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P R Í H O V O R

Do rúk sa Vám dostalo tohtoročné
číslo školského časopisu.
      Po dlhom uvažovaní nad názvom
časopisu sme sa rozhodli pre názov
         ŠKOLSKÉ  OKO.
Pod týmto názvom už školský časopis
 vychádzal v školskom roku  2005/2006.
 V tejto  tradícii chceme pokračovať a prinášať
 zaujímavé rubriky, ktoré si radi prečítate.
 Radi prijmeme od vás zaujímavé príspevky
 a názory,  ako časopis urobiť pútavejším
a zaujímavejším.
    Prajeme  Vám veľa chuti do učenia,
trpezlivosti pri získavaní dobrých známok,
ale hlavne veľa krásnych zážitkov.
     S príchodom najkrajších sviatkov  roka,
Vám všetkým prajeme príjemné prežitie
vianočných sviatkov a všetko najlepšie
v novom roku 2008 !

                                 Redakčná rada
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. . .U PANI RIADITELKY

1. Prečo sa posunulo vyučovanie o 5. minút skôr ?
- Kvôli dochádzajúcim žiakom. Aby stihli autobus a stihli sa naobedovať.

2. Prečo už nemáme klasický školský zvonec, čí nápad to bol, nahradiť ho
melódiou?

-Nápad to bol môj, myslím, že je to lepšie . Učitelia nemôžu predlžovať hodinu, lebo je to
pre žiakov isté rozptýlenie.

3.  Podľa čoho sa vyberali melódie ?
-Nevyberajú sa, sú nakódované, nedajú sa meniť. Menia sa samy podľa ročného obdobia alebo
sviatkov.

4.  Počas  veľkej prestávky by sme uvítali nejaké pesničky, dalo by sa s tým
niečo urobiť ?
- Nemá to  kto robiť. Učitelia musia mať svoju prestávku, ale dávnejšie robili dievčatá z 9.A.
hudobnú reláciu. Akýkoľvek  nápad a iniciatívu od žiakov privítam.

5. Nedávno sa uskutočnilo pasovanie prvákov...
-Áno, konalo sa v telocvični. Tento rok prišlo mimoriadne veľa rodičov, ale aj starých rodičov.
Žiaci mali pripravene rôzne programy, dostávali certifikáty.

6.  V niektorých triedach sa mení podlaha....
-V tých najhorších, aby nemali diery v podlahách...

7.  Prečo nemáme odborne triedy ?
-Nemáme na to priestory, ale na budúci rok, keď sa nám uvoľní jedna trieda, urobíme mediálnu
triedu, kde bude televízia a prehrávače.

8.  Nebudú sa prerábať dievčenské toalety na druhom stupni nakoľko sú
v príšernom stave ?
-Áno, budú, len to stojí  veľa peňazí.

9.   Nebudeme mať my deviataci nejaký ples ?
-Takýto nápad privítam, mohlo by sa to stať tradíciou školy, len sa obávam, že by žiaci nemali
záujem.



......... U PÁNA  UČITEĽA  VALACHA

 1. Kedy ste sa rozhodli učiť výtvarnú výchovu a prečo ?
Pred 8 rokmi,  pred štúdiom na vysokej škole, pretože som 13 rokov navštevolal ZUŠ, i  keď
prvoradým cieľom bolo vyučovanie telesnej výchovy.

   2. Aký druh hudby máte radi a ako trávite svoj voľný čas ?
Z každého rožku trošku, ale ľudovky neobľubujem.Niekedy som bicykloval, teraz si pozriem dobrý
film.

 3.  Aké sú vaše plány do budúcnosti .
Chcel by som učiť najmä TV, venovať sa neplavcom počas plaveckého výcviku, ale aj rozvíjať nadanie
a talent nádejných športovcov.

4.  Bývate s rodičmi alebo máte vlastný byt ?
Bývam s rodičmi, ale chcel by som bývať sám.

   5. Trávite večery s priateľmi alebo doma?
Počas pracovného týždňa doma, cez víkendy s priateľmi.

   6. V ktorom meste ste študovali a  čo sa vám tam páčilo?
Študoval som v Nitre na Univerzite Konštantina filozofa a páčil sa mi študentský   život.

