
 



 

 

Milí čitatelia!  

 

Nový školský rok už prebehol tretinu svojej cesty. Po 

krásnych, slnečných dňoch prichádza obdobie 

skúpejšie na slnečné lúče. Jesenné a zimné večery 

častejšie trávime s dobrou knihou alebo so zaujímavým 

časopisom. Aj my prichádzame k Vám a prinášame 

Vám prvé číslo nášho časopisu Školské oko. Dúfame, 

že si radi spomeniete na aktivity v našej škole a 

pobavíte sa zaujímavými informáciami. Radi privítame 

Vaše nápady a návrhy či postrehy a ďalšom čísle 

časopisu sa možno nájdete práve Vy so svojím 

zaujímavým článkom. 

 

Prajeme všetkým krásne Vianoce a šťastný nový rok 

2019. 
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1. Zo života školy 

    VČIELKY... 

Na našej škole, ako po minulé roky bola vyhlásená 

výtvarná súťaž „VČIELKY“. V spolupráci s predsedom 

PSNV-SK Milanom Krokavcom a Okresným výborom 

záhradkárov v Rimavskej Sobote boli vyhlásení víťazi. 

Vyhodnotenie prebehlo v Dome kultúry dňa 28. 9.2018. 

Žiacke práce boli 

vystavené počas výstavy zeleniny a ovocia. 

Žiaci tvorili na témy: 

1.ročník: Ja a včielka 

2.ročník: Matka, včelia kráľovná 

3.ročník: Robotnice a ich usilovná práca 

4.ročník: Varíme, pečieme s medom 

5.-9.ročník: Tanec včiel 

Víťazi: 

1.ročník: 

1.miesto: Alexander Bystriansky 

2.miesto: Shania Molnárová 

3.miesto: Nikoleta Chovancová 

2.ročník: 

1.miesto: Zina Kovácsová 

2.miesto: Zuzana Váňová 

3.miesto: Zara Svoreňová 

3.ročník: 

1.miesto: Ema Hriňová 

2.miesto: Linda Csanková 

3.miesto: Nikoleta Madarászová 

4.ročník : 

1.miesto: Lívia Pytliaková 

2.miesto: Samuel Burda 

3.miesto: Tamara Žiaková 

II.stupeň: 

1.miesto: Ema Horváthová 

2.miesto: Gabriela Berkiová 

3.miesto: Natália Krížová 

 

 

Ceny a diplomy si žiaci prebrali z rúk pána Krokavca . Za krásne ceny mu 

ĎAKUJEME. Výstava bola sprístupnená verejnosti počas jarmoku 28.a 29. septembra. 

GRATULUJEME!!! 

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=683%3Avielky&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=sk


Deň európskych jazykov 
 

Dňa 26.09.2018 sme si na prvých štyroch hodinách pripomenuli Deň 

európskych jazykov. 

Deň sa začal reláciou v školskom rozhlase, po ktorej nasledovali rôzne aktivity v 

anglickom, ruskom a nemeckom jazyku. Výsledkom týchto aktivít sú projekty v 

rôznych jazykoch. 

Žiaci piateho ročníka vyrábali anglicko-slovenské pexeso na tému farby, športy 

a škola. Šiestaci sa bližšie oboznámili so známou ruskou drevenou hračkou a 

každý si vymaľoval svoju matriošku. Žiaci 7. ročníka vyrábali tradičný ruský 

hudobný nástroj - balalajku. V 8. ročníku žiaci vyrábali logo ku Dňu európskych 

jazykov a písali úvahu na tému „Prečo sa učiť cudzie jazyky?“. Výstupom v 

deviatom ročníku je projekt v nemeckom jazyku  so zameraním na 

multikultúrnu spoločnosť v Nemecku. 

 

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=681%3Ade-europskych-jazykov&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=sk


 

 

 

 



Deň otvorených dverí v knižnici Mateja 

Hrebendu 

V piatok 14. septembra sme sa stali súčasťou krásneho podujatia akým bol Deň 

otvorených dverí v knižnici Mateja Hrebendu. Dopoludnie sme vďaka 

zaujímavému programu strávili s úžasným človekom, výtvarníkom, 

ilustrátorom, Miroslavom Regitkom, ktorého sme mohli familiárne oslovovať 

ujo Miro. 

Okrem besedy o jeho tvorbe a živote, nás previedol výstavou svojej tvorby. Celé 

to vyvrcholilo praktickou ukážkou jeho výtvarného majstrovstva – kreslil 

obrázok podľa štyroch slov vybratých deťmi: futbalista, jablko, pero, 

medveď.  ... a reakcie detí? „ Ujo Miro je frajer!“ 

  

S knižnice si potom naši štvrtáci – Mimoni okrem zážitkov odniesli aj originál 

kresby na pamiatku. 

 

 

 

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=682%3Ade-otvorenych-dveri-v-kninici-mateja-hrebendu&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=sk
http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=682%3Ade-otvorenych-dveri-v-kninici-mateja-hrebendu&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=sk


Poďme sa zoznámiť alebo Môj nový svet 

 

V stredu 3.októbra 2018 popoludní o 15.00 hod. v telocvični sa uskutočnila 

akcia ,,Prijímanie prvákov do žiackeho cechu.“ V programe vystúpili mažoretky 

školy, staršie žiačky so stuhami a predviedli sa aj naši prváčikovia so scénkou a 

tančekom. Pani riaditeľka všetkých popasovala veľkou ceruzkou a pani učiteľky 

odovzdali listiny a malé darčeky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=684%3Apome-sa-zoznami-alebo-moj-novy-svet&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=sk


 „V zdravom tele – zdravý duch“ 

Deň zdravej výživy u nás .... 

16.október je Dňom zdravej 

výživy, a tak sme si ho aj my 

pripomenuli rôznymi aktivitami 

aj na našej škole. Siedmaci plnili 

zaujímavé úlohy a venovali sa 

rôznym aktivitám. Tvorili 

plagáty, pričom využili 

cestoviny, kreslili, vytvárali 

puzzle, zisťovali obsah látok v 

mäse a v rôznych potravinách. 

