Bola 

noc a v diaľke sa ozývalo zavýjanie vlka. Bála 

sa, ţe k nej príde a uhryzne ju, no nestalo sa 

nič. Zle sa vyspala. Na druhý deň 

videla uja farmára, ako robí čosi 

zvláštne. Bola zvedavá, čo sa deje a vyšla na breh. 

Prizerala sa, ako strihal ovečky. To ešte nikdy 

nevidela. Večer sa uloţila k spánku plná dojmov 

a snívalo sa jej o tom, čo všetko počas dňa zaţila. 

David Mancel, IV. B 

 

Rybár sa na ceste k potoku 

popŕhlil ţihľavou, ktorá rástla  

pri chodníku. Cesta bola veľmi 

úzka, šmykľavá, a tak sa rybár 

pošmykol a šmýkal sa pozdĺţ 

potoka. Pritom sa mu zapichli tŕne z kríkov do nohy. Musel však vydrţať tú bolesť, kým 

nezastavil. Potom sa ošetril a išiel ubolený domov. To je príbeh nešťastného rybára, 

ktorý v ten deň nič nechytil! 

Patrik Lukačovič, IV. B 

 

V malom drevenom domčeku na okraji dediny Mravček ţila 

rodina Panurových. Mali veľkú záhradu s krásnym bazénom. 

Jedného dňa  našli deti v bazéne topiaceho sa myšiaka. Iba o chlp 

unikol veľkému Orlovi ,ktorý naň poľoval. Bol vystrašený a triasol sa. 

Predstavil sa ako Jerry. Od prvej chvíle si ho veľmi obľúbili. Bol 

pracovitý, mal rád deti a navyše bol veľmi čistotný. Ostal u nich bývať  do konca svojho  

ţivota. 

Bianca Hlaváčková, IV. B 



 

Čo by o mne povedala... 

...moja školská taška  

Písal sa deň 25. august 2010 a ja som si našla nový domov. Karolínka si 

ma kúpila na internete. Kým som sa dostala k nej, musela som precestovať 

celým Slovenskom. V útulnej 

oranžovej izbe ma Karolínka položila 

pod stôl. Musela som si pár dní 

počkať, kým ma začala používať. 

Prišiel september a bolo to tu. 

Karolínka do mňa poukladala dosky 

so zošitmi a učebnicami, peračník, 

mobil (vypnutý) a čip na obedy. Viete 

si predstaviť, aká som bola 

naprataná? Bola som si istá, že už ani 

tú desiatu neunesiem. A v škole je 

super! Mám tam veľa kamarátov 

a kamarátiek. Ohovárame našich 

„usilovných žiakov“. Rozprávame sa 

aj o tom, ako dokážu bez problémov nechať rožok týždeň v taške. Chudák tato, 

určite by sa hneval, keby vedel, kde je Karolínkina desiata. Napriek tomu je 

moja Karolínka milé, bystré, usilovné a kamarátske dievča. Je mi cťou robiť jej 

spoločnosť cestou do školy, počas vyučovania, cestou zo školy a v neposlednom 

rade aj v útulnej oranžovej izbe. 

 

Karolína Fričová, VI.A 



 

Voda, čo ma drží nad vodou... 

...Darwin 

Na hodine literatúry sme analyzovali text piesne Voda čo ma drží nad 

vodou. Pani učiteľka nám dala otázku, 

kto alebo čo je pre nás voda, čo nás drží 

nad vodou. Ja som hneď vedela 

odpoveď. Pre mňa je to Darwin. 

Pýtate sa, kto je Darwin? Je to môj 

psík. Je biely, má malý vzrast, hnedé 

očká a momentálne je ostrihaný. 

Chodievame spolu na prechádzky ráno 

a poobede, keď sa vrátim zo školy. Keď 

prídem domov, vždy na mňa skáče 

a neskutočne sa zo mňa teší. 

Samozrejme, že sa s ním aj hrávam. Má 

veľa hračiek, ale vždy si vyberie len 

jednu, s ktorou sa budeme hrať. Neviem prečo, ale vždy na mňa vrčí, ako keby 

ma išiel roztrhať, ale to sa len hrá. Každý deň ho musím česať, aby sa mu jeho 

nádherná vločkovitá biela srsť nezamuchlala. Darwinko Picolo Amore – naša 

malá láska - je práve ten, kto ma “drží nad vodou“.  Vždy, keď sa so sestrou 

bijeme a kričíme pritom, príde s vrtiacim sa chvostíkom, aby ma obránil. Alebo, 

keď (niekedy) som s ním večer vonku, breše do “tmavých ľudí“, aby ma obránil. 

