
 

         

 

 

 

    

 

 

     

 

 

 

 

 

           

             

Základná škola P. Kellnera Hostinského 

Školský rok 2016 – 2017 

 



Milí čitatelia! 

     Nový školský rok už prebehol tretinu svojej cesty. Po krásnych, slnečných a bezstarostných dňoch 

prichádza obdobie skúpejšie na slnečné lúče. Jesenné a zimné večery častejšie trávime s dobrou 

knihou alebo so zaujímavým časopisom. Prichádzame aj my a prinášame Vám prvé číslo školského 

časopisu.  

     Dúfame, že si radi spomeniete na aktivity v našej škole a pobavíte sa zaujímavými 

informáciami. 

                                                    Prajeme všetkým krásne Vianoce a šťastlivý nový rok 2017. 
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            Pasovanie  prvákov 

             Pasovanie prvákov sa už stalo tradíciou v našej škole.        

4. októbra v popoludňajších hodinách v telocvični ZŠ 

prebehlo slávnostné prijímanie našich prvákov. Žiaci zložili 

slávnostný sľub, po ňom pani riaditeľka pasovala každého 

prváka, odovzdala mu prijímaciu listinu a darčeky. 

 Programom sprevádzal Šašo Jašo, ktorého stvárnila pani 

vychovávateľka  M. Mičková. Kultúrny program plný tanca 

a spevu  predviedli žiačky vyšších ročníkov. Poďakovaním  

boli šťastné úsmevy prváčikov a spokojnosť rodičov . 

 

 

 

 

 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           Zdravie je jedna z najdôležitejších hodnôt v 

živote človeka. Možno si to mnohí neuvedomujú, ale 

do veľkej miery zdravie  má vo vlastných rukách každý 

z nás.  

Pedagógovia našej školy zorganizovali v dňoch 10. – 

14. októbra 2016 tematický týždeň pri príležitosti Dňa 

zdravej výživy. Žiaci si vypočuli rozhlasovú reláciu o tom, prečo je dôležitá správna strava a ako sa 

správne stravovať. 

            Žiaci siedmeho ročníka sa počas tohto dňa venovali zostavovaniu 3D potravinovej pyramídy so 

zameraním na význam obilnín, pečiva a cestovín v jedálničku človeka. Okrem toho sa stali malými 

reklamnými agentúrami a tvorili reklamné plagáty pre slovenskú bryndzu v rámci témy "Značka 

kvality SK". 

Popri činnosti bola vyhlásená súťaž o najaktívnejšieho žiaka triedy a o najlepšiu reklamu. Výstavu prác 

bolo možné vidieť vo vestibule školy od 10.10.2016 – 14.10.2016. 

 

       

 

 

 



 

 

 

 

         V mesiaci október si žiaci deviateho ročníka 

preverili svoje vedomosti z oblasti finančnej 

gramotnosti počas dňa venovaného danej problematike. Na prvých hodinách si zopakovali základné 

pojmy finančnej gramotnosti ako rozpočet, výdavky, úvery a následne si svoje vedomosti preskúšali v 

praxi, v hre Finančná odysea. V nej riešili rôzne životné situácie s financiami i problémy pri ich 

nedostatku. Na ďalších hodinách sa venovali témam, ktoré si rozpracovali vo vlastných prezentáciách. 

Nedali sa zahanbiť ani žiaci 1.stupňa a v rôznych aktivitách sa zoznamovali s históriou peňazí, so 

znakmi na euro bankovkách. Zahrali sa na obchodných detektívov, vyrobili si pokladničky, do ktorých 

si budú šetriť na vianočné darčeky. 

 

  

 

 

 

 



 

Týždeň vedy a techniky 

              Slovensko sa ako členská krajina Európskej únie od 
roku 2004,každoročne zapája do „Európskeho týždňa vedy a 
techniky“. Tento rok to bolo 7. – 13.  novembra. 
    Pani učiteľky Mgr. I. Ferencz a Mgr. D. Kopčáková, vyučujúce fyziky a chémie, pripravili pre svojich 
žiakov 9 stanovíšť so zaujímavými a poučnými pokusmi. Žiaci sa striedali pri jednotlivých stanovištiach 
a boli veľmi spokojní, pretože sa mnohému priučili a všetko si mohli sami vyskúšať. 
            Aj naša škola sa k tomuto týždňu každoročne pripája a formou rôznych aktivít sa snaží žiakov 
zaujať a poukázať na význam vedy a techniky v našom živote, ako aj zvýšiť ich záujem o štúdium 
vedecko-technických disciplín. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

      Pred Sviatkom všetkých svätých si naši predkovia od nepamäti zdobili svoje domovy 

vyrezávanými tekvicami, ktoré volali Svetlonosy. Ich úlohou bolo chrániť ľudí pred zlom.  

 

       Každý rok organizujeme výstavu tekvíc, ktorá 

je ozdobou našej školy a potešením pre oči.  

Tekvice či tekvičky sa pod šikovnými rukami 

rodičov a žiakov premenili na rôzne postavičky s 

množstvom ozdôb, stužiek a prírodnín. Fantázii 

sa medze nekladú. A vďaka tomu mohli deti, 

rodičia, škôlkari, či zamestnanci školy obdivovať 

najrôznejšie kreácie týchto plodov.  

Ich kreatívne diela sme mohli obdivovať na našej 

výstavke. Dotvorili  jesennú atmosféru školy.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                 Medzinárodný deň školských knižníc sa pripomína každý štvrtý októbrový pondelok. 

           24.10.2016 si tento deň žiaci 2.stupňa pripomenuli na hodinách slovenského jazyka a literatúry 

zaujímavými aktivitami. 

