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Milí čitatelia, 

 

sneh sa roztopil, zima pominula a Vy máte v rukách nové číslo 

nášho školského časopisu Luskáčik. Verím, že nikoho 

neprekvapilo polročné vysvedčenie, že ste sa všetci dobre 

bavili na našom „DiscoPlesku“ a počas jarných prázdnin ste si 

oddýchli... Veľká noc sa blíži,  a preto tu máme pre Vás 

pripravený článok o veľkonočných zvykoch, vinšoch a, 

samozrejme, nesmú chýbať ani veľkonočné vtipy a 

omaľovánky. Pretože v poslednom období sa konalo veľa 

súťaží,  ktorých sa zúčastnilo veľa žiakov našej školy, tak  Vám 

prinášame ich výsledky. Ďalej tu máme jeden krásny príbeh 

Môj priateľ Bady - príbeh o psíkovi. Verím, že sa Vám toto 

jarné číslo bude páčiť a prajem Vám veľa veľkonočných 

radostí, sladkostí, vajíčok, peňazí, vody.......!  

 

Vaša Barča 

(Barbora Repková) 
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Interview 
A teraz rozhovor s našou obľúbenou slovenčinárkou..  

pani učiteľkou  Luckou Želinskou.   

Je známa svojou milotou, zmyslom pre humor a ešte 

inými peknými vlastnosťami.  

Dúfame, že si tento  zaujímavý rozhovor dočítate až 

do poslednej bodky. (Stojí to za to! )  

 

1) Chodili ste rada do školy? 

Ako veľká väčšina školopovinných rada som chodila do školy kvôli spoločnosti spolužiakov, kamarátov 

a kvôli rôznym zážitkom, predovšetkým tým zábavným. Keď som si ale  spomenula na učenie, 

skúšanie, písomky, na prísnosť a neprístupnosť učiteľov, ťažko sa mi kráčalo do školy. 

2) Boli ste dobrou žiačkou? 

Podľa toho v akom zmysle. Čo sa týka vzdelávacích výsledkov, v niektorých predmetoch  som patrila  

medzi výborných žiakov, v niektorých medzi lepší priemer, čiže „dvojkárka“. Najhoršie to bolo so 

mnou v matematike, vo fyzike a v chémii, ak išlo o výpočty. A v správaní? Bola som veľmi slušné 

a dobre vychované dieťa, ktoré kam posadili, tam sedelo. V škole som bola tichá. Ale len v škole, 

popoludní si to so mnou užívala celá petržalská ulica a všetci susedia i nesusedia . Také dieťa dvoch 

tvárí.  

3) Pamätáte si na svoju prvú päťku ? 

Prvú päťku som dostala v prvej triede za to, že som si za domácu úlohu nenakreslila Slavín 

s kvitnúcimi tulipánmi. Dodnes si pamätám, aká to bola pre mňa trauma. 

4) Aký predmet Vás najviac zaujal ako žiačku? 

Myslím, že je to viac ako jasné. Jednoznačne slovenčina. 

5) Kedy ste prišli na túto školu?  

Mám pocit, že len včera, no keď si v spomienkach premietnem všetky tie dni, hodiny, triedy 

a žiakov.....tak to bude neuveriteľný jedenásty rok. 

6) Prečo  ste si vybrali toto povolanie? 

Toto povolanie som si nevyberala, vždy budem tvrdiť, že som sa s ním narodila. Vlastne som nikdy 

netúžila po inom ako po učiteľskom povolaní. Rada pracujem s deťmi, respektíve s dospievajúcimi.  

Milujem túto prácu (odhliadnuc od prípravy a opravovania písomiek, diktátov, skúšania, vypisovania 



triednej knihy, uzatvárania známok  ). Každý deň mi spríjemňujú vaše úsmevy, komplimenty, 

srdiečka, váš zmysel pre humor..... Je úžasné, keď v deviatom ročníku zistíte, koľko vedomostí  počas 

piatich rokov vašej náročnej práce  žiaci nadobudli. A je neopísateľný pocit, keď sa presvedčíte, že 

aspoň v jednom ste zanechali čo i len zrniečko seba.  

7) Mysleli ste si niekedy, že budete taká obľúbená učiteľka? 