   7. Ktorý predmet ste na ZŠ mali obľúbený a ktorý neobľúbený ?
Rád som kreslil, čiže obľúbená bola VV a matematika bola hodina, ktorá namala konca-kraja a vôbec
nemusela byť.

          8.Ku ktorému predmetu VV alebo TV máte pozitívny vzťah a prečo?
 Išiel som študovať VV, ale viac sa mi zapáčila TV, pretože tam bola uvoľnenejšia    atmosféra a

príjemní ľudia.

          9. Aké úspechy ste dosiahli a v plávaní , kde všade ste sútažili?
       Bol som judista, k plávaniu som sa dostal čírou náhodou pred 8 rokmi.

 Získal som ocenenia v medzinárodných súťažiach, aj popredné umiestnenia na súťažiach
v Šalgotariáne a   v Insburgu.

 10. Pozerávate SuperStar , aký máte na to názor?
Pozeral som prvé, žiaľ,teraz nepozerám, hlavne kvôli času, nestíham.
Rád pozerám Simpsonovcov .

11. V ktorej triede sa vám najlepšie učí a prečo?
Dobre sa mi učí vo 8.A., pretože majú záujem a v 5.C., pretože je s nimi zábava.

12. Povedzte nám nejakú pikošku z detstva.
         Keď som bol 15- ročný,  bol som ťažší ako teraz.

 13 V ktorej triede sa vám učí najhoršie , prečo?
Najhoršia trieda je 6.B., po každej čiare a sa pýtajú, či je to dobre. V niektorých
 triedach žiaci skúšajú, čo si ku mne môžu dovoliť



. . .u prvákov . . .

Položili sme im tri jednoduché otázky :

1.Ako sa ti páči v škole?
2.Ktorý predmet máš najradšej?
3.Plakal/a si niekedy cestou do školy?

PAĽKO:
1. Dobre, učíme sa veľa písmen
2. Slovenčina
3. Niekedy v škole

PAŤKO:
                                                                                              1. Dobre, páči sa mi tu pekné zvonenie

                                                                 2. Počítače
                                                                                              3. Nie, veď som chlap !

VLADKO:
1. Dobre, páčia sa mi hračky
2. Matematika a telesná
3. Nie, nikdy !

RIŠKO:
                                                                                               1. Dobre, naučil som sa čítať, počítať

                           2.  Počítače
                                                                         3. Nikdy

VIKI:
1. Dobre, páči sa mi to, že ma niekedy pani učiteľka vyvolá
2. Matematika a angličtina
3. Nie, veď som už veľká

RADKA:
        1. Dobre, učiteľka nás učí písmenká
       2. Čítanie a počítanie

                                     3. Nie, ale niekedy v škole

MARUŠKA:
1. Dobre, páči sa mi učiteľka
2. Angličtina a telesná
3. Áno, raz, lebo som sa raz zle vyspala



. . .u piatakov. . .

Položili sme tri otázky:

1. Ako sa cítim ako piatak?
2. Čo by som zmenil na druhom stupni?
3. Ako sa správajú starší spolužiaci ku mne?

Martina:
1.Dobre , v poriadku , mám sa tu dobre.

  2.Vymaľovať školu a každý deň len štyri hodiny.
       3.Nemám žiadne problémy.

Frederik:
                                                                                   1.Dobre,lebo nemusím chodiť do družiny.

                                                            2.Skrátil by som vyučovanie.
                                                                                    3.Nemám problém.

Sabína:
1.Celkom dobre, neviem prečo.

                  2.Som za krajšie toalety.
                3.V bufete sa občas strkajú.

Dávid:
                                                  1.Ako prvák na prvom stupni.

                                                                                       2.Nemala by byť taká ťažká slovika.
                              3.Správajú sa ku mne ako k malému.

Slávka:
1.Dobre páči sa mi tu a sú tu dobrý učitelia.