         Žiaci našej školy sa aj tento rok zapojili do 7.ročníka 

československého projektu Záložka do knihy spája školy. 

Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi 

českými a slovenskými základnými školami a podpora 

čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. 

        Žiaci 5. a 6. ročníka vytvorili záložky do knihy, na 

ktorých ľubovoľnou technikou stvárnia tému 

československého projektu múdrosť ukrytá v knihách a 

vymenia si ich s partnerskou školou,  konkrétne 

s Masarykovou ZŠ a MŠ v Krupke  z Českej republiky. Zároveň sa zapojili do výzvy Ministerstva 

školstva a čítali slovenské ľudové rozprávky. 

        Žiaci 7.ročníka vytvorili  strom krásnych a zaujímavých myšlienok o knihách. 

        Žiaci 8.ročníka vytvorili  odporúčania kníh pre kamarátov, spolužiakov, ktoré by si mohli alebo 

mali prečítať. 

        Žiaci 9.ročníka vytvorili Knihu spisovateľov a dejateľov Gemera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. 

Červená stužka je značkou, pre upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi.  

Prvou tvárou červenej stužky je STAROSTLIVOSŤ a ZÁUJEM. Červenú stužku nosí stále viac a viac ľudí, 

aby prejavili svoj záujem o HIV a AIDS – o tých, ktorí žijú s HIV, o tých, ktorí sú chorí, o tých, ktorí 

zomreli.  

Druhá tvár červenej stužky v sebe skrýva NÁDEJ. Červená stužka je symbolom nádeje, že hľadanie 

vakcíny a hľadanie liečby k zastaveniu utrpenia sú úspešné a že zlepšia kvalitu života ľudí žijúcich s 

vírusom.  

Treťou tvárou červenej stužky je PODPORA. Symbolizuje podporu pre tých, ktorí žijú s HIV. Červená 

stužka je symbolom podpory ďalšieho vzdelávania pre tých, ktorí nie sú infikovaní HIV 

Žiaci našej školy sa zapojili do kampane viacerými aktivitami. Symboly kampane „červené stužky„, 

ktoré si sami vyrobili, potom žiaci rozdávali 1. decembra v uliciach mesta a tým upozorňovali na tento 

vážny celosvetový problém a šírili odkazy a posolstvá červenej stužky medzi ľuďmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Deň ľudových zvykov a tradícií 
 
 
       Jedným zo znakov, ktorý charakterizuje krajinu sú 
aj ľudové zvyky a tradície. Slovensko, naša vlasť, má bohaté 
ľudové tradície, ku ktorým patria piesne, tance, hudba, kroje 
a rôzne remeslá. 16. novembra 2016 si žiaci 1. stupňa  
pripomenuli rôzne ľudové zvyky našej krajiny a nášho 
regiónu.  
       Rozprávali o rôznych tradíciách, ľudovej hudbe, krojoch 
a tancoch. Spoločne si zaspievali ľudové piesne a 
zatancovali  si ľudové tance.  

     Okrem spevu a 
tanca vyrábali aj 
šúpolienky - bábiky, ktoré 
sa vyrábajú zo šúpolia, sme 
si vyrobili z krepového 
papiera.  
        Dozvedeli sa histórii 
košíkarstva na Gemeri 
a pokúsili sa vytvoriť krásne 
srdiečka pomocou 
papierových ruličiek. 
Dozvedeli sa aj ľudových 
krojoch, tancoch a 
piesniach od pani  

Lajgútovej - vedúcej detského folklórneho súboru Lieskovček v R.Sobote. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-NMtMI60QJeQ/WCyJk_e58SI/AAAAAAAACkg/EXrIBXsmKlUo_D6v--gfFY0ZCQdFMr25wCLcB/s1600/19.jpg


 

Korčuliarsky kurz 
 
Tak to máme úspešne za sebou! Až na pár modrín, či prasknuté korčule, sa nikomu nič vážne 

nestalo. 

Musím pochváliť mojich malých korčuliarov, ako hrdinsky zvládli uplynulý týždeň. Prekonali 

strach a dokonca objavili krásu korčuľovania, ktoré im dokonca začalo robiť radosť. Musíme 

sa poďakovať aj "Tomášovi" Lentovskému, ktorý sa v najväčšej miere pričinil o to, že naši 

prváčikovia zvládli korčuľovanie na "jednotku". Ako to celé prebiehalo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://slnieckovatrieda.blogspot.sk/2016/12/korculiarsky-kurz.html


 

Európsky týždeň boja proti drogám 

( 14.11. – 21.12.2016 ) 
 

Európsky týždeň boja proti drogám sa traduje od roku 1998. Počas celého týždňa sme aj na 

našej škole organizovali rôzne aktivity s cieľom upriamiť pozornosť na túto problematiku. Alkohol, 

tabak a ďalšie návykové látky sú vážny sociálny, ekonomický a medicínsky problém. Najzraniteľnejšou 

skupinou sú deti a mladí ľudia, u ktorých vznik závislosti je väčší. 

Žiaci piateho ročníka zostavili postery s tematikou „ Lepšie ako droga “ – negatívne účinky 

drog. Tejto činnosti predchádzala práca žiakov šiesteho ročníka, ktorí sa na hodinách etickej výchovy 

zaoberali témou drog diskusiou, PP prezentáciami a prípravou materiálu na spomínané postery. Žiaci 

siedmeho ročníka aktualizovali  nástenky  v triede s protidrogovou tematikou, tiež si pozreli 

dokument o dôsledkoch fajčenia. Žiaci ôsmeho ročníka zostrojili plagát „Zloženie cigarety“ a žiaci 

deviateho ročníka si pozreli na niekoľkých hodinách film, v ktorom mali možnosť vidieť niekoľko 

závislostí a ich dosah na ľudské životy. 