Byť obľúbený je relatívne. Vždy sa nájde časť ľudí, ktorým ste svojím vystupovaním, správaním, 

vlastnosťami sympatický a časti ľudí, naopak, nesympatický a tak to je aj vo vzťahu žiakov k učiteľom. 

Vzťah učiteľ – žiak je podľa mojej predstavy založený na vzájomnej dôvere, rešpekte, na ľudskom 

prístupe a na tom, že žiak je rovnocenným partnerom učiteľa. A tak sa snažím túto predstavu vo 

vzťahu k  žiakom uskutočňovať. Je príjemné vedieť, že s väčšinou žiakov mám dobrý vzťah. Keby to 

tak nebolo, moja práca by pre mňa nemala taký zmysel, aký má a nebavila by ma.  

8) Keby ste túto školu mohli v niečom vylepšiť, v čom by to bolo? 

Keby som mala čarovný prútik, určite by to bola estetizácia ( skrášlenie) celej školy a areálu, 
vybudovanie kvalitného športoviska, materiálne vybavenie tried, zriadenie odborných učební, 
relaxačných miestností. V neposlednom rade by  som podporovala rôzne aktivity učiteľov , žiakov 
a rodičov mimo školy (lyžiarske výcviky, školy v prírode, akadémie, opekačky, ...), pretože viem, aké 
dôležité sú pri utváraní školskej atmosféry a dobrých medziľudských vzťahov. Bolo by toho určite ešte 
viac, len škoda, že mnohé z predstáv sú momentálne len snom, prinajlepšom „hudbou ďalekej 
budúcnosti“. 

9) Máte už prichystané meno pre bábätko? 

Máme vybraných niekoľko dievčenských aj chlapčenských mien, ale rozhodneme sa, až keď budeme 

vedieť pohlavie dieťatka. 

10) Chceli by ste chlapčeka alebo dievčatko?  

Môže sa to zdať ako „otrepaná“ fráza, ale je to fakt. Je úplne jedno, či dievčatko alebo chlapček, 

dôležité je, aby bolo zdravé. To si praje každý rodič. 

 

Chcela by som poďakovať našej skvelej pani učiteľke Želinskej za to, že si na toto interview 

našla čas. Aj za to, že sme mali príležitosť spoznať ju podľa neho troška hlbšie. 

                        Ďakujeme!....   

Dúfam, že Vás naše interview zaujalo.  

Poznámka redakcie: Medzitým sa pani učiteľke narodila krásna dcérka. Blahoželáme!!!!!!!!!!! 

Spracovala: Sophia L. Langer, VII. A trieda     

 



 

5.5.1997- Beseda o kráse slovenskej kultúry a literatúre s pani Evou Kristínovou 
13.11.1997 - Beseda s hercom Michalom Dočolomanským 
máj 2003 - 50. výročie našej školy 
6.11.2006 - Úmrtie Pavla Safka(vo veku 83 rokov) 
7.2.2007 - Posedenie s Patrikom Švajdom 
26.2.2007 sa konala literárna súťaž v poézii a próze 
marec 2007 - Týždeň slovenských knižníc 
22.4.2007 - Európsky týždeň boja proti rasizmu 
27.3.2007 - Beseda s moderátorkou TV JOJ Hanou Gallovou  
29.3.2007 - Beseda s literárnym kritikom a moderátorom Dadom Nagyom 
12.3.2008 - Stretnutie so športovcami Karate Ippon  
13.3.2008 - Beseda s hercom Mariánom Labudom 
marec 2008 - Týždeň slovenských knižníc 
22.5.2008 - Stretnutie s Martinom Nikodýmom 
marec 2009 -  Týždeň slovenských knižníc 
január 2009 - Lyžiarsky výchovno-vzdelávací kurz Krpáčovo 
18.3.2009 - Beseda s hercami Robom Jakabom, Jurajom Kemkom a Lukášom 

Latinákom 
apríl 2009 - Škola v prírode Slovenský raj 
jún 2009-  Školská akadémia 
22.3-26.3.2010 - Týždeň slovenských knižníc 
r. 2010 - Tehlička pre Keňu - finančná zbierka 
január 2010 - Lyžiarsky výchovno-vzdelávací kurz Oravice 
máj 2010 -  Škola v prírode Homôlka – „Expedícia expansion“ 
jún 2010 -  Školská akadémia „Čarodejnícka škola LUZULE“  
máj 2011 - Škola v prírode Homôlka – „Rozprávkovo“ 
jún 2011 - Školská akadémia „Zajo a Kleinová“ na motívy Macha a Šebestovej 
 

 
 
 

Spracovali:  
Vanessa Lančaričová a Laura Bezúchová, 

VII.A trieda 

Naša škola bola založená v roku 1952 
a momentálne má 59 rokov.... 