Zisťovali odkiaľ jedlo pochádza a ako prechádza našim telom, pripravili si zo 

škatúľ chladničky a umiestnili na jednotlivé police potraviny tak, ako sa majú 

uskladňovať, pripravili si tiež jednohubky. Pracovali pod vedením učiteľov, 

ktorí tam mali vyučovanie a Mgr. Vilhanovej, ktorá aktivity pre žiakov 

pripravila. Z výtvorov sme na prízemí našej školy vytvorili výstavu. 

Žiaci strávili zaujímavý, tvorivý a zároveň zdraviu prospešný deň. 

 

 

 

 

 

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=691%3Av-zdravom-tele-zdravy-duch&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=sk


Dobšinského rozprávkový Gemer 

Dňa 24.10. sa žiaci prvého stupňa našej školy zúčastnili divadelného 

predstavenia na motívy rozprávky Pavla Dobšinského „Lomidrevo“. Všetci 

obdivovali úžasné herecké výkony divadelníkov, ako aj prekrásnu kulisy a 

pekné divadelné bábky. 

Rozprávka prostredníctvom divadla sa všetkým veľmi páčila. Ďalšou akciou 

Dobšinského rozprávkového Gemera bola kreatívna výtvarná dielňa s témou 

Maľujeme a tvoríme rozprávku pod vedením Mgr. Nikolety Gečeovej. Tejto 

aktivity sa zúčastnili žiaci 2. triedy Malý princ s pani učiteľkou Mgr. Renátou 

Sivokovou. Deti tu prostredníctvom prírodných materiálov a rôznych 

výtvarných techník vytvorili krásne ilustrácie k rozprávke. 

 

 

 

 

 

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=693%3Adobinskeho-rozpravkovy-gemer&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=sk


 

Medzinárodný deň školských knižníc 

 

Prvý raz ho vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej 

asociácie školského knihovníctva v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje 

každoročne štvrtý októbrový pondelok. 

Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Skutočné 

knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“. 

Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou 

podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, k čítaniu, k poznávaniu 

nového  a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. I keď sa na našej 

škole nenachádza 

skutočná a funkčná 

školská knižnica, 

ktorá by 

podporovala a 

umožňovala 

žiakom rozvíjať 

skutočné 

vzdelávanie, 

i  tento rok 

boli  pre žiakov 2. 

stupňa pripravené 

rôzne aktivity, 

ktoré ich mali 

priviesť k 

uvedomeniu si 

svojho vzťahu ku 

knihám a oživiť, 

resp. prehĺbiť ich 

vzťah k čítaniu. 

Žiaci 5. a 6.ročníka 

vyrábali záložky, 

ktoré 

neodmysliteľne 

patria ku 

knihám.  Okrem 

toho, že záložka 

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=694%3Amedzinarodny-de-kolskych-kninic-&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=sk


čitateľovi označuje miesto, kde s čítaním prestal, má aj svoju estetickú funkciu. 

Výrobou záložiek  sme sa zapojili do projektu Záložka do knihy, ktorá spája 

partnerské školy. Kreslo pre hosťa – tak sme  nazvali aktivitu pre žiakov 

8.ročníka. Žiaci im najbližšou formou prezentovali svoju obľúbenú, prečítanú 

knižku. Žiaci 7.ročníka  vpisovali  výroky známych osobností o knihách na 

lístky a pripevnili ich na STROM POZNANIA. Keďže október je aj mesiacom, 

kedy si pripomíname 100. výročie od vzniku Česko – 

Slovenska,  deviataci  pripravili  zaujímavý plagát, ktorým predstavili svojim 

spolužiakom významné medzníky tohto obdobia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Halloween 2018 
 

 

Svetlo je médium, ktoré je 

symbolom  niečoho pozitívneho, 

dobrého. V čase od 23. do 26. 

októbra bolo „dobra“ vo vestibule 

1.stupňa  až, až. Prebiehala tu 

výstavka vyrezávaných tekvíc -

svetlonosov. 

Presne 120 žiakov priniesli svetlo 

do priestorov  školy. Svetlo, ktoré 

potešilo oko a pohladilo dušu všetkým, ktorí denne prichádzajú k nám. Najviac 

tekvíc priniesli žiaci II.A, ktorých odmenou bola chutná pizza pre celú triedu. 

Odmeny pre ďalších 21 žiakov poskytla firma RSNET, pizzéria Drak, 

p.Kováčová z Lekárne Dr.Max pri nemocnici .Ako peknú spomienku si všetci 

„vyrezávači“ svetlonosov odniesli na šnúrke rolničku v tvare tekvičky a 

tekvičkový diplom. 

  

 

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=698%3Ahelloween-2018&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=sk


OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 

 

Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí 
sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili 

šťastnými nás, ich deti.  
 

Každý malý chlapec bude raz aj dedko. Dedka všetci v úcte majú, dedko 
vie vraj všetko, píše sa v jednej básni. Nepochybujme, že niečo podobné 

platí aj pre ženy. Bolo by nedôstojné, aby sme zabúdali. Všetci raz 
budeme starí. Ale starší ľudia nie sú menejcenní. Sú krásni. Krásni 

vďaka svojej múdrosti. Prejavujme im úctu, pretože nám ešte vždy majú 
čo dať. Človek sa učí celý život. A najlepším učiteľom sú jeho najbližší. 

Rodina. Rodičia či starí rodičia. 
 

         pozdravy pre starých rodičov 

           

 



 

 

Staré mamy a starí oteckovia mali radosť z pozvania, programu svojich 

vnúčat a z pozdravov, ktoré pre nich deti s láskou „vyrobili.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Týždeň vedy a techniky na našej škole 

V rámci Týždňa vedy a techniky sa po celom Slovensku uskutočňuje množstvo 

zaujímavých podujatí, cieľom ktorých je popularizovať medzi mladými ľuďmi 

vedecké a technické disciplíny. 