 



Futbalový  turnaj o Putovný  pohár 

RiaditeĽKY ŠKOLY 

        16.11.2016 sa v telocvični ZŠ P. Kellnera  Hostinského konal už  IX. ročník futbalového turnaja o 

Putovný pohár riaditeľky školy. ZŠ organizuje turnaj pri príležitosti Dňa študentstva, ktorý si 

pripomíname 17. novembra. Tento deň je zároveň Dňom boja za slobodu a demokraciu. 

       Futbalového turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev zo základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta -  ZŠ Š. M. Daxnera, ZŠ  P. Dobšinského, ZŠ M. Tompu a domáca ZŠ P. Kellnera 

Hostinského. 

       P. riaditeľka RNDr. A. Antalová privítala všetkých zúčastnených, otvorila turnaj a popriala 

súťažiacim veľa šťastia. O organizáciu turnaja sa postarali vyučujúci telesnej a športovej výchovy Mgr. 

Tomáš Pál a Mgr. Ján Valach. 

Celý turnaj sa niesol v znamení fair play. 

Výsledky futbalového turnaja: 

1. miesto: ZŠ P. Kellnera Hostinského – „A“ 

družstvo 

2. miesto: ZŠ Š.M. Daxnera 

3. miesto : ZŠ P. Kellnera Hostinského – „B“ 

družstvo 

4. ZŠ P. Dobšinského 

5. ZŠ M. Tompu 

Keďže futbalisti ZŠ P. Kellnera Hostinského získali putovný pohár trikrát po sebe, ostáva  u nich.  

Najlepší jednotlivci boli vyhodnotení nasledovne: 

Najlepší brankár – Jakub Kovács – ZŠ Š. M. Daxnera 

Najlepší strelec – Adam Kurek - strelil 9 gólov ZŠ P. Kellnera Hostinského 

Najlepší hráč – Adrián Siviček – ZŠ P. Kellnera Hostinského 

Najužitočnejší hráč – Benjamín Zsóri - ZŠ Š. M. Daxnera. 



 

 

 

 

 Pani učiteľka Mgr. Ľ. Bolhová učí na našej škole tretí rok.  

 Učí slovenský jazyk a etickú výchovu.  

 Na otázky našich zvedavých redaktorov nám ochotne odpovedala. 

 

Čo vás viedlo k tomu, aby ste sa stali učiteľkou? 

Asi to vyznie zvláštne, ale učiteľkou som chcela byť odmala. Veľkým 

pozitívnym vzorom pre mňa bola i moja triedna učiteľka na 2.stupni ZŠ. 

Pracovali ste v Centre voľného času Relax v Rimavskej Sobote. Čo vám táto 

práca dala a ako si na ňu po rokoch spomínate? 

Bola to veľmi pekná, ale časovo náročná práca. Často som domov chodila po 

siedmej večer a v sobotu i neskôr. Mňa a mojich kolegov poháňala vpred 

myšlienka, že deťom pomáhame zmysluplne využiť voľný čas. Organizovala 

som rôzne akcie pre MŠ, ZŠ, SS, letné detské tábory, okresné kolá rôznych 

súťaží a neposlednom rade som  viedla viaceré záujmové krúžky. V tejto práci spoznala stovky detí, ktoré sú už 

dnes mladí úspešní ľudia. 

Ako si spomínate na svoje študentské časy? 

Po skončení ZŠ dom chodila do gymnázia a potom na VŠ v Banskej Bystrici. Na študentské časy zostanú len 

krásne spomienky. 

Spomeniete si niekedy na svoju prvú učiteľku? 

Veru áno. Veď bola mojou „druhou“ mamou. Láskavou i prísnou zároveň. 

Ako sa vám páči na našej škole? 

Cítim sa tu výborne, mám skvelých kolegov, ktorí mi vždy poradia a pomôžu. 

V ktorej triede sa vám najlepšie učí a prečo ? 

Rada učím vo všetkých svojich triedach. Hoci je slovenský jazyk náročný, snažím sa, aby nebol pre žiakov veľkým 

strašiakom. 

Učíte radšej dievčatá alebo chlapcov? 

V tomto smere nerobím vôbec žiadne rozdiely. 

Ako najradšej trávite svoj voľný čas? 

Vo voľnom čase rada pracujem v záhrade, maľujem, šijem, čítam. 

Rada počúvate hudbu? 

Áno, ale nie príliš hlasno pustenú. Veľmi rada mám skupinu Beatles. 

Máte svojho obľúbeného spisovateľa? 

Obľúbeného spisovateľa nemám. Rada siahnem po dobrej knihe, či je to historický román, román pre ženy, ale 

aj po literatúre faktu. 

Aké jedlá máte najradšej? 

Medzi najobľúbenejšie jedlá patria makové pirohy a dukátové buchtičky.  

Máte nejaký vysnívaný sen do budúcnosti? 

Nejaký špeciálny sen nemám. Spokojná som tak, ako žijem. Samozrejme, tak ako každý človek, prajem si zdravie 

a pokojný život pre svoju rodinu i pre mňa. 



 

 

5.A 

 

Na druhom stupni sa nám veľmi páči. Viac ako na prvom.  
 

Učiteľov máme radi, aj svoju pani učiteľku triednu, aj pána 

učiteľa Valacha a hlavne telesnú. 

 

Aktivity na druhom stupni sa nám  páčia. Napríklad týždeň vedy a techniky. 

 

Niekedy nás škola otravuje. 