Kronika našej 
školy 



Hokus Pokus 

Dňa 6. 12. 2011, na Mikuláša, sa žiaci 5. 

ročníkov zúčastnili exkurzie v Slovnafte. 

Vyskúšali si tam 3 druhy chemických pokusov: 

 Ako vyčistiť vodu, 

 Ako môže rastlina rásť na púšti, 

 Zafarbenie vody.  

Prečítajte si, ako sa im tam páčilo a čo všetko sa tam naučili: 

Boli v chemickom laboratóriu Hokus 

Pokus v Slovnafte. Bolo tam veľmi dobre. Keď 

sme čakali na chodbe, stretla som tam svoju 

kamarátku Viky. V laboratóriu sme si hneď 

obliekli plášte, podpísali sme sa na odznaky 

a nasadili sme si ochranné okuliare. Potom 

nás animátori privítali a sadli sme si za tri 

rozličné stoly. Pri prvom stole sme mali čistiť vodu. Pri druhom sme sa učili, ako 

sa na púšti vypestovať rastlina. A pri treťom sme mali zafarbiť vodu. Každý tím 

stihol len dve úlohy, lebo nás tlačil čas! My sme nestihli tretí stôl (zafarbenie 

vody). Na prvom stole sme dali do kadičky s vodou cukor a korálky (čierne, 

červené a biele). Čierne klesli na dno, červené boli v strede a biele ostali na 

hladine vody. 

Monika Lužová, V. A trieda 

Na Mikuláša sme boli 

v Slovnafte,  kde sme sa 

hrali na vedcov. Bola to 

zábava. Len škoda, že sme 

nestihli  všetky tri úlohy. 

Stihli sme dve. V prvej 

úlohe sme mali zistiť, prečo 

sa guľôčky rozličnej farby rozdelili podľa farieb. 

Nepamätám si presne, aké vysvetlenie mala táto úloha, ale 

zabavili sme sa. V druhej úlohe sme mali zašpiniť vodu 

a potom do nej dať uhlie. Výsledok bol takýto: zistili sme, že 

uhlie čistí. Voda sa dá teda uhlím vyčistiť. Táto úloha ma 

veľmi zaujala. Tretiu úlohu sme už, žiaľ, nestihli. Veľmi sa 

mi tam páčilo a dúfam, že tam ešte niekedy pôjdeme, aby 

sme  dokončili aj tretiu úlohu. 

Maroš Luža, V. A trieda



Pozor, Pozor!!!  

Dňa 30. januára sa v školskej telocvični konal historicky prvý 

DiscoPlesK! Dievčatá predviedli nádherné róby a chlapci elegantné 

obleky. Žiaci deviateho ročníka s ich šarmantnou triednou učiteľkou 

pripravili  skvelú atmosféru a plno zábavných aktivít. DiscoPlesK 

otvorila ladným valčíkom pani riaditeľka Snehotová a Dávid 

Chachaľák. Neskôr sa pridali aj ostatní účastníci plesu.  

        A takto to prebiehalo... 

 

                                                                      

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spracovali:  
Pavlína Horňáková, 
Nicol Tomečková, 
Jakub Janík, VIII. A   



MASKODEN 

Všetky deti sa tešili na tento deň!!!!!! Mohli do školy prísť a učiť sa 

vo svojich vysnívaných maskách. Niektoré boli veľmi zvláštne, až priam 

strašidelne. Niektoré deti sa do toho tak vžili, že sa podľa svojej masky aj 

správali. Po školských chodbách sa prechádzali princezné, batmani, 

strašidlá, spidermani, čarodejnice a rôzne rozprávkové postavičky. Aj 

naše pani učiteľky sa dali nahovoriť a obliekli si rôzne masky. Deti si tento 

deň v maskách veľmi užili a budú na neho  dlho spomínať.    