            2.Aby boli krajšie toalety.
         3.Dobre ale mala by som nejaké výhrady.

                                                              Maťo:
1. Veľmi dobre, lebo je bližšie bufet.

                                                                                      2.Nemám výhrady.
                                                                                   3.Nemám problém.
               Jakub:
1.Mám fajn pocit. Sú tu milí a dobrí učitelia.
    2.Aby nebol dejepis.
 3.Nájdu sa aj neslušní ,ale mne nič nerobia.



Národná rada SR
V utorok 6.novembra sme sa takmer celý 8.ročník vybrali do NRSR

v Bratislave.
Autobus nám zastal ráno pred
Bratislavským hradom a po
prejdení cez cestu sme sa ocitli
v Národnej rade. V priestrannej
vstupnej hale sme si všimli kópiu
Ústavy SR, pri ktorej sme sa neskôr
pozastavili a boli sme zavedení na
zaujímavú a poučnú debatu
s pánom poslancom Miššíkom,
ktorý nám ochotne porozprával,
ako to v parlamente chodí.
Nemohol však zostať dlho kvôli
nám neznámym dôvodom,  a preto

sme sa presunuli do priestorov rokovacej sály.
Najprv sme na ňu hľadeli len z hora z balkónika, no potom sme boli zavedení aj
dolu k rečníckemu pultu. Počas celej exkurzie nám bol podávaný výklad, ktorý
nám zodpovedal naše nevyslovené otázky. Neskôr sme sa presunuli do
nákupného centra, a potom dlhou cestou so sprievodom prvého snehu domov.



ŠTÁTNA PRÍRODNÁ REZERVÁCIA - ŠOMOŠKA

V jeden krásny slnečný októbrový deň
Žiaci 8. ročníka sa vybrali spoznávať krásy
Cerovej vrchoviny a najmä ŠPR- Šomošky.
Svojou krásou im učaroval ,,Kamenný
vodopád „
ktorý vznikol sopečnou činnosťou .
Láva stuhla do unikátnych päť- až
šesťbokých stĺpov čadiča.
Zvetrávaním , prípadne aj ľudskými
zásahmi vzniklo „ Kamenné more“.
Šomošku neodmysliteľne dotvára starý
bukový porast,
ktorý je bohatý rozmanité druhy rastlinstva
i živočíšstva.
V plnej nádhere sa ukázala salamandra
škvrnitá a drevokazné huby.
Ľudským výtvorom je stredoveký hrad
a umelo vybudované vodné nádrže.



Bolo to 25.októbra. V ten deň nám bolo povedané, že pôjdeme na exkurziu do Košíc. Celá trieda
začala vyskakovať od radosti. Všetci sme sa tešili. Bude to naozaj super !!!

Dni ubúdali a ubúdali. Po nekonečných štyroch dňoch čakania sme sa konečne dočkali. Prišlo ráno
a my  sme si sadli si do autobusu plní nadšenia. Autobus konečne naštartoval a pohli sme sa na
ďalekú cestu. Po niekoľkých hodinách v autobuse sme prišli do Košíc.

Vystúpili sme pred Botanickou záhradou.
Plní napätia sme vošli do obrovského skleníka.
Bolo v ňom  síce teplo, no pre tú krásu sa to
oplatilo vydržať. Nádhera! Farby, ktoré lahodili
našim očiam a vône, ktoré šteklili naše zvedavé
nošteky. Naplnení krásou kvetov sme sa vybrali
do Technického múzea.
Zaujali nás  hračky, ktoré rozvíjali logické
myslenie detí.
Z Technického múzea sme išli konečne
do Planetária.
Planetárium nám všetkým učarovalo.
Na strope sa premietali planéty a hviezdy.
Neskôr sme sa pokochali nočnou oblohou.
Po nádhernom zážitku  sme sa za odmenu
vybrali do obchodného domu Optima a odtiaľ už len na  ďalekú cestu domov.
Bol to proste nezabudnuteľný zážitok.