 

5.B 

 

Veľmi sa nám páči naša trieda a radi ju zdobíme.  
 

Učitelia nám páčia. Máme veľmi  radi našu triednu pani 

učiteľku Farkašovú. 

 

Páčili sa nám piatacké monitory. 

 

 

5.C 

  

Na druhom stupni sa nám páči viac ako na prvom.  
 

Máme radi svoju triednu pani učiteľku a myslíme si, že aj 

ona má  rada nás. 

 

Radi sa kamarátime so staršími žiakmi. 

 

Myslíme si, že sa k nám učitelia správajú lepšie a ako ku 

starším, ako na prvom stupni. 

 

 

5.D 

 

Na druhom stupni sa nám páči, ale lepšie nám bolo na prvom stupni.  
 

Chceli by sme byť v budove druhého stupňa, nie pod jedálňou. 

 

Páči sa nám, že máme na každý predmet  iného učiteľa. 

 

Najradšej máme telesnú, výtvarnú, angličtinu,... 



    

 

 

 

 

        Zástupcovia žiackeho parlamentu vo štvrtok 29.septembra 2016 si  

na mestskom cintoríne v Rimavskej položením kytice kvetov na hrob 

uctili osobnosť Petra Kellnera Hostinského, významnej osobnosti, po 

ktorej naša škola nesie čestné pomenovanie. 

 

         Peter  Dobroslav  Kellner-Záboj Hostinský – všestranná osobnosť 

romantickej generácie: básnik, dramatik, filozof, historik, literárny teoretik, publicista, ekonóm, 

organizátor kultúrneho a spoločenského života. Starostlivé rodičovské prostredie pestuje u Kellnera 

bohatý citový život a lásku k vzdelávaniu. Petre vyniká ako žiak v dedinskej škole, a tak po svedomitej 

príprave otcom stáva sa študentom gymnázia v Rožňave a následne po štyroch rokoch sa stáva 

študentom gymnázia v Levoči. Filozofiu a teológiu študuje na evanjelickom lýceu v Bratislave. Podľa 

zvyklostí štúrovskej mládeže aj prijíma slovanské meno Dobroslav. 

         V marci 1844 odchádza spolu  s ďalšími študentmi do Levoče, za znak protestu proti 

suspendovaniu Ľ. Štúr z pedagogických funkcií. Dokončiť teologické vzdelanie sa chystá  do Nemecka, 

ale ostáva v Bratislave, kde študuje na právnickej akadémii. Stáva sa obetavým, horlivým 

a neúnavným spolupracovníkom Ľ. Štúra pri redigovaní  Slovenských  národných novín a jej literárnej 

prílohy Orla tatranského.  

       Revolučné roky prežíva vo svojho rodisku vyčerpaný, na pokraji duševných síl. Po revolúcii 

1848/49 je menovaný slúžnym v Rožňave. V priebehu desiatich rokov bol niekoľkokrát preložený 

i dočasne penzionovaný. Začiatkom roka 1862 je vymenovaný za hlavného slúžneho Rimavskej doliny 

a sťahuje sa do Rimavskej Soboty. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní je pozbavený funkcie a ostáva bez 

zamestnania. S jednorazovým odstupným biedne živorí až do smrti. Prijíma externú spoluprácu pri 

zostavovaní nových pozemkových kníh Gemerskej stolice. Uprostred aktívnej literárnej činnosti, 

dožívajúc práve polstoročie, po krátkej chorobe zomiera 10. augusta 1873. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       Žiaci 7.a 8. ročníka 30. septembra sa zúčastnili v Košiciach 

na zaujímavej exkurzii pod názvom Noc výskumníkov. 

 V nákupnom centre Optima sa nachádzalo 70 stanovíšť 

zameraných na históriu, genetiku, fyziku, chémiu, právo a pod. 

Žiaci mali možnosť vyskúšať si pri jednotlivých stanovištiach 

rôzne pokusy. 

 

 

 

Planetárium - Žiar nad Hronom 
 
 
      V piatok 14.10.2016 žiaci z triedy Maťka a Kubka , Smajlíkovej 
 
 a Pirátskej sa vybrali na prírodovednú exkurziu do PLANETÁRIA. 
 
 Krásne prostredie planetária upútalo pohľady všetkých  
 
štvrtákov. Žiakov očarila Hviezdna sála, v ktorej im bol  
 
premietnutý film o našich planétach. V náučnom filme žiakov  
 
sprevádzal malý mimozemšťan menom UF. Zaujímavá bola 
 
 aj UFO-sála, v ktorej  sa rozpútala zaujímavá beseda o filme a o 
 
 tom, čo nové sa žiaci dozvedeli. Na záver exkurzie žiaci vyskúšali  
 
ďalekohľady, ktorými sa pozoruje obloha.  

 

       

http://danaartmanova.blogspot.sk/2016/10/planetarium-ziar-nad-hronom.html
https://2.bp.blogspot.com/-Xk07LyTC3oQ/WAMnf8nmBxI/AAAAAAAACac/zzs0I9DqVhslY1QW6lNg5OgY_V8v2Ug6gCLcB/s1600/8.jpg


 

 

 

  

 

     

       Dňa 21.11.2016žiaci 2.stupňa navštívili Múzeum holokaustu v 

Seredi. Toto múzeum je zaujímavé už len tým, že vzniklo v 

priestoroch bývalého koncentračného tábora. Sú tu vystavené 

rôzne dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s 

prenasledovaním Židov na Slovensku. Vonku bol "zaparkovaný" 

vagón, v ktorom prevážali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. Zaujali nás aj informácie, ktoré 

nám poskytla pani sprievodkyňa ,ako napr. že v tomto tábore bolo ubytovaných 16 000 ľudí, z ktorých 

krutá väčšina zahynula. Na záver sme sa zúčastnili krátkej ale náučnej prednášky, ktorá obsahovala 

rozhovory so Slovákmi, ktorí tam boli ubytovaní.  

