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Milí spolužiaci! 
 

Školský rok je už v plnom 
prúde, a tak nezaháľame ani my. 
Opäť sme tu pre Vás, len v trošku 
inej podobe. 

„Školské oko“ prichádza so 
zaujimavými rubrikami, ktoré si 
dúfame, radi prečítate, ale prijmeme 
zaujímavé príspevky aj od Vás.Tak 
smelo do toho!  

My Vám prajeme veľa chuti do 
učenia, trpezlivosti pri „naháňaní“ 
dobrých známok, ale aj pohody 
a pekných zážitkov.  

Pretože budúce číslo vyjde až 
v budúcom roku, prajeme Vám 
všetkým už teraz príjemné prežitie 
vianočných sviatkov a všetko 
najlepšie v novom roku 2006. 
 
 

                           Redakčná rada 
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DEŇ HOLOKAUSTU NAŠIMI 

OČAMI. 
 

Približne pred šesťdesiatimi rokmi bolo 
zavraždených takmer šešť miliónov ľudí len 
z jediného dôvodu - boli Židia.  

Práve počas tohto obdobia sa začalo 
používať slovo holokaust.  

 
 
Pre mnoho ľudí toto slovo znamená 

vyvražďovanie. No medzi nami žijú ľudia, pre 
ktorých slovo holocaust znamená utrpenie, 
smrť a ešte aj dnes sa im do očí tlačia slzy 
a hlavou sa im hmýria trpké spomienky, keď si 
vybavujú okamihy, ktoré na vlastnej koži 
prežili. 

Z úcty a z obdivu k týmto ľuďom sa 
naša škola rozhodla zorganizovať aktivity, so 
zámerom vystríhať mladých ľudí pred 
nebezpečenstvom, ktoré bolo potlačené, no 
ktoré sa môže zopakovať následkom 
opätovného rozšírenia nacizmu a fašizmu. 
Medzi tieto aktivity patrilo kladenie vencov, 
ktorého sa zúčastnili žiaci 8.A. triedy. 

Žiaci 9.A. sa zúčastnili besedy 
s priamymi účastníkmi holocaustu a filmového 
predstavenia „Život je krásny“,  z prostredia 
koncentračného tábora. Žiačky tej istej triedy 
sa zúčastnili aj akcie, ktorú usporiadalo 
centrum voľného času Relax, kde mali za 
úlohu namaľovať obraz k téme holocaust na 
plachtu. 

Verím, že tieto aktivity umožnili žiakom 
našej školy aspoň sčasti pochopiť hrozbu, 
ktorú by so sebou mohla priniesť rasová 
neznášanlivosť. Dúfam, že aj oni budú šíriteľmi 
odkazu minulosti, z ktorej by sme sa mali 
poučiť.   

Ľ.Gregorcová  9.A. 
 
 
Z BESEDY S PRIAMYMI 
ÚČASTNÍKMI HOLOKAUSTU. 
 
Pán Hoffman – obyvateľ Rimavskej 
Soboty 
 

Kedy ste prvýkrát pocítili, že ste príslušníkom 
judaizmu? 
 Mal som 15 rokov. 13. marca 1944 
sem prišli nemecké vojská. Fašizmus sa 

EURÓPSKY TÝŽDEŇ  PRE 

RODIČOV 
 

O tom, že v škole sa môžu prejaviť 
a realizovať aj rodičia, svedčia aktivity, pripravené 
v rámci Európskeho týždňa pre rodičov. 

Niektorí rodičia zorganizovali besedy pre 
žiakov na zaujímavé témy:  
( Zdravotnícka tematika - poskytovanie prvej pomoci 
a podobne), ďalší pomohli zrealizovať exkurziu 
(Košice - botanická záhrada, ZOO, Gymnázium - 
Rim. Sobota, Gemersko malohontské múzeum, 
Gemerský  pivovar,  Slovenský červený kríž ) a iné.  
Bolo to pekné spestrenie každodenného, učením 
zaplneného života. 
 

          REPORTÁŽE,  ROZHOVORY 

Na návšteve u primátora mesta 
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REPORTÁŽE, ROZHOVORY 

rozšíril a ja som prestal chodiť do školy. 
Kamaráti sa ma pýtali prečo, no ja som im 
nevedel odpovedať. Pred deportáciou 
prišiel vojak, ktorý si nás zobral na 
zodpovednosť v pracovných táboroch. 
Okolo mňa sa odohrávali samé deportácie 
a hlavne do Osvienčimu. Dnes sa možno 
pýtate, či to čo vidíte vo filmoch je pravda. 
Ja odpovedám, áno je. No nie celá. Diali 
sa tam omnoho horšie veci. 
 
Niektoré rodiny stratili mnoho príbuzných. Ako 
to bolo u vás? 

Matku a brata som po deportácii už 
nevidel. Ja s otcom sme boli v Maďarsku, 
Ukrajine a v Rakúsku. Oslobodení sme 
boli 5. mája 1945 americkými vojakmi. 
 
Čo sa dialo, keď ste prišli domov. Pocítili ste 
vtedy, že ste Žid? 