 

POZOR! POZOR! – zaznelo zo školského rozhlasu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetkým deťom – veľkým, malým 

na známosť sa dáva,  

že sa v našej škole chystá nevídaná sláva. 

Nech si na tú oslavu- krásavci aj krásky  

prichystajú dopredu super MASKY ... 

2. 2. 2012 MASKO–DEŇ  
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MASKODEN 

 

 

 

 

  

 

 
 

Nicol Tomečková, Pavlína Horňáková, Jakub Janík, VIII. A trieda  



 

Zúčastnila som sa jej na sklonku 

kalendárneho roka 2011. Olympiáda bola 

pre mňa príjemnou skúsenosťou. Overila 

som si v nej svoje vedomosti a rozšírila 

vlastné obzory a možnosti v materin-

skom jazyku.  

Bola to príležitosť spoznať nových 

ľudí v situácii, kedy je tréma a nervozita 

zanedbateľná po pocite dobrého výkonu. 

Človek si v čase takejto skúšky uvedomí, 

čo má v slovenčine doštudovať, overí si, 

čo už všetko vie a jednoznačne takáto 

skúsenosť pomôže aspoň troška zdvihnúť 

sebadôveru pred prijímačkami či pred 

testovaním zo slovenčiny, ktoré bude  

v marci. Nezanedbateľný  je aj jeden deň 

voľna zo školy... 

Mirka Bollová, IX. A trieda-  napísala po súťaži Olympiáda zo slovenského 

jazyky a literatúry, v ktorej obsadila 3. miesto. Blahoželáme! 

Zábavná matematika 

a) Koľko je na obrázku štvorcov?     c) Koľko je na obrázku obdĺžnikov? 

 
b) Koľko je na obrázku trojuholníkov? 

 

 

 spracoval: Paľko Kriš, VI. A 



Keď  dvaja robia to isté, nie je to to isté. 

...siedmaci si zarýmovali na verš 

Zavoňali do diaľky... 

 

Fialky 

Zavoňali do diaľky 

tie prekrásne fialky. 

Fialová celá lúka, 

strčím si pár do klobúka. 

Fialka nás očarí, 

hneď mám úsmev na tvári.  

Adam Bihary, VII. B trieda 

 

 

 

 

 

 

Pozdrav od fialiek 

Zavoňali do diaľky 

fialové fialky. 

Všade  nám už rozkvitajú, 

krásne lúky pokrývajú.  

Deti sa už usmievajú, 

fialky ich pozdravujú. 

Mirka Filová, VII. B trieda 

 



Nový priateľ 

Milý denníček, volám sa Miabell. 

Mám 9 rokov a som jedináčik. Raz v noci 

sa mi snívalo, ako som dostala na 

narodeniny zlaté a chutné šteniatko. 

Dala som mu meno Bady. Šantili sme po 

lúke, skákali a hrali sme sa. V tom 

najlepšom  som počula ocka, ako 

zabuchol dvere a ja som sa na ten lomoz 

zobudila. Mamine som povedala  

o svojej túžbe mať psíka a tá nato: 

„Pokiaľ sa oňho budeš dobre starať, 

nemám žiadne výhrady.“ Na druhý deň 

som išla s ockom do útulku a tam som si 

mala vybrať svojho nového psíka. Ale 

žiaden nebol taký chutný  ako v mojom 

sne. Vrátili sme sa domov a najedli sme sa. Poobede sme  sa začali pripravovať na opekačku do 

lesa. Zbalila som si deku, pitie, chlebík a kompas. Vyrazili sme do Tatranského národného 

parku. Cesta bola dlhá, úmorná, no nakoniec  sme prišli do cieľa. Vybalili sme sa 

a naolovrantovali. Asi po pol hodinke sme sa s rodičmi zahrali na skrývačku. Počítal môj ocko. 