 

 

 



COSMOS DISCOVERY 

 

       Dňa 21.11.2016 sa žiaci 2.stupňa zúčastnili výstavy Cosmos 

Discovery v Inchebe. Dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií  

o kozmonautike. Napr. že prvý človek vo vesmíre bol Jurij Gagarin, 

ale ešte pred ním bola do vesmíru vypustená raketa so sučkou 

Lajkou. Mohli  tu vidieť stovky exponátov, rôzne fotografie  známych 

alebo menej známych kozmonautov, ale taktiež aj psa Lajku a opicu 

Enosa.  V závere ich čakala  rozsiahla interaktívna playzóna 

Cosmocamp, kde si mohli  vyskúšať náročný výcvik kozmonautov, či 

najnovšie 3D technológie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAŠE  ÚSPECHY 



B L A H O Ž E L Á M E ! 



                               

 

 Brečtan a snežienka       

      Uprostred lesa na čistinke vyrástla malá Snežienka. Bola veľmi pekná a chodili ju 

obdivovať zvieratká zo šíreho okolia. To sa znepáčilo Čiernej ruži a rozhodla sa, že tomu 

zabráni. Najkrajšia tu bola predsa ona! Jej plazivé výhonky postupne obkolesovali malú 

kvetinku a vytvorili ostnatú klietku. Od tých čias Snežienku nikto nemohol vidieť, nikto ju 

nemohol navštíviť. Keď sa zvieratká o to pokúsili, tŕne im poranili nôžky a krídelká.  

       Na toto snežienkino trápenie sa už nemohol pozerať 

Smaragdový brečtan. Pocítil smútok, že snežienka trpí 

v tŕňovej klietke a pevne sa rozhodol, že ju vyslobodí. Jeho 

výhonky sa pomaly plazili k tŕňovému väzeniu. Tu ho Čierna 

ruža začala pichať. Horko zaplakal Smaragdový brečtan, no 

spomenul si na krásnu malú Snežienku a bojoval ďalej. 

Pokračoval v plazení cez  tŕne. Čierna ruža ho znovu bodala. 

Zapichovala svoje tŕne čoraz hlbšie. Ale Smaragdový brečtan 

už bolesť nevnímal. Túžba pomôcť mu dávala ešte väčšiu silu. 

Napokon sa mu  podarilo  vytvoriť okolo Snežienky ochranný 

kruh zo svojich konárov.  Keď to Čierna ruža videla, poddala 

sa, lebo vedela, že prehrala. 

      Od tých čias ruža rastie na čistinke uprostred lesa sama. Smutná a opustená. 

                                                                                                                     Frederika Fratričová , VII.C 

       

Bez mena 

 

,,Mal som jedenásť rokov.“ Takto začínal svoje rozprávanie môj starký, keď som mu 

sedela na kolenách a trpezlivo som ho počúvala.  

So sestrou aj s ďalšími asi tridsiatimi 

ľuďmi nás viezli v neveľkom aute. Nedalo sa tam 

dýchať. Všade bola tma, počul som len 

kvílenie, plač a hrozne to tam smrdelo. Zachytil 

som sestrinu ruku. Bola jemná ako papier, takže 

som ju spoznal. Viezli sme sa dlho, nevediac, čo 

nás čaká. Keď sme vystupovali, naše bledé tváre 

ožiarilo slnko. Pred nami sa týčila sivá budova, 

oplotená ostnatým drôtom. Naokolo bol les, 

kam som dovidel.  Bolo to tu strašidelné. Prišlo 



sem asi desať takých áut, akým sme prišli aj my. Vzchádzali z nich ľudia, dokonca aj deti 

mladšie odo mňa. Všetci boli vystrašení. Anna sa triasla, stískal som jej ruku, no triasla sa 

ešte viac. 

 „Onedlho nás pustia, neboj sa. Pôjdeme naspäť domov, do Berlína a budeme chodiť 

do školy,“ upokojoval som ju a ona sa trocha pousmiala. Policajti nás rozdelili na chlapcov 

a dievčatá. V malej miestnosti nám dali pásikavé šaty.  Annu som už týždeň nevidel, bál som 

sa o ňu. Prídely jedla boli veľmi malé. Bol som veľmi hladný a už vôbec som nevládal robiť 

robotu, ktorú nám pridelili. Vonka začala byť zima, no na sebe sme mali len pásikavé pyžamá.  

Pohľad z okna našej budovy bol príšerný.  Na dvore sa povaľovali zapáchajúce 

mŕtvoly. Nemohol som sa na ne dívať. Nechcel som skončiť ako ony. 

  Vonku pofukoval ostrý zimný vietor. Práve som odnášal kamene z jamy, keď 

som zrazu začul krásny spev. Bol veľmi jemný, tichý a prekrásny. Obišiel som veľkú sivú 

budovu, aby ma nevideli strážnici a prišiel až ku kraju plota. Čím som bol bližšie, tým lepšie 

som ho počul. Tam, v žiare posledných slnečných lúčov stálo dievča, také krásne ako anjel. 

Zlaté vlasy jej povievali vo vetre, modré oči jej šťastne žiarili a na perách mala šibalský 

úsmev. Vôbec nevyzerala ako ľudia z tohto smutného miesta, bola iná.  Pristúpil som bližšie 

a len vtedy som si všimol jej drobné telíčko a ovisnuté plecia. No niečo mi hovorilo, že sem 

nepatrí. 