V našej škole 

organizujeme Týždeň vedy a 

techniky už ôsmykrát a 

zameraný je na rôzne fyzikálne 

a chemické pokusy. 

Fyzika sa zamerala na 

skúmanie tepla ako formy 

energie. Žiaci pokusmi zisťujú 

tepelnú vodivosť látok, 

pôsobenie tepla na telesá, 

skúmajú  rôzne javy spojené s 

teplom. 

Chémia bola zameraná na kozmetiku, kde sa demonštrovali pokusy  na 

osmotické javy a na chémiu v kuchyni, kde žiaci  realizovali pokusy na 

povrchové napätie kvapalín. 

V oboch oddeleniach predvádzajú experimenty naši ôsmaci a deviataci a pod ich 

vedením si všetky pokusy môžu mladší žiaci sami vyskúšať. Veríme, že v rámci 

týchto aktivít sa žiaci nielen pobavia, ale sa i mnoho nového naučia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=699%3Azaal-sa-tyde-vedy-a-techniky-na-naej-kole-&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Či veľkí či malí, všetci si týždeň vedy a techniky užili aj sa niečo naučili. 

 

 

 

 



11.ročník futbalového turnaja 

16.11.2018 sa už po jedenásty krát konal futbalový turnaj žiakov o Putovný 

pohár riaditeľky školy. Táto súťaž sa už tradične koná pri príležitosti Dňa boja 

za slobodu a demokraciu a Medzinárodného dňa študentstva. Pozvanie prijali 

učitelia a žiaci z ďalších 3 škôl ZŠ Š. M. Daxnera, ZŠ P. Dobšinského a ZŠ z 

Rimavskej Bani. 

Turnaj otvorila riaditeľka školy RNDr. Anita Antalová, ktorá popriala všetkým 

futbalistom veľa šťastia v duchu pravidiel fair-play. Hlavný rozhodca pán učiteľ 

Mgr. Tomáš Pál informoval o pravidlách súťaže. 

 

A tu sú výsledky: 

 1. miesto – ZŠ P. Dobšinského 

 2. miesto – ZŠ Š. M. Daxnera 

 3. miesto – ZŠ P. Kellnera Hostisnkého 

 4. miesto – ZŠ Rimavská Baňa 

Najlepší strelec: Dominik Kalás – ZŠ Š.M.Daxnera 

Najlepší brankár: Valentín Fodor – ZŠ P.Dobšinského 

Najlepší hráč: Benjamín Zsóri – ZŠ Š.M.Daxnera 

Najužitočnejší hráč: Róbert Szegedi – ZŠ P.Kellnera Hostinského 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=701%3A11ronik-futbaloveho-turnaja-&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gaštanová jeseň 2018 

Zbierať gaštany je zábava. A tejto zábave sa v jeseni venujú naši žiaci už celé 

roky. Nevynechali ani tento. Veď gaštany slúžia ako potrava pre zvieratá a tiež 

sa z nich vyrábajú aj niektoré lieky. 

Tento rok sme nazbierali 1857 kg a do zberu sa zapojilo 43 žiakov. 

A tu sú mená tých najšikovnejších: 

I.stupeň 

1.miesto: Matej Gaži - 2.C (205 kg) 

2.miesto: Vierka Cerovská - 3.C (168 kg) 

3.miesto: Patrik Ujpál - 4.B (150 kg) 

4.miesto: Veronika Feješová - 1.C (122 kg) 

5.miesto: Darren Donát - 2.C (120 kg) 

II.stupeň 

1.miesto: Dávid Demeter - 5.A (215 kg) 

Všetci zapojení dostali od pani riaditeľky sladkú odmenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=703%3Agatanova-jese-2018&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=sk


Tematický deň - Ľudové zvyky a tradície 

Každý človek sa narodil do svojej rodiny, 

s ktorou je úzko spojený. Tiež ale patrí do  veľkej skupiny ľudí, ktorých 

spájajú  podobné zvyklosti, obyčaje, 

tradície, a tiež podobné nárečie. Tieto skupiny ľudí žijú v rôznych častiach 

Slovenska a tvoria kultúrne regióny. 

  

Dňa 21.11.2018 sme sa na prvom stupni venovali zvykom, piesňam, tancu, 

remeslám, krojom, starým predmetom, architektúre a spôsobu stravovania. 

Tematický deň sme spoločne začali na dolnej chodbe našej školy ľudovým 

zvykoslovím „Odobierka nevesty“, ktorú predviedli p. Vaculčiaková, p. 

Turisová a sl. Lucka Janšová. Prekvapením bol spoločný tanec p. učiteliek 

oblečených v ľudových krojoch. Po krátkom programe sa žiaci venovali 

aktivitám vo svojich triedach. 

Žiaci sa v prvých ročníkoch oboznámili s ľudovým remeslom hrnčiarstvo. 

Modelovali džbány a misky z plastelíny. Zdobili papierové taniere ľudovými 

motívmi. Prostredníctvom maľovaniek  sa zoznámili s ľudovým odevom – 

krojom. Z prinesených predmetov, ktoré pripomínali život v minulosti si urobili 

výstavku. 

Žiaci v druhých ročníkoch sa prostredníctvom prezentácií zoznámili s tradíciami 

pôstu v predvianočnom období. Na papierových táckach si vyskúšali ľudové 

prvky – výšivka.V 2. C triede žiaci tlačili do suda kapustu tak, ako to robievali 

naši predkovia, prostredníctvom besedy s bývalou p. učiteľkou sa dozvedeli, ako 

sa žiaci učili pred 30 rokmi. Vyskúšali si písanie kriedou na tabuľky, 

atramentom a pierkom na papier, gumovanie ceruzky chlebom. 

V treťom ročníku žiaci tiež vytvorili výstavku predmetov z minulosti a 

oboznámili sa s ľudovými zvykmi v našom regióne. V 3.B triede si žiaci 

vyrobili ľudový ihelníček z orechových škrupín. V 3.C triede sa žiaci 

oboznámili s ľudovým remeslom košikárstvo. Vyskúšali si pletenie košíkov a 

srdiečok z pedigu. 