Ja som sa schovala za ten najväčší krík, aký som videla v širokom okolí. Čakala som tam, kým 

ocko nezačal hľadať. Najprv našiel maminku. Ocko sa ku mne blížil a ja som sa rozbehla 

pomedzi kríky, aby ma nenašiel.  Keď som dobehla, ocitla som sa na veľkej, preveľkej lúke. Keď 

som sa chcela vrátiť, nevedela som, kadiaľ mám ísť. Hľadala som cestu, kričala som, volala som, 

ale nikto sa neozýval. Zrazu ku mne pribehol malý a zlatý psík ako v mojom sne. Hneď som sa 

potešila, že tam nie som sama. On sa rozbehol a ja som utekala za ním. Po chvíľke behu som 

začula maminkin a ockov hlas. Konečne, veľmi som sa zľakla, že ich nenájdem. Objali sme sa 

a ja som im ukázala psa, môjho záchrancu. Po dlhej chvíle presviedčania mi dovolili zobrať si 

ho domov. Odvtedy sa spolu hráme každý jeden deň. 

 

                                          Lenka Letovancová & Karolína Fričová, VI.A trieda  



R O Z P R Á V K O V O 

OOO   mmmyyyššš iiiaaakkkooovvviii   HHHrrryyyzzzkkkooovvviii   

Bol raz jeden myšiak a všetci ho volali 

Hryzko. Preto, lebo všetko rád obhrýzal. 

Napríklad syr, chlieb a veľa iných vecí.  

Jedného dňa, cestou do školy, si omylom obhrýzol aj 

nohavice a mal tam veľkú dieru. Keď prišiel do triedy, všetci sa mu 

začali smiať, až popadali zo stoličiek. Hryzko nezažil nikdy takú 

hanbu a radšej utiekol z triedy. Keď bežal, ešte viac sa mu rozpárali. A bum! Hryzko bol 

na zemi s ešte väčšou dierou ako predtým. Pani učiteľka a žiaci počuli ten buchot 

a rýchlo vyšli z triedy. Keď uvideli tú dieru, tak sa rozosmiali, až padli na zem. 

 Hryzko sa začervenal a v duchu si povedal: „Už radšej nič nebudem obhrýzať, 

hlavne nie oblečenie.“ 

Patrik Lukačovič, IV. B trieda 

MMMEEEDDDOOOVVVNNNÍÍÍKKKOOOVVVÁÁÁ   CCCHHHAAALLLÚÚÚPPPKKKAAA   

Verím, že mnohí poznáte túto 

rozprávku. My sme si ju pripomenuli v knižnici 

na Blumentálskej ulici, kam pravidelne 

chodíme v rámci hodín slovenčiny. Naši dvaja 

spolužiaci si zahrali Janka a Marienku z tejto 

rozprávky a my, ich spolužiaci a kamaráti, 

sme ich mali plnením literárnych úloh odkliať. 

Hra to bola zaujímavá a nám sa veľmi darilo. 

Tety knihovníčky nás pochválili za naše 

veľmi dobré vedomosti o Pavlovi Dobšinskom 

a jeho rozprávkach. Odmenili nás nielen 

medovníkom, ale aj inými sladkosťami a do 

školy sme odchádzali veľmi spokojní. Už sa 

tešíme na ďalšiu návštevu tejto knižnice.  

 

za kolektív V. B triedy Emka Gurová a Julka Juričková 



 

Ako trávim svoj voľný čas s rodičmi 
 

  

Veľmi by som chcela, aby sa dalo tráviť 

omnoho viac času s rodičmi. Cez týždeň s nimi 

trávim menej času. Rodičia musia pracovať, 

preto som viac s babinou. Rodičia prichádzajú 

z práce až večer. Hneď sa zaujímajú o všetko, 

čo bolo v škole. Či mám napísané úlohy 

a všetko do školy pripravené. Ak niečomu 

nerozumiem, tak mi to ochotne vysvetlia. 

Voľného času mám menej. 

 Cez víkend je to omnoho lepšie. Rodičia 

sa mi viac venujú, aby mi 

vynahradili to, že cez týždeň sme 

boli spolu menej. Pomáham 

mame pri prácach v domácnosti, 

spolu upratujeme. Poobede, keď 

je pekné počasie, ideme spolu na 

vychádzku. Niekedy ideme na ihrisko. 