A keď som smutná alebo plačem, príde ku mne a začne ma olizovať. Vždy ma 

podrží.  

Dorota Lubelanová, VII. B 



 

TRI ORIEŠKY 

OD MAMY 
 

Piataci  preberali v septembri  na 

hodinách literatúry rozprávky. Čítali aj 

Zlatú pávu, v ktorej majú tri oriešky zázračnú moc. Na otázku pani učiteľky, čo 

by robili oni so zázračnými orieškami od svojej mamy, napísali tieto práce: 

 

 

Keď som mal 10 rokov, rodičia mi usporiadali oslavu narodenín. Prišla 

skoro celá rodina.  

Všetci mi začali gratulovať. Od jednej starej mamy som dostal auto na 

ovládanie. Od druhých starých rodičov zasa stavebnicu. Od tety a uja krásnu 

knihu. Darčekom som sa veľmi potešil, no stále som tušil, ţe najväčší darček 

dostanem od mamy. A naozaj! Dostal som od nej malú škatuľku. V nej boli tri 

oriešky. Mama povedala, ţe sú čarovné. Kaţdý oriešok mi splní jedno ţelanie. 

Keď všetci hostia odišli, začal som rozmýšľať nad  ţelaniami. 

 Prvým mojím ţelaním bol kvet – mandarínovník. Druhým ţelaním boli 

nálepky do knihy. Mojím tretím ţelaním bolo, aby sme boli všetci zdraví. 

Keď som sa ráno zobudil, na stole som uvidel kvet aj nálepky. Verím, ţe 

sa mi splní aj to posledné, najväčšie ţelanie. 

Andrej Krajčovič, V. B 

 

 

Keby som od mamy dostal tri čarovné oriešky, tak by som chcel, aby 

v sebe mali moc: 

V prvom – zdravie. To aby bola naša rodina vţdy, za kaţdého ročného obdobia , 

počasia a v kaţdej situácii zdravá. 

V druhom – šťastie a lásku. To preto, aby sme sa mali radi, mali šťastie a dobrú 

náladu.  

V treťom – peniaze. To aby sme mohli zvládať neočakávané situácie, napríklad 

ťaţké poškodenie, ktoré by vzniklo následkom víchrice alebo prasknutého 

potrubia. 

Patrik Mahats, V.B 



 

Keby mi mama dala jedného dňa tri zázračné oriešky, prvým mojím 

prianím by bolo z prvého orieška zdravie pre celú rodinu. Prial by som si to 

preto, aby sme nemuseli navštevovať nemocnicu a mohli byť stále spolu. Prianie 

z druhého orieška by bolo, aby som mal vţdy dobrých priateľov. Chcem to 

preto, aby som sa mal s kým zabávať a keď budem potrebovať pomoc, aby som 

sa mal  na koho obrátiť. V treťom oriešku chcem, aby boli hračky, pretoţe sa rád 

hrám. Kto by sa nepotešil, keby dostal takéto zázračné oriešky?! 

Jakub Forro, V. B 

 

 

Keby som dostala od mamy tri oriešky, tak by som chcela, aby panoval 

v našej rodine pokoj. Moja mamka má niekedy veľký stres a ja ju upokojujem. 

Ja mám kaţdý druhý deň stres, ale prekonávam ho.  

V druhom oriešku by som chcela, aby nám nikto neparkoval na našich 

miestach, lebo sú naše.  

V treťom oriešku by som chcela, aby som mohla byť na dvoch miestach 

naraz. V Bratislave a Podolínci.  Lebo v Bratislave sa cítim dobre a mám 

dobrých kamarátov. Chcela by som byť aj v Podolínci, lebo mám naň pekné 

spomienky. 

Julka Juričková, V. B 

 

 

Z prvého orieška by som si prial zdravie pre celú rodinu. Keď budeme 

zdraví, mamička môţe pracovať a budeme sa mať lepšie.  

Z druhého orieška by som si prial počítač. Počítač je dobrá vec. Rodičia 

mi ho kúpia, keď budem poslúchať a dobre sa učiť. 

Z tretieho orieška by som si prial, aby na celom svete bol pokoj a mier. 

Aby ľudia mali dostatok vody, jedla, aby mali kde bývať a aby nebola chudoba. 

David Drahoš, V.B 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Pripomíname si školský rok 2010/2011  

ŠKOLA V PRÍRODE 

Škola v prírode na Homôlke – ROZPRÁVKOVO patrí k nezabudnuteľným záţitkom. 