 „Ahoj,“ povedala milo.  

„Ahoj!“ odvetil som,  „To ty si tak krásne spievala?.“  

„Áno, ale nebolo to pekné. Keď som smutná, nespievam pekne,“ odvetila. 

 „Podľa mňa to bolo úžasné,“ odvetil som a ona sa začervenala. 

 „Ako sa voláš,“ spýtala sa. 

 „Som Janko a ty?“  

„Ja som Bez mena.“ Rozprávala mi, že je sirota, a  v sirotinci ju volajú Bez mena. Ani poriadne 

nevie, ako sa sem dostala. Vôbec sa jej tu nepáči, no nedá sa odtiaľto ujsť, skúmala to tu. Je 

veľmi hladná, už štyri dni nič nejedla, no rada spieva. Povedala mi, že tu cíti sladký zápach 

spáleného mäsa. Myslí si, že aj nás spália, keď sa strážnikom zachce. 

 „ Si Žid?“ spýtala sa ma, keď som nakladal štrk na fúrik. 

 „Som, ale už sa ním bojím byť,“ odvetil som. 

 „ Prečo sa bojíš byť sám sebou? Určite chcú, aby sme sa báli, pretože nás  potom rýchlejšie 

zabijú. Prečo by sme im to mali dovoliť?“ 

 Jej múdre slová sa mi ozývali v hlave celú noc. Mala toľko rokov ako ja, ale bola oveľa 

múdrejšia. Raz ma prekvapila slovami: „Vieš, prečo je vojna? Je to ľudská hlúposť a bojím sa, 

že sa z toho ľudia nikdy nepoučia. Ľudia si závidia, sú lakomí.“ 

 Boli to veľké a také pravdivé slová z úst malého dievčatka. Vždy som žasol nad jej 

múdrosťou. Rád som s ňou trávil čas, niekedy sme len boli ticho a prehlušili sme tichom 

všetky slová. 

Čudný zápach bolo cítiť viac a viac. Celý ten  čas, čo som bol tu, som ani raz som 

nevidel svoju sestru Annu.  Bál som sa o ňu. Keď som sa spýtal Bez mena, či ju nevidela, 

pokrútila hlavou. Bál som sa najhoršieho. Možno som prišiel o celú rodinu. Som sám ako Bez 

mena. Bez mena ma naučila modliť. Povedala, že Boh chce počuť moje vlastné slová, môžem 

mu povedať všetko, čo ma ťaží. Poslúchol som ju a každé ráno a večer som sa modlil. Cítil 

som sa hneď lepšie, bol som silnejší.  



„Raz sa mi sníval sen, bola som tam ja ako malé dieťa, potom dospelá a nakoniec 

starenka. Mala som si vybrať, aký bude môj život. Jednoduchý, ťažší alebo najťažší. Vybrala 

som si najťažší, lebo ten  je pravý život. Musíš prejsť mnohými prekážkami, aby si žil svoj sen 

a ja som tu, aby som prežila svoj krátky a zároveň nekonečný sen. Možno sa zajtrajška 

nedožijeme, no život sa tým nekončí. Bude to, akoby si sa prebral do úplne nového sna, ktorý 

nikdy nekončí,“ povedala, kým sme sa skrývali za skalami. 

 „Ale čo je nekonečno?“ spýtal som sa. 

 Ona sa pousmiala a povedala:“ „ To je cesta, ktorou chodíš stále, nikdy sa neunavíš, 

dokonca naopak, naberieš stále nové sily. Je to dlhé putovanie. Kde máš cieľ vždy na dosah, 

ale ty si ním už dávno prešiel. Nevieme mu porozumieť, ako nevieme porozumieť, prečo sme 

my dvaja tu a nie doma. Len preto, že ty si Žid a ja sirota? Nie, je toho omnoho viac.“ 

 Vôbec som jej nerozumel, no tušil som, že má pravdu. Zamyslel som sa. Je vojna a je 

mier. To sú dva protiklady. Kedy je vojna vieme, no kedy bude mier? Dočkáme sa ho? 

Prežijeme dovtedy? Bez mena ma naučila veľmi dôležitú vec. Nádej umiera vždy posledná 

a tá naša ešte nechce zomrieť. Mier sa začína úsmevom a je krehký ako náš život. 

Už som prestal počítať, ako dlho sme tam boli. Boli to mesiace alebo roky? Každý deň 

som sa potajme stretával s Bez mena a stále som viac cítil niečo zvláštne. Lásku. Nebola to  

láska ako k rodičom, k sestre, k starkej. Bola to láska k nej,  Bez mena. 

Zima prešla a zrazu tu bola jar, možno máj, nepamätám si. S Bez mena sme sa 

potajme rozprávali. Bol som taký slabý, že som ledva stál na nohách. Ona ma pridržiavala 

a rozprávala mi príbehy. Vedel som, že pomaly odídem tam, do večnosti. Bol som pripravený. 

Nebál som sa. Bola som mnou Bez mena, bol som šťastný. Len na pol ucha som ju počúval, 

myslel som na rodičov, na Annu, starkú aj starkého. Oni už možno sú vo večnosti, mňa to za 

chvíľu čaká. Vedel som, že o chvíľu sa rozlúčim aj s Bez mena. Oči ma štípali od  horkoslaných 

sĺz. 