Veľmi rada 

chodím 

s rodičmi na 

ryby a do prírody. Keď je 

škaredé počasie, ideme do 

mesta a zastavíme sa v MC-

Donalde. V nedeľu sa už 

pripravujem do školy a víkend 

je za nami raz-dva. 

Simonka Mikšíková z V. B- napísala na hodine občianskej náuky. 



Z nepochopeného 

človeka ku slávnej 

hviezde... 

  

...Andy Six 
Andy Six, rodným Menom Andrew Dennis Biersack, je zakladateľ hardcorovej 

skupiny Black Veil Brides. Narodil sa v Milwaukee - Wisconsin, ale v mladom veku sa 

presťahoval do Cincinnati - Ohio. Keď bol menší (myslené pod 13 rokov), tak bol obézny. 

Bol dosť šikanovaný a ostatné deti mu "nadávali" do cigariet a "emo". Veľa ľudí hovorilo, 

že je divný. Posmievali sa mu kvôli jeho čiernemu štýlu.  

Svoju hudobnú kariéru začal v 14 rokoch, kedy nastúpilo emo -  metalo móda. 

Vtedy  založil už spomínanú skupinu Black Veil Brides. Uvedomil si, že ľudí teší to, čo 

Black Veil Brides priniesol a vedel, že v tom musí pokračovať.  

Hudobné video Knives and pens má v jeho tvorbe veľký význam najmä preto, že 

postava mladého chlapca vo videu predstavuje Andyho z jeho školských čias.  

Andyho rodina je jeho život. Miluje zvieratá rovnako ako hokej. Hral v niekoľkých 

reklamách. Jeho obľúbená kapela je Alkaline Trio. Často píše poéziu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo by ste mali odvrhovať ľudí v čiernom??? Sú takí istí ako vy, len majú iný pohľad na 

svet a trochu iný štýl obliekania a hudby ako vy!!! 

spracovala Dominika Kleinová, VIII. A trieda 



NAŠE ÚSPECHY 

 
Výsledková listina Geografickej olympiády 

Ročník:  Počet žiakov:  Úspešní: 

5. ročník: 3   J. Forro, , L. Baníková,  A. Krajčovič, V. B trieda 

6. ročník: 5   L. Letovancová, B. Jánoš,  K. Fričová, M. Kozinka, VI. A                    

     B. Bihary, VI. B trieda 

7. ročník: 5   J. Letovanec, L. Vilim, P. Kulich, VII. A trieda 

     N. Podhájecký, L. Kuzmová, VII. B trieda  

8. ročník: 4   L. Bim, S. Pagáč, P. Pollák, M. Zajasenský, VIII. A trieda 

9. ročník: 1   L. Ďuriš, IX. B trieda 

Najlepší    / J. Forro, L. Letovancová, B. Bihary /   postúpili do obvodného kola, v ktorom bol úspešný 

B. Bihary zo VI. B triedy- 20. miesto. 

 

Výsledková listina Matematickej olympiády   

Do obvodného kola Matematickej olympiády postúpili títo žiaci:   

5. ročník: Martin Charvát (úspešný riešiteľ), V. B trieda 

6. ročník: L. Letovancová, B. Jánoš, K. Fričová, P. Kriš, VI. A trieda 

  B. Biháry, I. Bednáriková, M. Ružovič, VI. B trieda 

7. ročník: J. Letovanec, P. Kulich, L. Vilím, VII. A trieda 

   J. Benka, R. Broz, A. M. Gleb, VII. B trieda 

8. ročník: M. Zajasenský, D. Lupták, N. Tomečková, VIII. A trieda 

D. Tarabová, B. Mináriková, VIII. B trieda 

 

Výsledková listina Pytagoriády 

Do obvodného kola Pytagoriády postúpili títo žiaci: 

3. ročník - 1. miesto: R. Valentová, III. A trieda 4. ročník – 1. miesto: Ž. Matulíková, IV. A trieda 

 2. miesto: P. Púdec, III. A trieda 2. miesto: M. Doležal, IV. B trieda 

 3. miesto: L. Hošnová, III. B trieda 3. miesto: A. Hurajt, IV. B trieda  

5. ročník – 1. miesto: R. Kakas, V. A trieda 6. ročník – 1. miesto: L. Letovancová, VI. A trieda 