Naša škola organizovala výlet do Tropikária v Budapešti. Všetci sme sa tešili. Je pravda, že cesta
bola dlhá, ale stálo to zato.

Prehliadka sa začínala akváriami s rybičkami
rôznych farieb a tvarov.  Potom sme sa dostali
do džungle, kde sme zažili silnú dažďovú búrku,
počas ktorej stíchol spev vtákov ,
krokodíly sa ponorili pod hladinu a  na tele sme
pocítili vlhkosť. Až po niekoľkých minútach
život v džungli opäť ožil. Vtáky voľne lietali
po „džungli“, predvádzali svoje piesne
a pestrofarebné perie Pokochali  sme sa aj
podvodným morským svetom, kde sme mohli
z úplnej blízkosti vidieť všetky možné morské
živočíchy, od koralov, morských hadov, cez raky,
raje, až po žraloky. Raje sa dokonca dali aj pohladkať.
Bolo tam super!



Úspech dosiahnu len tí,
ktorí kráčajú pomaly po správnej ceste,

a nie tí, ktorí sa k nemu náhlia
bludnými chodníčkami.

Descartes

Lívia  Vincelová - 6.A
1. miesto v literárnej súťaži Dobšinského rozprávkový Gemer
Denis  Kučerák – 6.A
2. miesto v literárnej súťaži Dobšinského rozprávkový Gemer
Diana  Rapčanová – 6.A
1. miesto v okresnom kole  Timravina studnička – postup na celoslovenské kolo v Lučenci
Miroslav  Gregorec, Lukáš  Čillík, Juraj  Slovák – 9.A
2.miesto v okresnom kole v šachovom turnaji družstiev
Dominika  Kiňová – 9.A
účasť na celoslovenskom kole Olympiády zo slovenského jazyka
Jana  Rapčanová – 9.A
účasť na prednesovej súťaži Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas
Ladislav  Dohonyi – 8.B
1. miesto v zimnom viacboji všestrannosti
Kristián  Slíž – 7.A
2. miesto v zimnom viacboji všestrannosti
Veronika  Máziková – 7.C
2. miesto v zimnom viacboji všestrannosti
Nikoleta  Žilíková – 9.C
3. miesto v zimnom viacboji všestrannosti
Erik  Papai
Richard  Útis
Július  Berky
Rastislav  Stankovič
Pavol  Vančík
Denis  Kučerák
Richard  Illéš
Peter  Astaloš
Kamil  Lőrinc
Kristián Slíž
Peter  Matúš
3. miesto na Majstrovstvách SR – Pasovačka  2007-12-03
Stanislava  Olšiaková, Renáta  Zacharová – 8.A
1. – 29. miesto v súťaži MAKS
Miroslav  Gregorec, Juraj  Slovák – 9.A
1. – 40. miesto v súťaži MAKS
Miroslav  Gregorec, Juraj  Slovák, Tomáš Šándor
2.miesto na okresnom kole v streľbe zo vzduchovky
Miroslava Sekerášová, Miriama Křížková, Petra Trnavská
3.miesto na okresnom kole v streľbe zo vzduchovky



VVÝÝCCHHOOVVNNOO –– VVZZDDEELLÁÁVVAACCIIEE
VVÝÝSSLLEEDDKKYY ZZAA PPRRVVÝÝ ŠŠTTVVRRŤŤRROOKK
ŠŠKKOOLLSSKKÉÉHHOO RROOKKUU 22000077 –– 22000088

     21. novembra 2007 sa uskutočnila
klasifikačná porada, ktorá zhodnotila správanie
a vzdelávacie výsledky v tomto školskom roku.
Konkrétne výsledky nám poskytla riaditeľka
školy, Mgr. V. Szűcsová.

              Na prvom stupni bolo
hodnotených 244 žiakov.

Dochádzka žiakov za 1. štvrťrok je
nasledovná:

Žiaci vymeškali 4210 vyučovacích hodín.
Z toho 4207 ospravedlnených a 3 hodiny sú
neospravedlnené. Priemer na žiaka je 17,24
ospravedlnených a 0,01 neospravedlnených.
Najlepšiu dochádzku majú triedy: 1. A, 1. C,
3. A. Neospravedlnené hodiny má žiak zo 4. B
triedy.