Bolo nám tam super ako bohom na Olympe. Súťaţili sme, športovali a cvičili choreografiu na 

akadémiu. Všetci sme sa tam bavili, hrali a spoznávali nových kamarátov. Pani učiteľky 

a pán učiteľ boli úplne super, urobili nám program na kaţdý deň a za to sme im boli vďační. 

Ako kaţdý rok sme si spravili súťaţné druţstvá. Len jeden mohol byť víťazom. Pre nás sme 

boli víťazmi všetci. Takţe ukončím to 3 slovami -         BOLO TAM SUPER!  

 

 

 

  

 

 

 

  

    

   

   

 

  

 

  

 



 

AKADÉMIA 
 

Vlaňajšia akadémia bola prehliadkou celoročného úsilia našich ţiakov. Pripomeňme si, 

čo obsahovala:  

Prvú choreografiu - WILD DANCES si zatancovali ţiačky 8. a 9. ročníka. 

Choreografiu TISÍC A JEDNA NOC si dievčatá V. A triedy nacvičili na krúţku scénickej 

tvorby. Chlapčenské LABUTIE JAZERO krásne "zabaletili" chlapci 6. ročníka v sprievode 

baletky Mirky Bollovej. Ţiaci v ŠvP vymysleli aj paródiu KRÁSKA A ZVIERA. Ďalej sme 

mohli vidieť dramatizáciu rozprávok - VČIELKA MAJA (V.B) a MRÁZIK (VI.B), karate, 

gymnastiku, recitáciu... Nakoniec to najlepšie - kaţdoročná spoločná choreografia zo Školy 

v prírode na tému HAPPY FEET – TUČNIACI. Tancovalo v nej 60 ţiakov z celého druhého 

stupňa. Celou AKADÉMIU nás sprevádzali ZAJO A KLEINOVÁ. Všetky tanečné 

choreografie, divadlá i ostatné čísla boli krásne a zároveň boli neskutočným záţitkom. 

Patrik Kulich, VII. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MMMyyy   CCChhheeemmmiiicccaaalll   RRRooommmaaannnccceee   
  

My Chemical Romance (MCR) je názov americkej rockovej skupiny. Kapela bola 

zaloţená v roku 2001 v New Jersey, v Spojených štátoch. Skupina za ten čas vydala spolu tri 

albumy. 

V ich prvom albume s názvom  Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love 

spevák skupiny Gerard Way vyjadruje svoje pocity z teroristických útokov 11. septembra. 

Druhý album MCR, ktorý má názov, Three Cheers for Sweet Revenge, bol vydaný v 

roku 2004. Keď album vyšiel, otvorili sa pre MCR dvere k novému publiku, avšak kapela 

bola na tom v tom čase dosť zle. Ale výmenou starého bubeníka za Boba  kapele pomohla. 

Kapela sa znovu zišla, aby jej členovia natočili prvý klip k pesničke  I´m not okay,  neskôr 

natočili klip Helena,  ktorý bol vlastne o pohrebe Gerardovej a Mikeho babky Eleny. 

V roku 2006 skupina vydala zatiaľ ich posledný album s názvom The Black Parade   

(v preklade čierny pochod), ktorého ústrednou témou je rakovina. Hlavná postava The Patient 

(pacient) zomiera a príde si poň smrť. 

           

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarína Krajčovičová, Rebecca Emília Horváthová, VIII. A 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Brought_You_My_Bullets,_You_Brought_Me_Your_Love&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Three_Cheers_for_Sweet_Revenge


 

 

 

Naši prváci:   
1.A p. uč. Šebianová, Ľuba 

Borková, Dominika Čajkovič, Samuel  Gáţi, Adam Dinga, Rayen Peter 

Jakl, Nicholas Kern, Šimon Kukučka, Adam Marček, Ján 

Micháleková, Miriam Minárik, Marián  Moravská, Kristína  Papaiová, Nina 

Pongrácová, Lenka  Safiya, Daniel Seidlová, Nikol Vojáček, Michal 

Valentová, Dominika Záhorská, Nina Zentko, Dominik 

1.B p. uč. Jurigová, Jana 

Bezúchová, Nela Bilčíková, Lívia Viktória Čopjan, Matej Dobšovičová, Sofia 

Fričová, Alexandra Gajdošová, Ema Haulík, Kristián Hollý, Sebastián 

Hroncová, Eva Kováčová, Paula Kruţlík, Samuel Kovalčíková, Lara 

Lipták, Matej Nagyová, Barbora Remeš, Peter Slezák, Gorazd 

Šimora, Martin Štajgárová, Veronika Zelenáková, Tatiana Ema 

1.C p. uč. Sabová, Eva 

Drinková, Simona Drinková, Sofia  Drţíková, Monika  Farkaš, Eugen  

Hebert, Martin Jašková, Daniela  Rigová, Katarína 
p. uč. Jurigová:  

„Moji prváci sú milí, veselí a veľmi múdri. Ja som ich včelia kráľovná a ony sú moje včielky 

robotnice. Mám tu síce aj pár trúdov, ale pod mojím vedením sa úspešne menia na pracovité včeličky. 