Žiaci v štvrtých ročníkoch  vyrobili z papiera a umelých kvetov svadobné party 

a vyšívali krivou ihlou. Oboznámili sa s remeslom drotárstvo, vyrobili si z drôtu 

srdiečka a stromčeky. 

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=708%3Atematicky-de-udove-zvyky-a-tradicie&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=sk


Všetky ročníky sa naučili ľudovú pieseň nášho regiónu a jednoduché tanečné 

kroky ľudového tanca prostredníctvom p. Lajgútovej z Relaxu. Pri ukážkach a 

nácvikoch jej pomáhali deti z detského ľudového súboru „Lieskovček. 

Tento deň bol pre mnohých žiakov plný zážitkov, ktoré im otvorili svet do 

minulosti. Na záver ďakujeme p.Vaculčiakovej, p.Turisovej, s.Janšovej a p.  

Lajgútovej za skutočný umelecký zážitok. 

 

 

 

 

 

Ľudové tradície, zvyky, krásne slovenské kroje, šťastné deti a spokojné 

pani učiteľky...  deň, ktorý sa vydaril !!! 

 

 



2. Úspechy našich žiakov 

Od začiatku školského roka sa žiaci pod vedením svojich pedagógov zapojili do 

rňznych súťaží – recitačných, športových, súťaží vo vlastnej tvorbe, olympiády 

zo SJL a mnohých ďalších a priniesli krásne umiestnenia. 

Sme hrdí, že svoju školu naozaj vzorne reprezentovali.  

 

Naši víťazi  

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Z tvorby našich žiakov 

 

Odvážne písmená 

  Za siedmimi horami, za siedmimi dolinami ležala malá dedinka, v ktorej žili 

samé písmenká. Neboli to hocijaké písmená, boli to vybrané spoluhlásky B M P 

R S V Z . 

    Jedného dňa sa písmenko B a P vybrali na prechádzku.  Zrazu počuli volanie 

o pomoc. Bolo to písmenko S , ktoré samo opustilo dedinku.  B a P sa rozbehli 

za zvukom. Odrazu zbadali, ako ich kamaráta – písmeno S naháňal mohutný 

býk. 

„Pomoc! Ten  býk vôbec nie je nasýtený,“ zvolalo S, keď uvidelo svojich 

kamarátov.  

„Býk, prestaň, lebo za to budeš pykať,“ odvážili sa zvolať B a P.  

Býk sa otočil a posmešným hlasom prehovoril:  „Vari sa mi nebude vyhrážať 

nejaké tučné B a smiešne bruchaté P na tenkej paličke?!“ 

Zatiaľ čo sa snažili B a P upútať na seba býkovu pozornosť, S sa rozbehlo do 

dedinky Obojaké spoluhlásky.  Zavolalo ostatných druhov, ktorí  zo sebou 

zobrali obrovskú sieť a hodili ju na posmešného býka. Ten stratil rovnováhu 

a spadol na zem. Obojaké spoluhlásky dali býka do väzenia a vyriekli: „Keď 

zraníš jedného, zraníš všetkých!“ 

   Za odmenu si dali obojaké spoluhlásky na večeru rizoto so syrom a rozhodli: 

Býk sa stane ďalším vybraným slovom po B a beda tomu, kto napíše v slove býk 

mäkké i! 

    Obojaké spoluhlásky potom žili šťastne a dávali veľký pozor, aby sa im nikto 

neposmieval a všetky slová, kde sa nachádzajú, boli napísané správne. ( Aj 

slovo býk...) 

 

                                                                             René Brosman, 6.B 

 



Hrdina 

 

Nosiť masku a plášť mať, 

to sa mi veru páči! 

Loziť, skákať, ba aj lietať... 

toľko schopností mi stačí. 

 

Odmalička ma priam láka, 

zmeniť sa na superhrdinu zo žiaka. 

Budem sa volať hrdina,   

otočí sa za mnou každá blondína!? 

Budem mať obdiv susedov 

a okolo seba verných priateľov. 

 

Premýšľam stále čoraz viac:  

K povinnostiam denne vstať, 

byť smutný a predsa sa smiať, 

vedieť sa sústrediť v škole, 

vyrovnať sa s tým, 

že raz si hore a raz dole, 

začínať priateľstvá nové. 

Poslúchať svojich rodičov 

a mať niekoľko vlastných názorov. 

 

Môžem toho ešte spomenúť veľa,  

s tým všetkým sa však vyrovnať 

treba. 

Vravím to všetko na rovinu, 

toto si žiada naozaj hrdinu. 

 

Nemusím nosiť masku 

a nemusím mať plášť. 

Mám schopnosti iné 

a viem mať život rád. 

Už teraz je hrdá na mňa rodina,  

Ja vlastne už som hrdina. 

 

 

                                                                                       

Jozef Haninčík, 7.A 

 

 



Svet je veľká gombička 

 

Svet je veľká gombička, 

myslela  moja hlavička. 

V lete samé výletíky, 

Tatry, more, táboríky. 

 

Zjavila sa nočná mora. 

už viac nejdem do tábora! 

Zrazu prišla jeseň krutá, 

nálada je hneď spľasnutá. 

 

 

Školská taška naplnená, 

moja hlava vyprázdnená. 

Bože, mne sa učiť nechce, 

radšej zdolávať chcem kopce! 

 
Zavadský 5.C 

 

Sedmospáč 

 

Vstávaj, spachtoš, mamka volá, 

dnes už otvára sa škola! 

 

Skončili sa zlaté časy, 

september sa k slovu hlási. 

 

Miško však len zívne, 

potom rukou kývne. 

Do perín sa zababuší, 

nevidno mu ani uši.  
 

Kubiček, 5.C 

 

 

 

 

 

Mačky a myši 

 

Sedí kocúr na plote, 

volá mačky k robote. 