Otca som našiel už doma, bol 
oslobodený skôr. Všetci hľadali prácu a ja 
som sa vrátil do školy. Nie necítil som to. 
Aj farári spolu hrávali karty. 
 
Ako vnímate dnešných Nemcov? 

Nemčinu som ovládal, no dlho som 
ju nepoužíval. Až s odstupom času, keď 
som bol vo viacerých koncetračných 
táboroch, som nečinu začal používať. Ale 
myslím si, že generácia sa mení. 
 
Pán Steiner – košický rabín, žije 
v Izraeli 
 

Aké máte zážitky z obdobia holokaustu? 
Ak mám byť úprimný, veľmi sa na 

to nepamätám, mal som vtedy 3 roky. 
Moje prvé spomienky z tohto obdobia sú 
z čias, keď som mal 6 rokov. Vtedy sme šli 
ilegálne do Maďarska. Vo vzduchu bola 
hmatateľná vojna. Ja som sa stal, 
inštruovaný rodičmi, vlastne nemým, aby 
nás neodhalili. Vtedy so sa prvýkrát cítil 
ukrivdený. 

 
Kde ste sa ukrývali pred deportáciou do 
pracovných táborov? 
 Bolo to na Myjavsku. Naša úzka 
rodina sa zachránila vďaka človeku, ktorý 
vedel plávať proti prúdu. Volal sa Ján 
Mozolík. Zachránil 14 ľudí. Deviati sme žili 
v pivnici v priestore 1,5 x 4 metre. Ďalší 
piati žili v dvojitej stene maštale.  Museli 
sme byť ticho. Nemohli sme ani kýchnuť, 
lebo nad nami bývali nemeckí vojaci, od 

ktorých nás delila trojcentimetrová doska. 
Takto sme žili deväť mesiacov. Bolo to 
ťažké, ale môj otec bol človek, ktorý sa 
tomu všetkému vzoprel. Bol veľmi silný 
a morálne podporoval aj nás.Boli sme 
oslobodení 7. apríla 1945 ruskou 
armádou. 
Ako vy vnímate dnešných Nemcov? 
 Aj napriek tomu, že sa hovorí, že 
prepáčiť sa dá, ale zabudnúť nie, v mojom 
prípade je to tak, že zabudnúť sa nedá 
a prepáčiť tiež nie. Mne nikto nevráti 
stratené roky, ani všetkýc starých rodičov, 
či strýkov, ktorých som v tej dobe stratil. 
Títo Nemci nemajú strach povedať, že ich 
starí rodičia boli vrahmi. Nehambia sa za 
to a ja som mal možnosť presvedčiť sa 
o tom. Vojna je strašná  a ja by som sa rád 
dožil celosvetového mieru. 
 
A čo by ste chceli odkázať mladším 
generáciám? 

Pán Hoffman: Bolo by pekné, keby 
boli ľudia znášanliví. Len tak sa môže stať 
svet príjemným miestom pre ľudí. 

Pán Steiner: Chcel by som 
povedať, že to čo sa dialo, to nebola 
dezinfekcia, ako tvrdili Nemci. Bola to 
VRAŽDA!!!! Ale neľutujte nás, už je to 
za nami. Namiesto toho vás prosím, 
všemožne zabráňte tomu, aby sa 
podobné veci vo svete už neudiali. 

 
Stretnutie s tými ľuďmi zanechalo 

v nás hlboké a nezabudnuteľné dojmy. 
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EXKURZIA DO 

NÁRODNEJ  RADY 

SR. 
 

Aj tento školský rok 
pán učiteľ Urda zorganizoval 
pre ôsmakov ZŠ P. K. 
Hostinskeho exkurziu do 
nášho hlavného mesta.  

Najskôr sme sa vybrali 
na Bratislavský hrad. Výhľad 
na Dunaj a jeho okolie bol 
úžasný. Urobili sme pár 
fotozáberov a už sme sa 
ponáhľali do Národnej rady.  

Čakanie pred budovou 
nám krátkym príhovorom 
spestril pán poslanec Jarjabek,  krorý odtiaľ práve odchádzal. Asi pre nás 
najzábavnejší bol detektor kovov, cez ktorý museli všetci žiaci prejsť. Nezaobišlo sa 
to samozrejme bez toho, aby  pri každom prechode žiaka neupozornili pípnutím na 
nejakú kovovú vec. Po priestoroch slovenského parlamentu nás sprevádzala pani 

Hájková, pracovníčka tlačového 
odboru Národnej rady. Povodila 
nás po všetkých priestoroch, 
premietla film o vzniku a histórii 
nášho parlamentu. Jej výklad bol 
zaujímavý a poučný. Mali sme 
šťastie na pána ministra Palka, 
Zajaca, Líšku, či pána ministra 
Lipšica a  pána poslanca 
Lintnera. Pani sprievodkyňa nás 
zaviedla aj na balkón rokovacej 
sály, ktorý je vyhradený zväčša 
pre novinárov. Kedže naše 
správanie bolo príkladné, za čo 
nás aj pochválili, zaviedla nás aj 
dole do rokovacej sály, Vyskúšali 
sme si aj sedenie za lavicami, no 

tentokrát poslaneckými.  
Po návšteve NR SR nás autobus zaviezol pred Avion shopping park. Všeci 

sme utekali do 3D kina Orange Imax, pretože sme meškali. Po zaujímavom filme 
sme sa rozutekali po nákupnom centre a potom nás už čakala iba cesta domov.  