Všetci mi robia veľa radosti a ja sa kaţdý deň na mojich prváčikov teším.“ 
 

p. uč. Sabová:  

„ Najkrajšie a najmilšie deti sú teraz v 1. C triede. Od začiatku školského roka sa uţ naučili čítať 

niektoré písmenká, slabiky, slová, ba i vety. V matematike sú veľmi šikovné, počítajú do 8. Pekne 

kreslia a maľujú, cvičia a spievajú a čo je hlavné, rady chodia do školy. Dve dievčatká Simonka 

a Sofinka sú identitcké dvojčatá, nik ich nerozozná, len podľa náušničiek v uškách.“ 
 

p. uč. Šebianová: 

„V triede sú veľmi šikovné, milé a priateľské deti.“ 
 

Fričová, Sandruška: 

„V škole sa mi veľmi páči. Mám tu veľa kamarátov – Peťko Remeš, Evička Hroncová. Moje 

najobľúbenejšie predmety sú matematika a angličtina. Nemám  rada prírodovedu. Skvelá je  pani 

učiteľka triedna aj pani vychovávateľka.“ 
 

Hebert, Maťko: 

„ V škole sa mi páči. Mám tu kamarátov. Mám  rád  matematiku, slovenčinu veľmi rád nemám. Ale 

svoju pani učiteľku triednu mám veľmi rád.“ 

Karolína Fričová a Lenka Letovancová, VI. A 



 

 

 

 

                                             Čert alebo Ženy?            

                      

 

 

                                                              Čierne objekty.................. alebo slovo LIFT? 

                                                                  

Muž v plťke........ alebo v zobáku?  

                   

 

 

Tieto obrázky sú nakreslené na chodníku 

                                pomocou farbičiek....    

 

 

 

 

 

 

Pavlína Horňáková, VIII. A 

   Zabav sa! 
 



 

 

ALEGÓRIA  

ANIELA  

ANTILOPA 

AUTOMOBIL 

BALADA 

BRATISLAVA 

BYLINA  

DEMENCIA 

ELEKTROME-

CHANIK   

FIXKA 

FONENDOSKOP 

FUTBAL  

KOLESO  

LADOVEC  

LIESKA 

LIETADLO  

LOPATA   

MESIAC 

MARATÓN 

MIKROFÓN 

PALICA  

PANDA  

PLACHTA 

PLASTIKA 

PRASIATKO 

SAXAFÓN  

SLIEPKA  

SLON  

SLOVENSKO 

STROSKOTANEC 

SÝKORKA 

ŠEPKANIE  

ŠUNKA 

TAJOMSTVO 

TORNÁDO          

TRUBKA     UNIVERZITA           ŽILINA 

Lukáš Bím, VIII. A                                                     

 

A F J L O V T S M O J A T B R R N O L S 

U A S B J Z G C F D V C O F G L B V X L 

T K J M H F X F E G M J R D F A C H B O 

O O S E L O K G D N N V N S V B C V B V 

M E S I A C A I S G A N Á Š C T M F M E 

O F D S F B K D N J M T D U V U M I V N 

B Y L I N A R F B A C N O N Ó F A X A S 

I S F S K L O A B A CH V L K X K B K K K 

L A A B A A K L T N B E J A S N L A P O 

I F U H H D Ý E V I M Z M E Z O M N E N 

E R G R G A S I C L S N I O L C R V I C 

T P D F G Z M N N I J L C Z R P B T L L 

A L E G Ó R I A J Ž V L A P E T X L S A 

D A F O N E N D O S K O P V M L K N Z D 

L CH Z D N Ó F O R K I M H T A B M E X O 

O T F P T M H J Z L R E T A T A P O L V 

A A G A C I L A P R A S I A T K O V K E 

R H R N K K J G F A T I Z R E V I N U C 

T A G D E M E N C I A N T I L O P A L Z 

M F H A K I T S A L P L E I N A K P E Š 



 

Poznáte staré zvyky? 