 A zrazu sa rozozvučali sirény. Bez mena sa strhla a ja som precitol.  Otvoril som oči 

a tichým hlasom so sa opýtal: „Čo sa to deje?“  

 Bez mena sa pozrela  za budovu. „Všetci výskajú a skáču. Ach, Janko, otvárajú bránu, 

sme slobodní!“ 

,,To, čo bolo potom, už poznáš. V koncentračnom tábore som prežil osem mesiacov, 

neviem, ako sa mi to podarilo. Bez mena a ja sme mali  štrnásť rokov. Doktori si nás nechali 

v nemocnici, boli sme veľmi podvyživení. Pustili nás, ošetrili a začali sme nový život. Bez 

mena sa nechala pokrstiť na Janu. Po vojne sme si s Jankou začali zarábať na živobytie. Ja 

som pracoval na poli a ona pomáhala učiť malé deti. Boli sme veľmi mladí. Ona bola múdra 

a ja šikovný, takže sme to zvládli. Každým dňom sme sa ľúbili viac a viac, a tak sme sa ako 

osemnásťroční zosobášili v kostole. Potom sa nám narodila tvoja mamka. A takto si žijeme až 

dodnes.“ 

Starký to vždy zakončil týmito slovami. Potom mi dal božtek na dobrú noc a ja som 

premýšľala o jeho príbehu. Bolo to také neskutočné. Starká, taká múdra a taká mladá a on, 

ohúrený jej  múdrosťou, jej krásnym spevom. Ľúbila som ich. Už nežijú a  chýbajú mi, no keby 

žila starká, hneď by povedala: „Smrťou sa začína večnosť.“ A oni prežili vojnu. 

                                                                                              Žofia Slováková, IX.C trieda 

        



Zima 

Letia vločky z oblohy, 

Deťom rovno pod nohy. 

Zakrývajú celý svet, 

Vyčarujú úsmev hneď. 

 

Postavenie snehuliaka. 

Je radosťou aj pre žiaka. 

Lyžovačka, sánkovačka, 

Bude dobrá guľovačka.  

 

Vianoce sú za dverami, 

Splnia nám vždy naše priania. 

Tak ako sa patrí, sluší, 

Nech zavládne pokoj v duši. 

 

                                           

December 

Už sa začal december, 
Mikuláš s ním prišiel tiež. 
My už všetci dobre vieme,  
Že to nie je bájny tvor. 
Čižmy máme vyčistené  
A čakáme, aby bol. 

 
Potom príde krásny deň, 
Ten najväčší detský sen. 
Svetielka už blikajú, 
Radosť deťom dávajú. 
 
Pod stromčekom  čaká dar, 
Na stole zas teplý čaj. 
Za oknami sneh sa valí, 
Veď to nie sú žiadne čary. 
Postavím si snehuliaka 
A do roka zasa čakám.        
 
Michaela Očenášová , 7.A 
 



 

        

Sv. Cyprián (27.september) - Na svätého Cypriána chladno býva                

často z rána.  

Sv. Michal (29.september) - Ak noc chladná je pred Michalom,          

tuhá zima príde cvalom. 

Sv. Terézia (15. október) - Po svätej Terezke mráz po strechách lezie. 

Sv. Martin (11.november) - Ak hus o Martine už po ľade chodí, zas    
okolo Vianoc v kaluži sa brodí.  

Sv. Katarína (25. november) - Na sv. Katarínu zalezieme pod perinu. 

Sv. Barbora (4. december) -  Svätá Barbora ťahá sane do dvora. 

Sv. Mikuláš ( 6.december) - Keď na deň Mikuláša sneží, bude    

požehnaný rok. 

Sv. Lucia (13.december) - Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju 

moc. 

Sv. Tomáš (21.december) - Na svätého Tomáše, zima sa nám rozpáše. 

Štedrý deň (24.december)  - Keď na Narodenie Krista pršať začne, 

                                                za štyri týždne počasie bude mračné. 

Vianoce (25.december) - Na Vianoce blato, na Veľkú noc sneh. 

Sv.Štefan (26.december) - Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude    

pekná jar.  

Silvester (31.december) - Keď je na starý rok jasno, bude  

                             v maštaliach prázdno. 

 



V Poľsku po celý štedrý deň dodržiavajú prísny pôst. Keď sa objaví prvá večerná 

hviezda, začne sa podávať dvanásť chodov jedál, ako je dvanásť mesiacov v roku.  

 

Na štedrovečernom stole sa vo francúzskych rodinách často zjavuje zvláštny 

zákusok - krémová rolka v tvare dreveného polienka. Vianočné polienko pripomína 

prastarý zvyk vložiť do kozuba obrovský klát dreva, ktorý má horieť od Vianoc do 

Troch kráľov.  

 

V Nemecku sa začínajú rozdávať darčeky na Mikuláša. Na 

štedrý deň ich nosí Ježiško alebo vianočný duch s ryšavými 

vlasmi v plášti s kapucňou, ktorý neposlušné deti odnáša vo 

vreci.. Najväčšiu tradíciu má v Nemecku bohato vyzdobený vianočný stromček.  

 

V Taliansku nosí darčeky Befana, lieta na metle, chodí do domácností 

komínom a povolaním je 

čarodejnica. Nie je krásna, 

ale má dobré srdce, zlatú povahu a pochopenie 

pre ľudské slabosti. Hovorí sa, že deťom, ktoré 

boli zlé, zhadzuje len kúsky uhlia.  

 

V Rusku sa zapaľovali vo dvoroch ohne, aby sa tu 

mohli zohriať duše predkov. Pri štedrej večeri si 

pochutnávali na bezmäsitých jedlách a rybách či 

plnených taštičkách z kysnutého cesta. Verili na 

Mikuláša a Mrázika, ktorý jazdí so Snehulienkou na saniach a vkladá deťom darčeky pod vankúš. 