Správanie žiakov za 1. štvrťrok je
nasledovné: Napomínaných triednym učiteľom
bolo 11 žiakov.
Pokarhaní  triednym učiteľom boli 2 žiaci.

Prospech žiakov za 1. štvrťrok je
nasledovný:
Neprospieva 6 žiakov.
Napomínaných k väčšej usilovnosti bolo 28
žiakov.

Na druhom stupni bolo
hodnotených 351 žiakov.

Dochádzka žiakov za 1. štvrťrok je
nasledovná:

Žiaci vymeškali 8530 vyučovacích hodín.
Z toho 8025 ospravedlnených a 532
neospravedlnených. Priemer na žiaka je 22,86
ospravedlnených a 1,52 neospravedlnených.

Najlepšiu dochádzku vykazujú: 5. B, 6. A,
6. B, 7. B. Najhoršiu dochádzku má 9. D trieda,
kde je priemer na žiaka  41,6 vymeškaných
hodín.

Najviac neospravedlnených hodín vykazujú
triedy:

8. C - 244
7. C - 115
9. D -   92
6. C -   54
5. C - 12

Správanie žiakov za 1. štvrťrok je nasledovné:
Napomínaných triednym učiteľom bolo16 žiakov.
Karhaných triednym učiteľom bolo 13 žiakov.
Karhaných riaditeľkou školy bolo19 žiakov.

Prospech žiakov za 1. štvrťrok je nasledovný:
Neprospieva 64 žiakov, ktorí dostali spolu 154
nedostatočných.
Počet neprospievajúcich v jednotlivých ročníkoch:
5. ročník: 10 žiakov
                   6. ročník: 13 žiakov
                   7. ročník: 15 žiakov
                   8. ročník: 20 žiakov
                   9. ročník: 15 žiakov
Napomínaných k väčšej usilovnosti bolo 104 žiakov.

   ŽIADNA  SLÁVA , VŠAK ???

Poďakovanie si zaslúžia tí žiaci, ktorí sa vedia
správať, aktívne a tvorivo sa zapájajú do
vyučovacieho procesu a do súťaží, vedia a chápu,
že sa musia veľa učiť, aby sme spoznali, ako málo
ešte vedia.

     UČENÝMI  SA  STÁVAME  VĎAKA
VEDOMOSTIAM  INÝCH.
       ALE MÚDRYMI  SA   STÁVAME  LEN
VĎAKA  SAMÝM  SEBE.

                         Montaigne



O SLOVENSKU SLOVENSKO

To Slovensko samá krása,  Slovensko  je krásne,
V Európe usmieva sa.  Nebo je tam jasné.

Hory, lúky zelenajú ,
Slovenčina krásna reč, vtáčatká tam čvirikajú.
Hovoriť ňou stále smieš.
Prudký potok, prudkárieka,
Folklór to je naša pýcha, žblnkotajú do jazierka,
Históriou našou dýcha.  A nad nimi pyšné Tatry,

         Snehové čiapky mávajú,
More síce nemáme,  turistov tam lákajú.
Slovensko si nedáme!

Sarah Camilla Pekarčíková   4.A
Lucia Janšová  4.A

NA  ORAVE   PRÁZDNINY  NA  UHORSKOM

Keď sme boli na Orave,                                         Lúky, polia, veľký les,
Boli sme tam veľmi hravé.                                     To je môj vysnívaný raj.
Hrali sme sa na skrývačky,                              Skáče pri mne veľký pes,
Dievčatá aj všetci chlapci.                                      Uhorské je krásny kraj.

Mali sme aj krásny výlet, Na Slovensku mnoho miest je pekných,
Do skanzenu v Zuberci. Od Dunaja cez Tatry a Karpaty,
Videli sme drevenice, horská voda skáče po kameňoch veľkých
Záhradky aj stodoly. Ovečky sa pasú na horskom úpätí.