 Stridžie dni 
Zimné obdobie, v ktorom noc „prevláda“ deň... 

Od Kataríny (25. november) do Tomáša (21. december) sú dni, ktoré sú povaţované za dni 

všetkých zlých, nečistých síl... 

Ochrániť sa môţete hlávkami cesnaku, cibule a symbolmi kríţa... 

 

 Katarína 25. 11. 
S Katarínou súvisela povera, ţe v dome, ktorý v tento deň ako prvá navštívi ţena, sa bude po 

celý rok rozbíjať riad. 

Hovorilo sa, ţe Katarína zaviera muziky, berie hudcom husle. 

  KATARÍNA NA ĽADE A VIANOCE NA BLATE – pranostika 

 

 Ondrej 30. 12. 

Tento deň sa spája predovšetkým s veštbami týkajúcimi sa vydaja. Keď sú na Ondreja kvapky 

daţďa na stromoch, bude málo ovocia... 

Ondreju, Ondreju – na teba olovo leju. 

Daj mi v noci znať, 

s kým ja budem pri oltári stáť!!! 

 Barbora 4. 12.  
Ţeny v tento deň nepracovali a ojedinelý bol aj zvyk chodenia Barboriek – dievčat 

oblečených v bielom odeve s podobnou úlohou, ako má Lucia. 

 

 Lucia 13. 12. 
Od Lucie do Vianoc, kaţdá noc má svoju moc. 

 

 Vianoce 
K najbohatším a najzaujímavejším patria zvyky, ktoré sa spájali s obdobím medzi Vianocami 

a Novým rokom. 

Príprava oblátok bola obvykle povinnosťou učiteľa alebo organistu. Posledné dva či tri dni 

pred Vianocami školské deti roznášali oblátky v košíkoch po domoch. 

No a celý Štedrý deň bol spojený s rozličnými úkonmi, prípravou špeciálnych jedál, so 

zvykmi a poverami.  

 



 

 

Blížia sa Vianoce. Všetci sa na ne 

veľmi tešíme. Ľudia si pekne vyzdobujú 

svoje príbytky. Aj naše mesto Bratislava 

ožilo vianočnou výzdobou. Magistrát 

hlavného mesta pripravil v centre na 

Hlavnom námestí Vianočné trhy. I my sme 

ich navštívili. Upútali nás pekné 

vyrezávané betlehemy, vianočné výšivky, 

pohľadnice, drobné vianočné darčeky. 

Všade rozvoniavala kapustnica, pečené 

ryby a iné dobroty. Lákali nás  aj chutné 

vianočné medovníky, oblátky a rozmanité vianočné pečivo. Kúpili sme drobné darčeky pre 

našich najmilších. Atmosféra v meste nás potešila a už teraz sa tešíme sa na Vianočný bazár v 

škole. 

ZVONÍ, ZVONÍ ZVONČEK MALÝ 

Zvoní, zvoní zvonček malý, 

Vianoce sú pred dverami. 

Rozvoniava celý dom, 

vianočný je plný stôl. 

A keď sa sviečočka slávnostne zapáli, 

nie v jedných očičkách iskrička zažiari. 

Slzička radosti po líčku sa zgúľa, 

mamičkine rúčky nežne ma pritúlia. 

 

VINŠ 

Vianoce sa priblížili, 

máme ich tu v malej chvíli. 

Užite si ich v zdraví, 

rodinou obklopení. 

Pod  stromčekom darčeky, 

na tanieri koláčiky. 

Vo vani si ryba pláva, 

už  je tu Vianočná sláva!!!!!! 

 

Miriam Filová a Lenka Kuzmová, VII. B, Nicol Tomečková, VIII. A trieda 



 

VIII. A: 

 Katka 

 Pavlínka 

   Nicolka 

Rebecca

 Lukáš 

V.B:  

             Andrej 

   Patrik 

            Jakub 

David 

  Julka 

  

 

   
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. B: 

Branko 
 

VI. A 

Karolínka 

Lenka 

 

    IV. B:  

         David 

         Patrik 

 

          Bianca 

VII. B: 

Mirka Aňa 

Dorotka 

Lenka 

Jakub 

 VII. A: 

      Barborka 

 Paťko 

Janko 

 

ţiaci na hodinách 

informatiky 

ŠŠŠŤŤŤAAASSSTTTNNNÉÉÉ   AAA   VVVEEESSSEEELLLÉÉÉ   

VVVIIIAAANNNOOOCCCEEE!!!   

čitateľský 

krúţok 

 