Miau-miiau, milé dámy, 

myši sú to opäť s nami. 

 

Hnevá sa už gazdiná, 

mlieko sladké mi nedá! 

Už aj poďte pracovať, 

všetky myši pochytať! 

 

 

Slivkové knedličky 

 

Otvoril som chladničku, 

uvidel som knedličku. 

Už sa slinky zbiehajú 

a knedličky volajú. 

 

Tie slivkové knedličky  

sú poklad od mamičky. 

 

                                                

                Alexandra Csanková, 5.C 

 

 

 

 



Futbalista 

 

Mojím snom vždy bolo hrať, 

Futbalku na nohe mať. 

Začal som do klubu chodiť, 

zbierali sme prvé body. 

 

Teraz som obranca v tíme, 

Tréning, zápas, zvíťazíme! 

My už prvú ligu hráme, 

Vždy sa dobre zabávame. 

 

Daniel Petrovský  

 

Rubikova kocka 

 

Chytil som mániu hravú, 

Skladám kocku  Rubikovu. 

Zelená, modrá, žltá, červená, 

Stále tie isté farby dokola. 

 

Nervy som už na to nemal, 

Stále som ju odhadzoval. 

Nedá mi to ale pokoja, 

Stále začínam s tým odznova. 

 

Hlavou mi náhle blyslo. 

Google to vie isto! 

Postup som si naštudoval, 

Za pár hodín natrénoval. 

 

Dvojku, trojku, štvorku zvládam,  

Teraz dvanásťstranovú si skladám. 

Keď aj túto kocku zdolám, 

Ďalším výzvam neodolám. 

 

                                                                  

Daniel Petrovský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZPRÁVKY  PRE  DETI 

 

Poďte, milé deti, rozprávka k nám letí, sadnite si kolo mňa, rozprávka už začína. 

 

 

O chorom  motýľovi 

 
 

Bola raz jedna veľká, krásna lúka. Na tej lúke stál veľký úľ plný včiel. V jedno 

krásne slnečné ráno vyletela z neho včielka Lea zbierať peľ. Lea veľmi rada 

zbierala peľ, lebo vždy mohla lietať cez celú lúku a rozprávať sa so zvieratkami. 

V to ráno už-už začala zbierať, keď na zemi medzi trávou zazrela motýľa. 

„Ahoj, ja som Lea,“ predstavila sa mu. „Ahoj, ja sa volám  Edo,“ odvetí motýľ. 

„ Stalo sa ti niečo, keď nelietaš?“ vyzvedá Lea. „Veľmi zle sa cítim,“ narieka 

motýľ. „ Neplač, ja a ostatné včielky ti pomôžeme,“ ponúkla sa Lea. Včielka 

zaletela po ďalšie kamarátky do úľa. Cestou im porozprávala, ako spoznala 

nového kamaráta a čo sa mu stalo. Spoločne ho zdvihli a odniesli do úľa. Uložili 

ho do Leinej postieľky. Poobede ho prišiel pozrieť doktor Vilo. Lei nakázal, aby 

motýľovi každé ráno dávala za lyžičku peľu. 

Včielka to každé ráno dodržiavala. O týždeň bol Edo zdravý ako ryba. 

Medzitým našla Lea Edovi v úli prácu. Stal sa strážnikom zásob peľu. No a zo 

včielky sa stala doktorka, ktorá liečila všetok hmyz.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rodina Ementálová 

 

 

Kde bolo, tam bolo, žila raz rodina Ementálová. Mala štyroch členov. Mamu, 

otca a deti Emu a Martina.  

V tejto rodine bol každý člen zo syra. Za každú zlú vec, čo urobili, sa im na tele 

spravila diera. Najviac ich mal nezbedník Martin. 

Bolo krásne nedeľné ráno, čas raňajok. Martin počas nich stihol vyliať mlieko, 

zhodiť tanier a pri odchode z kuchyne potknúť sestru Emu. Jeho diery sa začali 

zväčšovať a zrazu zmizol. Neostal po ňom ani vlas. Mama, otec a sestra Ema 

nevedeli, čo majú robiť. Vedeli len, že chcú mať Martina zase doma. Tak začali 

rozbíjať riad, vylievať džús, ba i nadávať, aby sa im stalo to isté, čo Martinovi. 

A skutočne. Zmizli aj oni. Zrazu videli len tmu. Tá sa postupne začala rozplývať 

a rodina sa objavila tam, kde bol Martin.  Ocitli sa v miestnosti, kde nebolo 

žiadne okno, len stôl a na ňom sviečka a list. V ňom  stálo napísané, že domov 

sa dostanú len vtedy, keď Martin a Ema sľúbia, že už budú poslúchať a rodičom 

pomáhať.  

A skutočne. Po tomto zážitku sa rodina Ementálová správala k sebe milšie. Obe 

deti začali viac pomáhať a všetkým prestali za zlé skutky pribúdať dierky. 

 

 Tak, milé deti, nezabudnite aj vy iným 

pomáhať a  pekne sa k ľuďom správať! 

                                                       

                                                                                                                          Laura Juráková, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Boli sme, videli sme ... 

 

 

Exkurzia  do Národnej rady Slovenskej republiky 

 

19.11.2018 žiaci 8. Ročníka so svojimi triednymi učiteľmi navštívili Národnú 

radu SR.  

Videli sme  miesto, na ktorom  sa rozhoduje o najdôležitejších otázkach 

každodenného života. Sprevádzal nás vyškolený pracovník. Pozreli sme si 

priestory parlamentu. Na balkónoch rokovacej sály nám sprievodca odpovedal 

na všetky naše otázky.  Zažili sme zaujímavý deň, pretože dostať sa do 

rokovacej sály, kde zasadajú naši najvyšší politickí predstavitelia, nie je všedné 

a jednoduché. 