Všetci sme boli nadmieru spokojní. Aj tento rok sa hodnotná akcia vydarila.  
 

          BOLI SME, VIDELI SME ... 
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Barbara Števáková 8.A 

 
 
 
 

Úspechy našich žiakov na 
súťažiach 

 
Veronika Trimajová – 5. A    
3. miesto na obvodnom kole súťaže 
Timravina studnička 
 
Henrieta Hegedűsová  -  9. C 
3. miesto na obvodnom kole súťaže  
Timravina studnička 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všetkým blahoželáme. 
 

Tesne pred uzávierkou sme sa 
dozvedeli, že naši „silní chlapci“  

obsadili na majstrovstvách 
Slovenska 3. miesto.  

 
Do oblastného kola v stolnom 

tenise družstiev postúpilo aj naše 
zmiešané družstvo. Obhajovať 

naše farby budú v Kalinove 
v januári 2006. 

 
 
 

 
 
 
Smiech je najlepší liek! 
 
Do autobusu nastúpi revízor a pýta si 
od jedného cestujúceho lístok: 
„Cestovný lístok si prosím!“ 
„Ja lístky nepredávam, skúste automat 
na zastávke!“ 
 
Stretne sa  Američan, Nemec a Slovák 
v nebi a rozprávajú, ktorý sa tam ako 
dostal. 
Američan vraví: 
"Bývam v Kalifornii, tak som si kúpil 
kabriolet. Duril som to 220 km/h a zabil 
som sa." 
Nemec vraví:  
"Ja som si kúpil Harleya a napálil som 
to do stromu." 
A Slovák hovorí:  
„Ja som si kúpil Felíciu a umrel som od 
hladu." 
 
Sestrička lekárovi: 
„Pán doktor, ten simulant z izby číslo 
217 zomrel... „ 
„Čože!? Tak to už naozaj preháňa...“ 
 
Angličan sa ubytuje v hoteli na izbe č. 
222 a po chvíli dostane chuť na rum. 
Vytočí číslo na recepciu a objednáva: 
"Two rums to room two two two!" 
Z recepcie sa ozve: 
"Tram tara ra tram ta ta...ty debil." 
 
Príde chlapík strašne opitý domov. 
Keď ho takého zbadá manželka, 
nazúrená podíde k nemu a strelí mu 
facku z jednej strany. 
„Tak budeš piť?“ 
Strelí mu facku z druhej strany. 
„Tak budeš piť?“ 
Tresne ho knihou po hlave. 
„Budeš piť?“ 
Chlapík vyvráti oči a pomedzi zuby 
pomaly odpovie: 

          NAŠE ÚSPECHY 

 
N. Veľoch, P. Kubík, J. Astaloš,                                  

4. ročník 
P. Astaloš, M. Astaloš, 

K. Slíž,  P. Matúš, Š. Fačko 
5. ročník 

M. Parobek, J. Sihelský, 
R. Zorvan                             

6.ročník 
 

Zvíťazili a získali titul majstri okresu v 
„Pasovačke“. 

1. decembra sa zúčastnia 
Majstrovstiev Slovenska. Držíme im 

palce! 
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„Tak teda nalej.“ 
 
 
 
VÝCHOVNO – VZDELÁVACIE 
VÝSLEDKY ZA PRVÝ ŠTVRŤROK 
ŠKOLSKÉHO ROKU 2005 - 2006 
  

22. novembra 2005 sa uskutočnila 
predbežná klasifikačná porada, ktorá 
zhodnotila naše správanie a vzdelávacie 
výsledky v tomto školskom roku. Žiaľ, nebola 
to žiadna sláva! Mnohí naši spolužiaci chodia 
do školy ako pozorovatelia OSN, sem – tam sa 
objavia a potom sa nenápadne znovu vytratia 
na niekoľko dní i týždňov. Iní zase poňali školu 
ako akčnú hru, spôsobiť nepriateľovi čo 
najväčšie straty a zdemolovať čo sa dá. Žiaľ do 
vyššieho „levelu“ sa takýmto spôsobom ťažko 
prebojujú! 
  
 
O konkrétne výsledky a čísla sme požiadali 
pani riaditeľku školy, Mgr. Vieru Sűcsovú. 
 

Na prvom stupni sme hodnotili 
247 žiakov. 