Orava je krásne miesto, Christofer Kiňo    4.A
Na severe Slovenska.
Keď tam prídeš, očarí ťa,
A ostane v spomienkach.

 Veronika Baláková   4.A



Bola raz jedna malá včielka,
tá klopala kvietkom na dvierka.
Prosila ich stále len,
O kus peľu každý deň.
A kvietky – jej kamaráti,
Peľ jej dali veľmi radi.
Včielka vždy ďakovala,
Do úľa ho odkladala.
Z neho včielky kamarátky,
Vyrobili medík sladký.
Aj ty z neho ochutnaj,
Zdravý budeš, naozaj!

   S. Albertová    3.A

Na oblohe slnko svieti.
   Poďte ku mne všetky deti.
   Sadnite si sem i sem.
  Nech vám čosi rozpoviem.

 Ja som hviezda ,veľká guľa,
  Svetlo, teplo všetkým dávam,
  Bez rozdielu veku,  pleti,
  Svietim rovnako pre všetky deti.

  Mám nás rado, preto svietim,
  Na kvety a na všetky deti.
  Žmurk, žmurk deti, ja už idem,

                                                                    Ale zajtra opäť prídem.



V literárnej súťaži  Dobšinského rozprávkový Gemer žiačka  Lucia Vincelová
zo 6.A triedy získala 1. miesto. Srdečne blahoželáme!

Išla líška po hore,
Po úzkom chodníku,
Uvidela jastraba
Sedieť na pníku.

Zavolala na neho,
Jak najsladšie vedela,
Žeby ona najradšej
Hore pri ňom sedela.

Jastrab hľadí, neverí.
Načo také reči, ach!
Snáď si líška nemyslí,
Že má ona strach.

Zatrepoce krídlami,
Zletí dolu na cestu,
Zahľadí sa na líšku
sťa na dáku nevestu,

Tu som, milá! Želáš si?
Pozerá jej do očí,

Až sa z toho pohľadu
Líške svet zatočí.

Myslela som, priateľko,
Neodpovie, lebo, joj,
Samej sa jej do srdca
Vkradol kýsi nepokoj.

Trafila si nedobre,
Kričí jastrab od zlosti.
Na mojej sa pečienke
Nik poľahky nehostí.

Líška beží s hundraním
Do brloha pri skale.
Veď zo zlého lovu

Má nedobré okále.



PRIJÍMANIE  PRVÁKOV
DO ŽIACKEHO  CECHU

V piatok 19.10.2007  popoludňajších hodinách  sme mali v telocvični spoločnú akciu ŠDK Prijímanie
prváčikov do žiackeho cechu.
     Vychovávateľky Vrábeľová a Čemanová navrhli a v spolupráci s p. Fékesházym zhotovili
pozvánky pre rodičov a nacvičili so svojimi oddeleniami ŠKD / 1.A-B-C/ krátky kultúrny program,
zložený z piesní a básní o škole, žiakoch, jeseni. Na spestrenie programu vystúpili s modernými
tancami aj dievčatá z tanečného krúžku p. vych. Mičkovej , ktorá celú akciu odmoderovala. Žiakov 1.
ročníka za ozajstných žiakov ZŠ  P. K. Hostinského pasovala p.riaditeľka  Szúcsová. Každý žiak
dostal prijímaciu listinu s malým darčekom a Euronezábudníček na škol . r. 2007/08. Článok do
Gemerských zvestí a na internetovú stránku školy napísala p. vych. Čemanová. Akciu nafotil
a nafilmoval p. Z. Fékesházy.



Dňa 7.11. 2007 žiaci 4. ročníka  mali prednášku s MUDr. Korcsogom na
tému závislosti.

Dozvedeli sme sa tieto zaujímavé informácie:

ALKOHOL: Keď človek pije alkohol, stále robí veci, ktoré by inokedy
nerobil. Zvracia, nerozmýšľa, potí sa a niekedy upadne do bezvedomia
a pomočí sa. Aj zvieratá reagujú na alkohol. Napríklad pavúk, keď nie je
pod vplyvom alkoholu, tak utká normálne siete , no keď je pod vplyvom
alkoholu, tak utká hocijaké siete.