 

    

                                                                                                                                          E. Dirbáková, 8.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exkurzia  do Múzea holokaustu v Seredi 

 

19.11.2018 sme zažili zaujímavý deň. Navštívili sme Múzeum holokaustu 

v Seredi – priestory bývalého pracovného  a koncentračného tábora. V múzeu 

sme mali možnosť vidieť dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace 

s prenasledovaním Židov. 

Dozvedeli sme sa o živote detí v tomto hroznom období. S napätím sme 

počúvali o osudoch ľudí, o tom, čo prežívali a prežili.  

Odchádzali sme so zmiešanými pocitmi a trvalo hodnú chvíľu, kým sme sa 

začali medzi sebou rozprávať.  

 

                                                  

                                                                                                                                                J. Šilingová, 8.A 

 

 

 



5. Rozhovor  s ..... 

 

Pred Vianocami sme položili niekoľko otázok p. učiteľke Haninčíkovej, 

Lennerovej a Vilhanovej. 

1. Čo pre vás znamenajú Vianoce? 

2. S kým a kde zvyknete tráviť Vianoce? 

3. Nakupujete darčeky na poslednú chvíľu alebo ich chystáte postupne? 

4. Aké zvykne byť vaše štedrovečerné menu? 

5. Chodievate pravidelne na polnočnú omšu? 

6. Čo by ste si priali na Vianoce a čo by ste popriali našim čitateľom? 

 

Pani učiteľka Haninčíková:    

1. Vianoce sú pre mňa jedným najkrajším kresťanským sviatkom.Je to 

sviatok narodenia Pána a tým sa pre mňa všetko „začína.“ Mám rada 

atmosféru, ktorú dokážeme my, ľudia, vytvoriť. Všade vládne pokoj, 

pohoda, radosť, láska a hlavne všetko okolo vás spomalí. 

2. Vianoce trávim so svojou najbližšou rodinou, ale počas sviatočných dní 

navštívime alebo nás navštívi celá (veľká) rodina. 

3. Darčeky nakupujem v predstihu, veľa ich sama vyrábam či tvorím. 

Nemám rada zhon, takže sa snažím tomu vyhnúť. Musím však podotknúť, 

že najväčšiu radosť prežívam z narodenia Ježiša Krista – on je pre mňa 

veľkým darom. 

4. Klasika od začiatku: oblátky,  „bobaľky s makom,“ kapustnica, 

zemiakový šalát, ryba, koláčiky. Maminka ma naučila, že zo všetkého sa 

odkladá zvieratkám. Kedysi sme ich mali viac, dnes sa podelíme so 

psíkom.  

5. Áno, na polnočnú sv. omšu chodievame aj s mojou rodinou pravidelne. 

Veľmi sa na ňu tešíme, je tam úžasná radostná atmosféra. Tam precítim 

podstatu Vianoc. 

6. Priala by som si, aby s nami pri štedrovečernom stole sedel aj môj ocino 

(čo už nie je možné, žiaľ). Nám všetkým prajem, aby sme tú krásnu 

atmosféru dokázali vytvárať častejšie. Nech nás neprevalcuje stres, ale 

naopak, nech je medzi nami pokoj a radosť. A samozrejme všetkým nám 

prajem to najdôležitejšie – zdravie.  



P. učiteľka Vilhanová:  

1. Najkrajší sviatok v roku, kľud, pokoj, rodina pokope, ticho, 

radosť. 

2. S rodičmi, dcérou, so sestrou a jej rodinou pri svojich rodičoch.  

3. Postupne v dostatočnom predstihu. 

4. Cesnak + domáci chlieb, opekance s makom, kapustnica, oblátka s medom, 

kapustnica bez mäsa, ryba so šalátom, koláče, ovocie, prípitok. 

5. Nepravidelne. 

6. Zdravie všetkým a šťastie ( keď je niekto šťastný, nič mu predsa nechýba   

Čitateľom prajem šťastné Vianoce a príjemné čítanie. 

 

 

 

P. učiteľka Lennerová 

1. Narodenie Ježiša, sviatky pokoja, lásky. Čas Adventu prežívam modlitbami, 

úvahami o živote a čítaním knižky Ch. Dichensa: Vianočný príbeh. (každý rok si 

ju prečítam v anglickom origináli). 

2. Vianoce trávim so svojou blízkou rodinou – mamičkou, bratom, so švagrinou 

a krstnými synmi. 

3. Darčeky vždy kupujem postupne, nikdy nie na poslednú chvíľu. 

4. Kapustnica, opekance s makom, vyprážaný kapor a zemiaková kaša. 

5. Kým som spievala v katolíckom zbore, tak áno, teraz už nie. Pozriem si ju 

v televízii. 

6. Krásne, pokojné Vianoce prežité v kruhu rodiny a šťastie, zdravie v novom 

roku 2019 

 

 



Vianoce – najkrajší sviatok v roku 

 

Štedrý deň 

Už samotný názov vypovedá o tom, že v tento deň by si mali všetci dopriať 

hojnosti a do sýtosti sa najesť. Pred večerou však naši predkovia dodržiavali 

prísny pôst, kedy sa počas celého dňa malo jesť čo najmenej, alebo aj vôbec 

a nemohli sa jesť mäsité jedlá, ani nijaké z jedál, ktoré bude súčasťou večere. 

Štedrosť sa ale počas tohto dňa nespája len s hodovaním, ale aj s asi 

najobľúbenejším zvykom, ktorý predstavuje nádielka darčekov pod vianočným 

stromčekom. 

Korene v dávnych dobách 

Tradícia dodržiavať v tento deň určité povery alebo zvyky plynie z histórie. 

Štedrému dňu je už po stáročia pripisovaný veľký význam a pre kresťanov sú 

tieto dni jednými z najvýznamnejších v roku, pretože si pripomínajú narodenie 

Ježiša Krista. A tak je toto obdobie magické už samo o sebe a ľudia si ho už 

v dávnych dobách prirodzene spojili s určitými zvykmi. Tie majú zabezpečiť 

najmä šťastie, zdravie a tiež dostatok úrody a financií v budúcom roku. 