  
Dochádzka žiakov za 1. štvrťrok je nasledovná: 
Žiaci vymeškali spolu 5 201 vyučovacích 
hodín. Z toho 5 128 ospravedlnených a 73 
neospravedlnených. Priemer na žiaka je 21,05 
ospravedlnených a 0,29 neospravedlnených. 
Najlepšiu dochádzku má 3.A trieda, kde je 
priemer na žiaka12,54 hod. a najhoršiu 
dochádzku má 1.B, kde je priemer na žiaka 
36,6 hod. 
Správanie žiakov za 1. štvrťrok je nasledovné: 
Napomínaných triednym učiteľom bolo 6 
žiakov.  
Pokarhanie triednym učiteľom 6 žiakov. 
 Žiaci na prvom stupni majú problém so 
slušným správaním najmä cez prestávky. 
Nevedia sa po škole pohybovať kľudne, bez 
zbytočného behania. 
Prospech žiakov za 1. štvrťrok je nasledovný: 
Neprospieva 5 žiakov:  2.C  1 žiak 
   4.C  4 žiaci 
Napomínaných k väčšej usilovnosti je 19 
žiakov:   1.B 4 žiaci 
   1.C 3 žiaci 
   3.A 1 žiak 
   3.C 3 žiaci 
   4.C 8 žiakov 
 

Na druhom stupni sme 
hodnotili 425 žiakov. 

 
Dochádzka žiakov za 1. štvrťrok je nasledovná: 

Žiaci vymeškali spolu 10 493 
vyučovacích hodín. Z toho 10 117 
ospravedlnených a 376 neospravedlnených. 
Priemer na žiaka je 23,80 ospravedlnených 
a 0,88 neospravedlnených. Najlepšiu 
dochádzku má 5.B trieda, kde je priemer na 
žiaka13,6 hod. a najhoršiu dochádzku má 8.C, 
kde je priemer na žiaka 44,9 hod. 
Správanie žiakov za 1. štvrťrok je nasledovné: 
 Správanie žiakov II. stupňa je u 
mnohých nezlučiteľné s vnútorným poriadkom 
školy ale i s platnými právnymi normami. Ide 
hlavne o úmyselné záškoláctvo, ničenie 
majetku školy a arogantné vystupovanie voči 
pedagogickým pracovníkom. Najsmutnejšie sú 
prejavy vydierania a šikanovania spolužiakov. 
Riešili sme i krádeže. 
Napomínaných triednym učiteľom bolo 29 
žiakov.  
Pokarhanie triednym učiteľom dostalo 16 
žiakov. 
Pokarhaných riaditeľkou školy bolo 24 žiakov. 
Prospech žiakov za 1. štvrťrok je nasledovný: 
Neprospieva 54 žiakov: 5.C  8 žiakov 
   6.B  3 žiaci 
   6.C 5 žiakov 
   7.B 3 žiaci 
   7.C 3 žiaci 
   7.D 3 žiaci 
   8.B 5 žiakov 
   8.C 12 žiakov 
   9.B 10 žiakov 
   9.C 2 žiaci 
Napomínaných k väčšej usilovnosti je 171 
žiakov:   5.C 8 žiakov 
   6.A 8 žiakov 
   6.B 22 žiakov 
   6.C 8 žiakov 
   7.A 7 žiakov 
   7.B 13 žiakov 
   7.C 12 žiakov 
   7.D 16 žiakov 
   8.A 2 žiaci 
   8.B 12 žiakov 
   8.C 14 žiakov 
   9.A 11 žiakov 
   9.B 18 žiakov 
   9.C 20 žiakov 
 
 Poďakovať sa chcem žiakom, ktorí sa 
vedia správať, aktívne a tvorivo sa zapájajú do 
vyučovacieho procesu a do súťaží, vedia  
a chápu, že bez vzdelania nič v živote 
nedosiahnu. 

 
 

( No čo už. Učený nikto z neba 
nespadol, ale ... ) 

          NAŠE ÚSPECHY 
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ZAUJÍMAVÉ ÚČELOVÉ CVIČENIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hneď ráno sme nasadli do  
vojenského auta, a tak sme mali 

možnosť vyskúšať si ako sa cítia 
vojaci, keď idú do terénu. Aj keď cesta 
nebola pohodlná, bola veľmi zábavná. 
Asi po štvrťhodine sme dorazili do 
cieľa. Trochu utrmácaní, ale zvedaví, 
čo nás čaká ďalej sme vyskakovali 
z auta. Nasledovala praktická časť. 
Privítanie dymovnicami vo farbách 
Slovenska – bielej, modrej a červenej, 
bolo veľmi efektné. Praktická časť sa 
všetkým páčila. Záujemcovia si mohli vykopať vlastné zákopy, skúsiť si ako sa spí 
v stane vyrobenom z prírodných materiálov, alebo ošetriť zraneného kamaráta. 

Vojaci sa s nami rozlúčili niekoľkými svetlicami, 
ktoré sa nad našimi hlavami vznášali na malých 
padáčikoch. Opäť sme nastúpili do áut a odviezli 
sme sa späť do školy, kde na nás čakala najmenej 
obľúbená teoretická časť. Na naše veľké 
prekvapenie však bola rovnako zaujímavá ako tá 
praktická. Dozvedeli sme sa niečo o práci vojakov 
v teréne, o ich maskovaní, stravovaní 
a prenocovávaní. Tí odvážnejší si dokonca mohli 
rozobrať a znova poskladať samopal. No a na 
záver sme mali možnosť porozprávať sa 
s priamym účastníkom  2. svetovej vojny, ktorý 
nám ochotne porozprával o jej hrôzach. 
      Toto branné cvičenie sa všetkým veľmi páčilo 
a ja dúfam, že také ešte aspoň raz zažijeme. 
 