 2. miesto: M. Čopjan, V. A trieda 2. miesto: B. Jánoš,VI. A trieda 

 3. miesto: R. Ladomirjak, V. B trieda 3. miesto: K. Fričová, VI. A trieda  

7. ročník – 1. miesto: J. Letovanec, VII. A trieda 8. ročník – 1. miesto:N. Tomečková, VIII. A trieda 

 2. miesto: R. Broz, VII. B. trieda 2. miesto: J. Janík, VIII. A trieda 

 3. miesto: N. Podhájecky, VII. B. trieda 3. miesto:D. Tarabová, VIII. B trieda 

 



Výsledková listina Dejepisnej olympiády 

Do tohtoročnej Dejepisnej olympiády sa zapojili žiaci 7. ročníka. Úspešných bolo 7 žiakov: 

VII. A trieda: J. Letovanec, P. Kulich, L. Vilim - Do obvodného kola nepostúpili.   

VII. B trieda: N. Podhájecký, J. Benka, A. M. Gleb- Do obvodného kola nepostúpili. 

 

Výsledková listina Biologickej olympiády 

Kategória D:  1 miesto  - J. Letovanec, VII. A trieda 

2. miesto -  K. Fričová, VI. A trieda 

3. miesto – L.  Letovancová, Vi. A trieda, J. Benka, VII. B trieda 

 

Výsledková listina školského kola Hviezdoslavovho Kubína  

I. kategória- poézia: 

1. miesto: Michaela Reimannová, IV. A trieda- postupuje do okresného kola 

2. miesto: Veronika Striebliková z III. B triedy 

3. miesto: Richard Labuda zo IV. B triedy 

I. kategória – próza: 

1. miesto: Andrej Vladyka, IV. B trieda- postupuje do okresného kola 

2. miesto: Ester Budaiová  zo IV. A triedy  

3. miesto: AnMichal Zborovjan  zo IV. B triedy 

II. kategória- poézia: 

1. miesto: Jakub Forro, V. B trieda- postupuje do okresného kola 

2. miesto: Frederik Frank zo VI. B triedy a Martin Mansell zo VII. B triedy 

3. miesto: porota neudelila 

II. kategória – próza: 

1. miesto: Branislav  Bihary, VI. B trieda- postupuje do okresného kola 

2. miesto: Dominika Mikleová z V. B triedy  

3. miesto: Anna Durkošová zo VI. A triedy 

Neumiestnili sa na popredných miestach, ale dôstojne svoje triedne kolektívy reprezentovali Pavol Jurík 

z V. A triedy,  Lenka Letovancová a Michal Doležal zo VI. A triedy a Lenka Kuzmová zo VII. B triedy. 

III. kategória – poézia: 

1. miesto: Ema Fajnorová, IX. B trieda- postupuje do okresného kola 

Druhé a tretie  miesto porota neudelila. 

III. kategória – próza: 

Odborná porota neudelila 1. a 2. miesto, na 3. mieste sa umiestnil Lukáš Ďuriš z IX. B triedy.  

 

Výsledková listina školského Rozprávkového vretienka   

1. miesto: Katarína Ozábalová zo VI. B triedy 

2. miesto:  Karolína Fričová zo VI. A triedy     3. miesto:   porota neudelila 



Poznáte 

veľkonočné 

tradície? 

 

5. 4. 2012 Zelený štvrtok 
Na Zelený štvrtok sa má podľa našich tradícií jesť niečo zelené, aby bol človek 

zdravý.  Môže to byť polievka z jarných byliniek, špenát alebo hlávkový šalát. 

 

6. 4. 2012 Veľký piatok 
Na Veľký piatok sa ľudia, ktorí trpeli rozličnými chorobami, chodili ráno zavčasu 

umývať do potoka. Voda vraj mala zázračnú moc a uzdravovala rany. Účinok mala 

len dovtedy, kým nad vodou nepreletel vtáčik. 

 

7. 4. 2012 Biela sobota 
Biela sobota je posledným dňom 40 dňového pôstu. Hlavným cieľom všetkých 

činností v tento deň je očista tela, duše i obydlia. 