 
 
 

Štedrý deň – jeden z najkrajších dní v celom roku. Okrem neopakovateľných 

chvíľ, strávených v kruhu tých najbližších, je jeho atmosféra spojená aj s rúškom 

tajomnosti. S týmto dňom sa totiž už po stáročia spájajú mystické tradície a 

zvyky, ktoré praktizovali naši predkovia, no mnohý z vás na ne nedajú dopustiť 

ani dnes. Na štedrovečernom stole podľa týchto povier nemôžu chýbať niektoré 

dôležité drobnosti, pretože z ich neprítomnosti by mohli plynúť po celý 

nasledujúci rok a pre celú rodinu negatíva. Na čo by ste teda nemali zabudnúť? 

Najdôležitejšie vianočné zvyky 

Aj v súčasnosti majú tradície miesto v mnohých rodinách. Ktoré zvyky ešte stále 

pretrvali a nemali by chýbať ani u vás? 

 šupiny z kapra, alebo kôpka peňazí – vložili sa pod obrus na štedrovečernom 

stole a mali zabezpečiť, aby sa peniaze v rodine počas budúceho roka 

rozmnožili a pribudlo ich. Mnoho ľudí si šupinu následne dáva do peňaženky. 

V tento zvyk verí, resp. dúfa ešte aj dnes asi najviac ľudí. Veď kto by si neprial 

zlepšiť rodinný rozpočet, najmä v tak ťažkej dobe, v akej žijeme? 

 cesnak – symbol zdravia a jeden z najúčinnejších prírodných liekov mal 

zabezpečovať pevné zdravie celej rodiny počas nasledujúceho roka, 

 med – tento tradičný sladký produkt mal v náväznosti na svoju chuť 

zabezpečiť dobrotu, hojnosť, či príjemnosť. Zabezpečovať mal to, aby ste 

celý budúci rok boli dobrí a milí. Mnoho rodín si ešte pred štedrou večerou robí 

z medu krížik na čelo, čo symbolizuje požehnanie v spojitosti  s dobrotou, 



 jablko – z misy ovocia sa náhodne vybralo jedno jabĺčko, ktoré sa vždy po 

večeri rozkrojilo priečne na polovicu. Ak bol jadrovník v tvare hviezdy, 

znamenalo to pre rodinu šťastie a zdravie, no ak bol jadrovník v tvare 

kríža, rodinu podľa tradície čakala choroba, alebo dokonca smrť. Jabĺčko 

sa potom rozkrojilo na toľko kúskov, koľko členov rodiny bolo pri stole, čo 

malo symbolizovať ucelenosť rodiny, 

 modlitba – aspoň raz v roku by ste sa podľa tradície mali poďakovať za jedlo, 

ktoré máte a spoločne sa pomodliť, 

 orechy – počas štedrej večere nemôžu na stole chýbať ani orechy, ktoré sa po 

nej nahádžu do každého kúta v príbytku, aby bola v dome rovnaká hojnosť ako 

v štedrý deň, aj počas celého roka, 

 jeden tanier navyše – ďalší zo zvykov, ktorý dodržiava veľa ľudí. Podľa starej 

zvyklosti by sa mal totiž jeden tanier prestrieť aj pre náhodného hosťa. Jedná sa 

o symbol milosrdenstva a spolupatričnosti. Niektorí ľudia si tento zvyk spájajú 

skôr so zosnulými členmi rodiny, pre ktorých je prestreté 

Sviatočné mňamky: 
 

 

Vianoce sú nielen o rozjímaní, pokoji a stretávaní sa so širšou rodinou 

a priateľmi, ale tiež sviatkami dobrého jedla a pitia. Na Slovensku sú 



tradičné vianočné jedlá veľmi rôzne a závisí to najmä od rodiny či regiónu, 

v ktorom žije. Na Štedrý deň sa napr. zvykne bežne raňajkovať vianočka, 

v niektorých rodinách sa dodržiava prísny pôst a ku stolu sa sadá až večer, 

inde sa obed nevarí a členovia rodiny si len niečo nájdu v chladničke a sú aj 

takí, ktorí si sviatočný deň užívajú plnými dúškami. 

Z MINULOSTI 

Kresťanstvo určilo trvanie vianočných sviatkov ako oslavu narodenia Krista 

v čase od 25. decembra do Troch kráľov 6. januára. Toto prepojenie postupne 

ovplyvnilo a ustálilo i charakter vianočných jedál. Medzi typické patrili tie, 

ktorým ľudová viera pripisovala v prenesenom význame vlastnosti vegetatívnej 

sily prírody, teda jedlá z obilnín, strukovín, ovocia, kapusty a často sa používal 

mak a cesnak.  

Tieto jedlí zároveň symbolizovali vyvrcholenie vianočného pôstu, do polnoci 

24. decembra, tzv. advent. Na prvý a druhý vianočný sviatok sa pripravovali 

jedlí, ktoré už nemuseli mať pôstny význam, a teda nechýbalo mäso, či rôzne 

zabíjačkové výrobky ako klobásy, jaternice a huspenina. Na Vianoce sa piekli 

rôzne koláče či pečivo a pila pálenka, hriate  a víno. 

Na silvestrovskú večeru sa obvykle podávali rovnaké jedlá ako na Štedrý večer 

– polievka  z kyslej kapusty, strukovín alebo húb. Často aj  opekance s makom 

i vianočné oblátky. To isté platilo aj na Nový rok, s jedinou výnimkou, že 

z mäsa sa nemala jesť hydina ani zajac,, aby „neodletelo“ šťastie alebo 

„neodbehol“ majetok. 

Šťastie však malo priniesť jedenie bravčoviny a šošovica, ktorá symbolizovala 

dostatok peňazí. Na Nový sa mal každý dosýta najesť, aby v nastávajúcom roku 

netrpel núdzou o jedlo. Na Slovensku sa sviatočné vianočné jedlí  líšia, 

vzhľadom na zvyky v jednotlivých regiónoch. Azda jedinou spoločnou črtou je 

dodržiavanie denného pôstu  štedrého dňa. 