 M. Mišuráková 9.A  
 
 
 

 

      
 Nedávno,  presnejšie 21. októbra 2005, sme sa my, žiaci 2. stupňa 

zúčastnili účelového cvičenia – ochrana prírody a človeka. A to nie 
obyčajného. 
      Každú triedu mal na starosti jeden profesionálny vojak (čo potešilo najmä 
dievčatá). 
 

          ZÁBAVA I POUČENIE 

No, nie je fešák? 

Stavanie prístrešku 
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 HHAALLLLOOWWEEEENN  
 

Americký sviatok Halloween, 
teda „predvečer Všetkých svätých“, sa 
v minulom mesiaci prehnal viacerými 
krajinami západnej Európy, a hlavne 
severnou Amerikou.  

 
 
Halloween – ako sviatok – je 

veľmi starý. Jeho história siaha až ku 
Keltom. Vtedy sa rok delil na dve 
obdobia – obdobie hojnosti a obdobie 
zimy a hladu. Začiatkom novembra sa 
Keltom zásoby zúžili a nastala zlá 
doba. Preto ľudia prvý novembrový 
deň uctievali boha mŕtvych – Anwinna. 
Ľudia verili, že tejto noci sa zjavujú 
duše mŕtvych, a tak im svietili na cestu 
svietnikmi vyrobenými z dyní. 
Duchovia sa vracali domov, aby za 
pomoci svojich príbuzných prekročili 
hranicu Zeme mŕtvych. Živí sa 
prezliekali do starých šiat a maľovali si 
tváre, aby do nich nevstúpili zlí 
duchovia. Tejto noci sa hovorilo 
Samhain. 
      V roku 43 po Kristovi okupovali 
keltské územia rímske vojská. Časom 
sa tieto národy a zvyky začali prelínať, 
a tak sa Samhain začal sláviť 
i v období žatvy. K svietnikom a ohňom 
tak pribudlo ovocie a obilie.  
      Behom 500 rokov sa k moci 
dostala katolícka cirkev. Pápež Bonifác 
IV. chcel zamedziť sláveniu 
pohanských sviatkov, a tak sa zriadil 
nový sviatok – Sviatok všetkých 
svätých ( u nás 1. novembra ). 
Avšak mnohí ľudia slávili sviatok spolu. 
V 16. storočí bol teda na svete nový 
sviatok – „ All Hallow´ Day  (Eve) “ , 
čiže Deň všetkých  blahoslavených. 
Podvečer tohto sviatku (31.10.) sa 
volal All Hallow´Evening,  v dedinskom 
slangu jednoducho Halloween. 

     V 20. rokoch minulého storočia boli 
oficiálne povolené mestské oslavy. 
Tento sviatok sa slávi vždy 31. 
októbra. Deti v rôznych maskách 
chodia z domu do domu a pýtajú 
cukríky. Americké rodiny vyzdobujú 
svoje príbytky rozličnými ozdobami ako 
sú napríklad tekvice, či lampióny. 
 

 
 

 
V našej škole sme si pripomenuli 
Halloween výstavkou tekvíc 
a nástenkami s touto tematikou. 
Najlepšie boli vyhodnotené.       

 
 

          ZÁBAVA I POUČENIE 
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Nájdu sa medzi nami aj takí, 
od ktorých si možno o pár rokov 
budeme nechávať podpisovať ich 
diela. A možno budeme radi, že sme 
s nimi chodili do jednej triedy alebo 
aspoň na základnú školu. Najmä  
3. A trieda oplýva mladými 
talentami. 

Posúďte sami. 
 
Slivka 

Našiel Janko slivky, 
už mu tečú slinky. 
Nechaj kôstky, Janko! 
Urob kúzlo s jamkou. 
 
Kôstku zasaď do jamky, 
zanôť pritom spievanky. 
Na jar nájdeš nový strom, 
zamáva ti konárom. 
 

Slávka Nosáľová 3.A     
 
Šach 
Tráva je len mach, 
pri nej hrám aj šach. 
A ked´ ho mám dosť, 
ťahám  žabe chvost. 
 
A to si len nemyslite, 
ked´ ho ťahám ráno v svite. 
Je to skvelá hra, 
to viem iba ja. 
 

Radka Činčúrová  3.A 
 
Svadba  
Sedí svišť v tráve, 
sedí sa mu dobre. 
Žeňiť sa mu chce práve, 
samičku si žobre. 
 
Samička ho chce, 
už sa milo chechce. 
Už bude svadba, 
ukradli si kraba. 
 

Adam Kovaľčík a Rastislav Václavík 3.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najkrajší obrázok 

Kde bolo, tam bolo, boli raz dve 
rodiny. Jedna rodina bola dobrá a tá 
druhá zlá. Raz sa konala súťaž, 
v ktorej  súťažiaci museli nakresliť 
najkrajšiu zimnú krajinku. Zúčastnili sa 
jej obidve rodiny. 