DROGY: Náš mozog je ako veľký počítač, no žiadny počítač ani robot ho
nevie nahradiť, pretože  je veľmi zložitý. Keď si človek dá drogy, mozog
zlyháva podobne , ako keď je v počítači vírus. Človek vie mimikou
znázorniť rôzne chute: horkú, sladkú, slanú, ale aj city: radosť, hnev,
smútok. Pod vplyvom drogy človek sa stáva len necítiacim tvorom.

FAJČENIE:  Cigareta je začiatočná droga
a spôsobuje rakovinu pľúc. Cigarety znečisťujú pľúca. Keď človek fajčí,
dym z cigarety vchádza do jeho pľúc a škodí aj tým naokolo.





Čas najkrajších sviatkov roka- Vianoc sa blíži. Čaro týchto sviatkov, kúzlo jediného
večera, keď šuštia darčeky a oči detí tak žiaria, sa nestratilo po dlhé stáročia.

ADVENT:

Latinské slovo „advent“ znamená „príchod“. Obdobie adventu bolo rôzne, ale približne od 11. storočia sa
traduje v trvaní 4 týždňov pred Štedrým večerom. U nás si toto obdobie pripomíname hlavne poslednými
4 nedeľami pred Vianocami. Posledné tri nedele sú známe aj ako bronzová, strieborná a zlatá.

Sv. Ondrej (30. november)

Bol počiatočným dňom vianočných príprav, čo platí dodnes. Sv. Ondrej pol považovaný za patróna
neviest. Preto sa práve v tento deň pokúšali dievčatá zistiť meno svojho vyvoleného. Na lyžičke roztopené
olovo sa cez kľúčovú dierku lialo do hrnca s vodou. Potom už všetko záležalo len na fantázii.

Sv. Barbora (4. december)

Na sviatok sv. Barbory chodievali ženy oblečené v bielom. Dávali deťom rôzne darčeky. Poslušným
sladkosti, neposlušným metličku. V tento deň si ľudia dávali do váz čerešňové vetvičky, ktoré do Štedrého
večera krásne rozkvitli. Mladé dievčatá si ich dávali na polnočnú omšu za pás. Mládenec, ktorý si ju od
dievčaťa zobral a dal za klobúk, jej vyznal lásku.

Sv. Mikuláš (6. december)

Sv. Mikuláš bol patrónom námorníkov, rybárov a prievozníkov. V podvečer sv. Mikuláša si aj my dáva-
me darčeky. Deti však nedostávajú len sladkosti. Ak boli neposlušné, neraz si nájdu len uhlie alebo
zemiaky.

Sv. Lucia (13. december)

Sv. Lucia bola patrónkou priadok a krajčírok, ochraňovala pred čarodejnicami. Bola symbolom čistoty
a tak sa najneskôr v tento deň začalo horlivé upratovanie a čistenie, aby bolo na Vianoce všetko
v poriadku. Platí to dodnes.

Štedrý deň (24. december)

V tento deň sa až do večere držal pôst. Po večeri sa rozbaľovali darčeky, ktoré si členovia rodiny dávali
pod stromček. Spočiatku to boli len nejaké symbolické darčeky. Jablko- symbol zdravia, orechy-
múdrosť, deva dostala nejakú ozdobu- symbol krásy a budúceho šťastia.

Božie narodenie (25. december)

Tento deň bol a je uctievaný ako jeden z najväčších sviatkov roka. V tento deň sa  nepracovalo, ani tie
najmenšie domáce práce – znamenalo to nešťastie.

Sv. Štefan ( 26.december)

Bol patrónom koní a koledníkov. V tento deň chodieveli chudobní koledníci po domoch spievať koledy.
Deň vrcholil večernými vianočnými zábavami.





Pred 25 rokmi (v roku 1980) použili istý počítačový odborník Scott Fahlman vo svojej správe

prvého smajlíka- usmiatu tváričku   a tým rozpútal vojnu „ksichtíkov“ .