 

8. 4. 2012 Veľkonočná nedeľa 
Sviatkom sa nedeľa stala v roku 325, keď cisár Konštantín vydal zákaz manuálnej 

práce v nedeľu a rozhodol sa, že kresťania budú oslavovať Veľkú noc v nedeľu po 

prvom jarnom splne. 

9. 4. 2012 Veľkonočný pondelok 
Veľkonočný pondelok je spojený s rozličnými zvykmi. Zvyky však nie sú na území 

Slovenka rovnaké: kým na západnom Slovensku sa dievčatá len šibali, na Orave, 

Spiši a na východnom Slovensku je známejšie oblievanie. 

 

Spracovala Nicol Tomečková, VIII. A trieda 

 

 



 

 

 

 

Preveselé sviatky jari,  

slnko v každej jednej tvári.  

Bystré nohy, svižný korbáč,  

šunku, chlebík, ba aj koláč.  

Trošku kriku, šťastia moc, 

skrátka krásnu Veľkú noc!  

 

Už sa blíži, už sa blíži Veľkonočný pondelok, 

už sa vajcia obliekajú do farebných košieľok.  

Ej, krúťte sa, kolovrátky, ej, krúťte sa, praslice!  

Už sa vajcia obliekajú, by z nich boli kraslice.  

 

 

 

 
Spracoval 

Samuel Pagáč, VIII.A trieda 

 

http://www.google.sk/imgres?q=velka+noc&um=1&hl=sk&sa=N&rlz=1R2ADFA_skSK428&biw=1440&bih=700&tbm=isch&tbnid=5XHMgpATjUc1pM:&imgrefurl=http://www.nasarodina.sk/article.php?sid=535&docid=KV4iLer6whUinM&imgurl=http://www.nasarodina.sk/magazin/images/kosicek.jpg&w=600&h=420&ei=vikMT-CnKZCrsgaghemUBA&zoom=1&iact=rc&dur=437&sig=113990404053865820215&page=2&tbnh=148&tbnw=212&start=18&ndsp=19&ved=1t:429,r:0,s:18&tx=118&ty=68


Vtipy na jarnú nôtu: 

 

Kurča sa sťažuje kohútovi: 

- Pochytila ma strašná nervozita. 

Len by som všetko lámalo a drvilo! 

- Ale, také malé a bezmocné 

stvorenie lámať a drviť? 

- Čože? Ja že som bezmocné? Veď 

len čo som prišlo na svet, rozdrvilo som 

veľké vajíčko! 

 

Vieš, čo hovorí mama zajačica svojim deťom, keď 

sa pýtajú, ako prišli na svet? 

- Že ich vytiahol kúzelník z klobúka!  

 

Vladko kričí z dvora: - Mamí, Peťo sa hrá na 

kohúta!   

- Len ho nechaj, nech si kikiríka! 

- Ale on nekikiríka. On papá dážďovky! 

 

 

 

 

 

 

Vtipy pre čitateľov vybrala Simonka Kutná z V. B triedy 

 

http://www.google.sk/imgres?q=bob+a+bobek&hl=sk&gbv=2&biw=1280&bih=705&tbm=isch&tbnid=jJfA2cKdKVWmhM:&imgrefurl=http://www.ceskatelevize.cz/porady/0-vecernicek/5628-galerie-vecernicku/?detail=bob-a-bobek&docid=PuM5n-9hADvpJM&imgurl=http://img8.ceskatelevize.cz/program/nadtitul/vecernicek/gfx/bob-a-bobek.gif&w=180&h=195&ei=AjhGT46vI5HntQahzrWnCw&zoom=1


 

 

 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. B: 

Simonka M. 

Simonka K. 

Emka  Julka 
VIII. A: 

Pavlínka 

Rebecca  Jakub 

Nicolka  

Samko Dominika 

Veronika 

 

VII. B: 

Adam 

Mirka 

IV. B: 

Patrik 

IX. A: 

Mirka VII. A: 

Vanesska 

Barča  Laura 

Sophia 

VI. A: 

Paľko

Lenka 

Karolínka 

V. A: 

Maroš 

Monika 

VVVEEESSSEEELLLÚÚÚ   

VVVEEEĽĽĽKKKÚÚÚ   NNNOOOCCC   !!!   