Tá zlá chcela vyhrať nad 
ostatnými a tak sa rozhodla, že budú 
podvádzať. Svoj obrázok vystrihli 
z časopisu a vyhrali prvé miesto. Ale 
všetci zistili, že víťazi podvádzali.  

Potom vymenili ceny a dobrá 
rodina zvíťazila. 
 

Michaela Mišuráková  3.A 
 
 
Martin a vrabce 

Kde bolo, tam bolo, bola raz  
jedna záhrada. V nej pestoval Martin 
slivky. Mal ich veľmi rád, ale tak isto aj 
vrabce, ktoré mu ich chodili kradnúť. 
A tak musel vyrobiť strašiaka, aby 
niečo zostalo aj jemu. Vrabce sa zľakli 
a tak prišli z druhej strany. Martin 
musel vyrobiť ďalšieho strašiaka, aby 
vrabce dali pokoj.Zabralo to a od toho 
dňa vrabce chodili ku susedom. Keď 
zjedli všetky slivky, vrátili sa opäť k 
Martinovi. Prileteli z tej strany, kde 
strašiak nebol. Martin musel spraviť 
ďalších strašiakov. 

A tak vrabce, ktoré si mysleli, že 
sú to ľudia, dali Martinovi konečne 

          NAŠA TVORBA 

Halloween na 1. stupni 
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pokoj a odišli hľadať bezpečnejšie 
miesto. 
 

Michal Mišurák   3.A 
 
 

Boj proti drogám  -  
názory našich piatakov 
 
 

 
 
Fetovať sa nepatrí,  
budeš v hrobe raz, dva, tri. 
 
 
Nie je dobre, keď sa droga stane 
pánom tvojho tela. Niektorí ľudia boli 
otrokmi pred stáročiami, niektorí sú 
nimi i dnes. 
 

M. Václavik  5.A 
 
Miesto drogy, kúp si pogy.  
Namiesto cigaretky, kúp si magnetky.                                                                          
 

L. Salayová  5.A 
 
 
Vraví každý športovec, 
fajčenie je hrozná vec. 
Lopty do brán doručíš, 
keď sa fajčiť odučíš. 
 

Cigaretka – dobrá vec,  
vraví každý lenivec. 
Nechce sa mu cvičiť,  
radšej bude dymiť.        
 

M. Pocklan  5.A 
       
 
 
 
Drogy a narkotiká, sú ako do chrbta 
dýka. 
Časovaná bomba tiká, neužívaj 
narkotiká.            
Drogy neužívaj, život si užívaj. 
Jedna z najhorších vecí, ktoré ťa môžu 
postretnúť, sú drogy. 
Drogy radšej neskúšaj, zubatú 
nepokúšaj !     
 

D. Petrus  5.A 
 
 

 
 
 
 
 
 
Drogu nechaj drogou, seba nechaj 
sebou.                        
 

K. Slíž  5.A 
 
 
Droga – to je zlá vec 
ruky dávaj od nej preč. 
Droga – to je závislosť, 
vzbudzuje v tebe aj zlosť. 
 

Drogy sú len zlé veci, 
zahoďme ich do pecí. 
Nefajčite tú zlú marihuanu, 
radšej si kúpte čokoládu.  

V. Trimajová  5.A                                                     
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          NÁZORY 
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Funky, dancehall, mierny nábeh do breakbeatu, to všetko na Né produkte nájdete. Texty majú 
hlavu aj pätu, bez nejakých zbytočných fráz, vynikajúca dikcia, niekedy vokály, inokedy ragga sound, 
jednoducho akási eklektická originalita v spájaní príbuzných odrôd hudby.  

Ak máte radi vyššie spomínaný dancehall (presne taký, aký niekedy chodí na rakúskom FM4), 
ale v slovenskom podaní, nájdete sa v skladbe Staraj sa o seba, za výdatnej pomoci Opaka z 
formácie AMO, ak radšej r’n’b, pustite si track Naša, kde sa o vokálovu zložku postarala (dnes už 
moderátorka jednej hitparády) Tina, ktorá sa mimochodom zaslúžila aj o najväčšie prekvapenie tohto 
CD, keď sa v jedenástej skladbe Vaša predstavuje svojím, naozaj korektným, rapom. Síce trochu 
počuť, kto jej “kryje chrbát”, flow sa mierne podobá Danovi, no jej prejav je naozaj príjemný. O klasicky 
kvalitných výpomociach českého rapera Oriona (PSH), pražsko-ruských  
P-13, Danových kolegov zo zoskupenia Názov stavby, alebo Kardinála z H16, je zbytočné hovoriť. Kto 
pozná, vie, a komu tieto mená nič nehovoria, aj tak nebude chápať, o čom vlastne píšem. Albumu síce 
možno vyčítať, že zo štrnástich skladieb sú štyri, ktoré už vyšli na iných CD, ale faktom je, že tých 
desať úplne nových trackov je niečo, čo rozpráva samo za seba. A ani tie staršie (alebo tie, ktoré ste 
mali možnosť počuť už aj niekde inde) nie sú niečo, pri čom by vás napadali myšlienky o mrhaní 
vlastným časom. Čistýchov sa považuje podľa odborníkov za psychológa, pretože jeho slovná zásoba 
a frázy, z ktorých tvori lyrické hračky sú podľa nich nepochopiteľné. 