 

Grékom nosí darčeky Sv. Vassilios, nie však 24. decembra, ale až na Nový rok. Ten,  kto pri rozkrojení 

novoročného koláča objaví zlatý peniaz, bude mať úspešný rok.  

24. decembra chodia deti od domu do domu, nesúc zvonce a bubny a spievajú susedom vianočné 

koledy. Počas 12 nocí horí vianočný oheň, ktorý ma ľudí ochrániť pred škriatkami.  

 

V Dánsku robia veľké tajnosti s nákupom darčekov. Čím 

väčšie prekvapenie, tým šťastnejšia budúcnosť. Na 

stromček vešajú menšie darčeky a na stôl kladú vianočné 

taniere. Nevzdávajú sa adventného venca, ktorého štyri 

sviece symbolizujú obdobia ľudského života – detstvo, 

mladosť, dospelosť a starobu.  

 



V Holandsku je túžobne očakávaným dátumom už 6.december, deň 

svätého Mikuláša. Vtedy Sinterklaas, holandský Mikuláš, prináša deťom 

darčeky.  

 

V Anglicku kedysi oslavovali Vianoce karnevalom. Dnes, len čo člen 

kráľovskej rodiny zažne na Trafalgarskom námestí v Londýne obrovskú 

vianočnú jedľu, Santa Claus začne plniť darčekmi pančuchy zavesené 

v krbe, gazdiná položí na stôl sladké bochníčky, slivkový puding a hlava 

rodiny začne porcovať pečeného moriaka s gaštanovou plnkou . 

  

V Škandinávii sa Vianoce volajú "Julfest". Na Štedrý večer je 

veselo. Celá rodina spieva a tancuje okolo vianočného 

stromčeka, potom dedo Mráz prinesie darček 

V Nórsku sa nesmaží kapor, ale pečú sa kurčatá a podáva sa 

sladká kaša s kandizovaným ovocím a mandľami či puding 

poliaty sladkým likérom. Deťom nenosí darčeky Santa Claus, 

Ježiško ani Dedo Mráz, ale koza. 

Fíni veria v Santa Clausa, dokonca celý svet verí, že Santa býva 

práve vo Fínsku, preto mu tam všetky deti posielajú vianočné 

priania. V tejto krajine nechýba vianočný stromček, Fíni pod ním 

tancujú, spievajú a tešia sa ako deti z darčekov, ktoré im nosí 

veľký Ukko v červenom kabátiku s dlhou bielou bradou 

a polmetrovou čiapkou s rolničkou. 

Švédi na rozdiel od nás zdobia stromček až na Štedrý deň, aby im 

škriatok Jultomben mohol pod ním zanechať darčeky. Byť pred 

Vianocami vo Švédsku znamená piecť pepparkakor, počítať tisíce 

vianočných hviezd v oblokoch. Sú podobné našim medovníčkom.  

JAPONSKÝ MIKULÁŠ – HOTEIOSHO. Napriek tomu, že v Japonsku 

je veľmi málo kresťanov, počas sviatkov si ozdobujú obchody a 

domy vianočnými dekoráciami. Darčeky nosí Hoteiosho, ktorý je podobný Mikulášovi.  

 

Vianoce v Austrálii nikdy nebudú biele. Austrália 

je zmesou ľudí z rôznych krajín a etnických skupín 

a každá z nich si prináša svoje vlastné tradície a 

zvyky. Ľudia si ráno navzájom rozdávajú darčeky a 

potom spoločne konzumujú všakovaké dobroty.  

 

V Severnej Amerike v noci z 24. na 25. decembra 

prichádza zo severného pólu Santa Claus na 

saniach, ťahaných záprahom sobov. Komínom 

vojde do domu a namieri si to ku dlhým 

podkolienkam, ktoré visia na krbe, aby ich naplnil 

svojimi darmi. Na zahriatie mu rodina vopred pripraví šálku horúceho mlieka a pridá i niekoľko kociek 

cukru pre bov. Záhradky domov bývajú preplnené svetelnými ozdobami, elektrickými sviečkami, ale i 

obrovskými figúrami Santa Clausa a jeho sobov. 



 

            Advent alebo adventné obdobie  je vymedzená 4 nedeľami pred sviatkom 
narodenia Ježiša Krista, je to obdobie duchovnej prípravy na najkrajšie sviatky – Vianoce.  
 
S Adventom spájame aktivity, zvyky a tradície, ktoré nám pomáhajú prežiť tento čas 
plnšie. 
 

30. november – Ondrej 
 

 
 
Liatie olova 
 
 

6. december – Mikuláš 
 
 

                                       
   



 

                            
 

 

                                                          
                           

 
13. december - "Lucky"      

 

 

 

        

                 Od Lucie do Vianoc, 

            každá noc má svoju moc. 

 

 

 

 

 

 

    Tento rok nám šikovné 

štvrtáčky pripomenuli, ľudový 

zvyk spojený s menom „Lucia“.  

Mladé ženy, ktoré sa na Luciu 

schádzali v jednom dome, 

vykonávali ľúbostné veštby, v 

ktorých si veštili povolanie 

a meno svojho budúceho 

http://danaartmanova.blogspot.sk/2016/12/13-december-lucky.html


ženícha. „Lucky“, ako sa tieto devy nazývali, boli biele bytosti so zamúčenou tvárou uskutočňujúce 

obchôdzky po domoch, z ktorých husím krídlom alebo perkom vyháňali všetko zlo. 

 Naše „Lucky“ sa po veštbách, vybrali povyháňať zlú náladu zo všetkých kútov na našej škole.  

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vianočný stromček 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Aj keď bez snehu, no v zimnej atmosfére 

 

 

 

 



 

 