 

 



 

ŠTEDROVEČERNÉ MENU 

 

Predovšetkým treba zdôrazniť, že na slovenských štedrovečerných stoloch nikdy 

nechýbala ryba, v akejkoľvek podobe. Po prísnom celodennom pôste sa večerné 

hodovanie zvyčajne začína jedením oblátok s medom i cesnakom. Po prípitku 

zvyčajne nasleduje polievka, ktorej druh závisí od tradícií toho ktorého regiónu. 

Takže sa okrem kapustnice so sušenými hríbmi a slivkami, podáva tiež rybacia, 

šošovicová, fazuľová či hrachová polievka. 

Hlavné jedlo už tradične väčšinou  tvorí vyprážaný kapor so zemiakovým 

šalátom. Na štedrovečernom stole  nechýbajú štrúdle či záviny s makom, 

tvarohom, orechmi a jablkami, z lístkového alebo kysnutého cesta. V ostatných 

rokoch sa už pôvodné tradičné menu mení, pribudli predjedlá, namiesto kapra sa 

konzumuje losos, pstruh, zubáč a pod. a tiež sa menej ryba smaží, skôr sa 

pripravuje na pare, masle či grile. 

Preto sa azda najčastejšie pripravujú osvedčené vyprážané rezne so zemiakovým 

šalátom. Súčasťou menu by mala byť šošovica, symbolizujúca peniaze, s 

údeným mäsom. Existujú však rodiny, kde majú na „háku“ povery o jedení 

hydiny a šťastí, ktoré oklamú tak, že husi či kačke pred pečením odrežú krídla. 



 

Nech sú pre vás tieto sviatky žiarivé a radostné. Nech 

všetky vaše želania a sny stanú sa skutočnosťou a nech vás 

pocit radosti naplní počas celého roka. 

Na Vianoce vyber úsmev a rozdaj ho všetkým, dávaj si naň 

dobrý pozor, aby nebol riedky. Na Vianoce vyber lásku, 

každému daj trochu, nech nám nikdy nezovšednie, ani v 

novom roku. 

Nebo a na ňom tisíce hviezdičiek, z oblohy prilieta anjel 

strážniček. Na malom obláčiku prináša ti prianie. Praje ti 

lásku, zdravie a šťastie. Nech všetko o čom sa ti kedy 

snívalo, splní sa ti práve počas Vianoc. 

 

 



Zábava 

Vianočné vtipy   

Janko píše Ježiškovi. Ježiško, keď mi donesieš motorku, 

budem celý týždeň dobrý. Janko sa zamyslí a povie si, že 

nevydrží byť dobrý celý týždeň, roztrhá list a píše nový. Milý Ježiško, keď mi 

donesieš motorku, budem celý deň dobrý . Zase sa zamyslí, roztrhá list. Janko sa 

pozrie na obraz Panny Márie a zamkne ho do skrine a píše nový list. Milý 

Ježiško zajal som tvoju matku, výkupné je motorka!  

 

Viete, aké je smutné pokračovanie pesničky Rolničky? - Detičky, 

detičky, kde je Mikuláš? - Zadrhol sa lyžičkou, keď jedol guláš.  

 

  

Janko sa na Vianoce pýta otca: - Oco, vieš, ktorý vlak najviac 

mešká? No predsa ten, čo si mi sľúbil minulé Vianoce.  

 

Dežo spomína na svoju mladosť: „My sme boli takí chudobní, že 

otec na Štedrý večer vyšiel z chatrče, 3-krát vystrelil z pištole a keď 

sa vrátil povedal : „Tak, deti, Dedo Mráz spáchal samovraždu, 

darčeky nebudú.“ 

 

 Santa Claus hovorí vo svojej dielni škriatkovi: "Koľko máme hračiek?" -

"Žiadne!" -"A počítal si ich vôbec?" -"Áno, dva krát." 

   Škótska rodinka pri vianočnom stromčeku: "Tak detičky, ak ste už darčeky 

videli, tak ich zabaľte, aby ste ich mali aj budúce Vianoce k dispozícii."  

 

 

 



TEST PRE 

ŠIKOVNÉ 

HLAVIČKY:  

1. Vianočné prázdniny máme od:  

a) 23. decembra  

b) podľa toho, kedy chceme my  

c) 1. apríla  

2. Ľad je:  

a) veľmi zmrznutá zmrzlina 

 b) tuhé skupenstvo vody  

c) hrubá vrstva hliny na vode  

3. Prečo ľad pláva na vode?! 

 a) nedokáže zadržať dych  

b) má menšiu hustotu ako voda  

c) má väčšiu hustotu ako voda  

4. Ortuť sa v dávnych časoch označovala ako:  

a) orthuth 

 b) ortuťová tekutina  

c) živé striebro  

5. Koľko vojakov tvorilo jednu légiu?  

a) 500 

 b) 5000 

 c) 10 000  

6. Ktorému druhu ihličnanu opadáva ihličie, 

ale považuje sa za najlepšiu variantu pri 

výbere vianočného stromčeka? 

 a) jabloň  

b) borovica  

c) smrek  

7. Nový rok začína:  

a) keď nastúpime v 

septembri do školy 

 b) 1. Januára 

 c) každý priestupný rok  

8. Autori piesne Tichá noc boli: 

 a) Kamil Peteraj a Jozef Urban 

 b) Joseph Mohr a Franz Gruber  

c) Isaac Newton, ktorému hudbu vytvoril Pavol 

Habera 

 9. Čo je to imelo?  

a) druh vianočných koláčov 

 b) rastlina, ktorá je symbolom Vianoc  

c) spôsob rozhovoru s učiteľom  

10. Čo môžeme robiť so snehom?  

a) jesť ho  

b) lyžovanie, guľovanie, stavanie snehuliakov... 

c) používať ho namiesto cukru do čaju  

 

Správne  odpovede nájdete v ďalšom čísle 

časopisu Školské oko. 

 

 

 

 