„Tvoja viera, tvoje skutky, tvoja povesť, tvoje ja,  veci ktoré v prvom rade idú z hlavy od 
teba za svoje činy viny bereš na seba.“    Čistýchov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stránku pripravil D.Hrivňák 9.A 

          NÁZORY 

O tom, že v poslednom čase 
na Slovensku prebieha hip-
hopový boom je, myslím si, 
dosť zbytočné polemizovať. 
Stačí sa pozrieť na hociktorú 
televíznu hitparádu, sem tam 
si zapnúť nejaké rádio s 
celoplošným pokrytím, na 
ktorých vznikajú na hip-hop 
zamerané relácie (niektoré s 
väčšou, iné s menšou 
kvalitou) ako huby po daždi. 
Z tohto štýlu sa jednoducho 
stáva móda. Konečne 

Skupina ktorá sa venuje tvorbe hard-coreového rapu vznikla v 
roku  1993.  V tom roku vydali platinový album ENTER THE WU-
TANG.  Skupina má 10 členov Prince  ( RZA ),  Rakeem, 
Raekwon, Old Dirty Bastard, Method Man, Ghostface Killah, 
Genius (GZA), U-God, Master Killa a Inspectah Deck.  
Budúci rok budú mať koncert aj na Slovensku, na ktorý sa ich 
nespočetní fanúšikovia tešia. 
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Na Štedrý deň sa ľudia snažili 
zistiť, ako sa im bude dariť 
v nasledujúcom roku. Predovšetkým 
chceli poznať odpoveď na to, či 
budú všetci členovia rodiny zdraví, 
aká bude úroda, alebo aké iné 
významné udalosti ich v 
nasledujúcom roku neminú. 
Ovplyvniť budúcnosť sa snažili 
dodržiavaním zaužívaných zvykov. 
Mnohé z nich sa zachovali a 
dodržiavajú sa dodnes, hoci im už 
neprikladáme taký význam jako 
kedysi. Vianočné zvyky a obyčaje sa 
čiastočne líšia aj podľa jednotlivých 
regiónov Slovenska. 
 K tradičnému menu skoro na 
celom Slovensku patrí kapustnica 
s hríbami, zemiakový šalát a 
vyprážaná ryba. Na slávnostne 
prestretom stole nemá chýbať 
chlieb, oblátky, med, jablká, orechy 
a cesnak ako symbol zdravia. 
Niektoré rodiny dávajú pod obrus 
šupiny z kapra, aby mali po celý 
budúci rok veľa peňazí. Spievajú sa 
koledy a gazdinky pripravujú rôzne 
maškrty, ktoré by sa nemali jesť cez 
deň, aby sme večer videli „zlaté 
prasiatko“. 

 
 
Z REPERTOÁRU KOLEDNÍKOV 
 
Raduj sa, vesel sa,  
betlehemská chasa, 
Pán Boh nám požehnal 
nového Juhása. 
Bude nám on ovce pásti, 
aj kozičky jalové, dáme mu krpčence, 
aj bačkory nové … 
 
A ty Kača stará, obuj bačkory, 
veď sa nám narodil Ježiško malý. 
Do Betlehema pôjdeme, 
vyskakovať budeme, 
hop, hop, vesele… 
 
Vinšujeme vám tieto slávne sviatky, 
narodenie Krista Pána, 
aby vámdal Pán Boh zdravie, šťastie, 
hojné božie požehnanie, 
a po smrti kráľovstvo nebeské. 
 
 
PRANOSTIKY OKOLO VIANOC 
 
Aké je počasie na Barboru, také býva až do 
Vianoc. 
Keď je hus na Vianoce na blate, Jozef bude na 
ľade. 
Katarína na blate, Vianoce na ľade. 
Biele Vianoce, zelená Veľká noc. 
Aký je čas na Vianočný deň, taký bude aj 
budúci január. 

          A OPÄŤ SÚ TU VIANOCE 

A OPÄŤ SÚ TU VIANOCE . . . 
 

Snáď každý z nás spája Vianoce 
s očakávaním a nádejami, že svojím 
správaním a snahou ovplyvní množstvo 
darčekov pod stromčekom. Niekomu sa sny 
splnia, iní sú možno sklamaní. Väčšinou však 
každý z nás dostane aspoň nejaký malý 
darček ako svedectvo o tom, že okolo sú 
ľudia, ktorý na nás myslia a majú nás radi. 
V minulosti boli Vianoce nielen sviatkami 
oddychu a rodinnej pohody, ale zároveň 
dňami opradenými rúškom tajomstva a 
ľudovej mágie. 
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A ešte zima a Vianove, ale teraz 
z pera našich spolužiakov. 
 