     S. Fahlman navrhol znak :-J s dodatkom „čítaj zboku“ . Tento návrh používali
používatelia hlavne v diskusiách a v elektrickej pošte. internetu a rýchlo inšpiroval vznik celého
radu symbolov:

 žmurkajúcich ;-)

 prekvapených :-0

Celkovo 500 miliónov používateľov internetu vo svete sa tak môže poďakovať S. Fahlmanovi
za náhlu inšpiráciu, ktorá sa výrazne zapísala do internetovej kultúry a stala sa nespisovným
jazykovým víťazstvom.

s Smejo sa odvtedy stal stabilnou súčasťou komunikácie cez internet
a umožňuje teenagerom aj podnikavým právnikom tromi interpunkčnými znamienkami vyjadriť
vetu „Vtipkujem“.

Ide o akýsi celosvetový internetový slang, ktorý má pomôcť vyjadriť osobné pocity
užívateľa.

Každá emotikona, alebo tzv. „smajlík“, sa skladá z troch základných častí (oči, nos, ústa),
ktoré nám otočením hlavy o 90 stupňov vľavo pripomenú tvár.

  Presvedčte sa sami, čo všetko vytvorila fantázia ľudí na celom svete.

Naproti tomu S. Fahlman nikdy za svoj nápad nedostal ani halier, no nesťažuje sa, hovorí:

„Keby to malo ľudí stáť čo len halier, nikto by to nepoužíval. Je to môj malý darček
tomuto svetu.“
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P O O V A B Á K C D E O

O L N O R K A Ú F G R V

L O Z Š C O T T H A E I

O M E E J Š A Y V K V L

M O R R Ň I T Á R L Ú N

A U B P M C R N A E C K

T C O A P E Y Ž N V A O

T R E N Č Í N I O I C N

R A N Á S K T N V C D I

U J H A R D O M V E A Z

Z O Y A V B C V D E Č E

R Y H A Š A M O R Í N P

Mestá:

PLZEŇ, OLOMOUC, BREZNO,
TURECKÁ, PREŠOV, KOŠICE,
TRNAVA, TRENČÍN, BAČKOV,
POLOMA, ORAVA, VRANOV,
REVÚCA, PEZINOK, MODRÁ,
ŠAMORÍN, KÚTY, ŠAHY, ČADCA,
LEVICE, ROHÁČE, TATRY, RÁJ,
NIŽNÁ, OVIL, NORKA



Žiak, ktorý sa bojí gymnastiky sa pýta učiteľa telesnej výchovy:
- Pán učiteľ, existuje taký papier, ktorý by ma oslobodil od gymnastiky?
- Áno, úmrtný list. Ale ten dostaneš až po tom, čo sa pokúsiš o salto.

Pýta sa učiteľ dejepisu:
-Čo vieme o ľuďoch, ktorí žili v stredoveku?
-Že už všetci dávno pomreli.

Čakanie.
Učiteľka dala žiakom slohovú úlohu s témou: Keby som bol riaditeľom firmy. Všetci žiaci sa pustili do
písania, iba Matej nie.
"Prečo nepíšeš?", pýta sa učiteľka.
"Čakám na sekretárku."

Učiteľ nemčiny hovorí:
"Ak si slovo zopakujete 3- krát, tak bude vaše."
Z poslednej lavice sa dievčenský hlas ozve:
"Fero! Fero! Fero!"

Na rohu námestia stojí muž v uniforme. Príde k nemu malý chlapček:
"Ujo, vy ste policajt?"
"Nie, ja som železničiar, to som sa len tak sprosto zatváril!"

Prečo blondínky dávajú tenisky do klietky???
Lebo je na nich napísané PUMA:(

Ide zajac s kravou po púšti.
Krava sa ho pýta: „Taký malý a už fajčí ?“
Zajac na to: „Taká veľká a bez podprsenky?"

 Prečo pred osobitnou školou stojí toľko policajných áut???
 Lebo je rodičovské združenie.