 
Zima 
 
Sniežik padá na deti, 
zima ku nám doletí. 
Chystáme si lyže, sane, 
zajtra sadneme si nane. 
Stromček sa už trbliece, 
už prišli k nám Vianoce. 
Darčekov je plný dom, 
zvonček zvoní bim-bam-bom. 
 

Richard Václavik, IV.A 

 
 
Príchod Vianoc 
 
Prišla zima, prišiel mráz 
zároveň aj Mikuláš. 
Naplnil nám čižmičky,  
radujú sa hlavne detičky. 
 
Blížia sa už Vianoce 
a prvý sniežik sa ligoce. 
Stráne, lúky zasypal 
aj jedličku nám obsypal. 
 
Nadišiel deň sviatočný,  
radosť z Vianoc máme, 
pri vianočnom stromčeku 
všetci spolu večeriame. 
 

Šimon Vrábeľ, IV.A 

 
Vianoce 
 
Vianoce už prichádzajú, 
deťom radosť prinášajú. 
Už sa tešia na tie chvíle, 
keď sa stromček rozžiari 
a pod ním sa objaví 
darček, ktorý čakali. 
 

Michal Mátéčka, IV. A 
 

 
 
 
 
 
 
Zima 
 
Skončila sa jeseň, 
vtáčky dospievali pieseň. 
Do teplých krajín odlietajú, 
pesničku si tam spievajú. 
 
Nastali už chladné dni, 
deti čiapky, čižmy odeli. 
Ráno keď sa zobudili, 
vlastným očiam neverili. 
 
Celý kraj bol prikrytý snehom, 
deti vyšli na dvor behom. 
Bola to radosť veliká, 
keď si stavali snehuliaka. 
 
Večer ich stromček ozdobený čakal 
s darčekmi plných prekvapení. 
 

S. Erdódiová, IV.A 

 
Zima 
 
Zima je tu vždy a zas, 
prinesie nám plno krás. 
Deti sa z nej radujú 
a medzi sebou sa guľujú. 
Príde zima príde zas 
prinesie nám tuhý mráz. 
Prídu k nám aj Vianoce, 
stromček sa krásne ligoce. 
 

D. Sághiová, IV.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          A OPÄŤ SÚ TU VIANOCE 
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Kvietkoviny 

Doplň skryté písmenká 
 
    Lyžič♣a   
   Pot♣k       
   Pe♣ačník  
   Lab♣rint 
   ♣ráva 
   Zmrzli♣a 
   J♣zero 
   Ma♣ka 
   ♣ohút 
  Abeced♣ 
 
 

Kto robí pre vás zábavu? 
No predsa…. 

 

4A 5A 2E 5B 1A 5D 1A  1A 

         
 

 1 2 3 4 5 
A A B C D E 
B F G H CH I 
C J K L M N 
D O P R S T 
E U V X Y Z 

 
 

Sčítanie 
Umiestnite čísla od 0 po 9 tak, aby ich súčet 
súhlasil vodorovne aj zvisle. Žiadne číslo sa 
nesmie objaviť viac jako raz v jednom riadku a 
v jednom stĺpci. 
 

    20 

   7 15 

 4   20 

5    13 

  3  11 

11 13 17 18 10 

A ešte pár „kameňákov“. 
 
Vo vlaku: 
"Pani, povedzte svojmu synovi, nech 
ma nenapodobňuje!" 
"Maroško, prestaň zo seba robiť 
debila!" 
 
Chlapík je pred domom v záhradke a 
zrazu zbadá, že z domu odnaproti 
vybehla krásna blondínka a zamierila 
si to k poštovej schránke. Otvorila ju, 
pozrela dovnútra a zavrela. Vrátila sa 
do domu... a o nejaký čas znova 
vybehla, pozrela do schránky, zúrivo 
zabuchla schránku a vrátila sa do 
domu... Keď vybehla už asi po piaty 
krát, chlapíkovi to nedalo a pýta sa: 
"Stalo sa vám niečo, že stále beháte 
tam a späť z domu ku schránke???"  
Ona na to:  
"Ale, môj počítač sa zbláznil!!! Stále mi 
vypisuje, že mam poštu!!!"  
 
"Pán doktor, môžem sa uzdraviť?" 
"Nie, prečo sa pýtate?" 
 
"Pán doktor zomriem?" 
"Pravdaže!" 
 
"Pán doktor, čo mi je?" 
"Hmm, to ukáže až pitva..." 
 
Na rohu ulice horko plače malý 
chlapec, pristaví sa pri ňom staršia 
pani: 
„Prečo plačeš, chlapče?“ 
„Ja som sa stlatiiil...“ 
„A svoju adresu vieš?“ 
„Vieeeeeem: www.fghnet.sk“ 
„Bože môj, a to je kde? Vieš aspoň 
svoje meno?“ 
„Administlatol.“ 
 
Od počiatku som bol zázračné dieťa. 
Všetci o mne už od detstva hovorili, že 
to bude zázrak, keď zo mňa niečo 
bude. (P. Cezanne) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ZÁBAVA 

http://www.fghnet.sk

