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Úvod 
 

Milí spolužiaci, 

náš redakčný tím vydal prvé číslo časopisu. V tomto časopise nájdete veľa 

zaujímavých vecí, ako tajničky, básničky, rozprávky, rôzne zaujímavosti a veľa iných 

vecí, ktoré vytvorili žiaci našej školy. Ak sa chcete pripojiť a zverejniť Vaše „dielka“, 

obráťte sa na našu školskú redakciu alebo píšte na wiktoria@post.sk.  My sa už teraz 

tešíme na Vašu spoluprácu. Katarína Kostelníková VI. A 
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Čo sme napísali ... 
Deň v škole... 

Na hodine angličtiny sme si s Angelou písali lístočky so správami. V triede ma 
prezývali Barča. Boli sme zo školy unavené, unudené, nie ako niekto. Ha, a mám ťa, 
Sebastián! Sebastián je najmúdrejší z triedy, ostatní sme priemerní. Každý, vrátane 
mňa, si myslí, že je nafúkanec, no pre mňa to platí len do ďalšej hodiny. Pretože bola 
hodina matematiky a ja som zaspala. Spala som síce len 15 minút, približne v strede 
hodiny.  A vtom ma vyvolala pani učiteľka. Roland mazal tabuľu, takže som 
nevedela, čo odo mňa vlastne chce. Prišla som k tabuli , Sebo mi našepkáva... . Pani 
učiteľka mu dala trest. Vďaka nemu som vypočítala príklad. Poďakovala som mu 
a žmurkla naňho. Dala som mu čokoládu a plyšáka z čistej vďaky. No na druhý deň 
som zmenila názor. To s tým darom pochopil úplne inak!   
Simona Hamborová V. A 
 
 

 
 
 
Keby som vedela čarovať... 

 

Bol večer a ležala som v posteli. Zaspala som asi o dvanástej večer. A zrazu som 

sedela na konci radu v našej triede. Pani učiteľka prišla a písali sme písomku 

z matematiky. Rozdala papiere, spočiatku som ničomu nerozumela. Bolo tam 

napísané  X+B=102. Vybrala som z vrecka ceruzu a začala písať. Pri kontrole som 

zistila, že  mám  všetko zle. Odrazu sa mi objavilo zázračné pero, ktoré malo na konci 

písmeno Z. Stlačila som písmeno a odrazu sa čas zastavil, všetci znehybneli, 

samozrejme, okrem mňa. Otvorila som si knihu z matematiky a všetko som si 

skontrolovala. Škoda  však, že ma ocko zobudil a musela som ísť do školy.  A na 

vyučovacej hodine, čuduj sa svete, bola písomka z matematiky!!! Škoda, že sa mi to 

zázračné pero neukázalo. Dostala som päťku. Prišla som domov, ocko ma, 

samozrejme, vykričal a mamka povedala, že to nevadí, že sa to ešte doučím 

a známku si opravím. Šla som sa teda učiť matematiku a prestala snívať o zázračnom 

pere... Viktória Gavláková V. A 



 

Som čarovný ... 

 

Som žiak. Nie som len taký obyčajný žiak, viem čarovať. Veľakrát sa mi stalo, že ma 

chytili, ale v škole nie. Učiteľka je dobrá  mojou zásluhou. Skoro vždy pri písomkách 

zastavujem čas, pozerám do učebníc a zošitov. Spolužiaci sa ma pýtajú, ako to, že 

nemám ani jednu guľu alebo dvojku? Proste, učím sa! Na obede si jedlo dochucujem. 

A ešte aj chodím do kina.  Večer sa mi nechce spať, tak sa túlam po vonku. Rodičia 

na to neprídu, myslia si, že spím. Na raňajky jem zmrzlinu. Všetci robia, čo len 

chcem. V telke často idú čarodejnícke seriály a ja vykrikujem: „Ja to robím bez trikov, 

cha!!! "Dominika Gavláková V.A 

                                                                                                                        

Stres náš každodenný ... 

 

Dnes som mala doniesť do školy podpísaný papier. Zabudla som.  

Pani učiteľka ma určite vykričí! Keby som vedela čarovať, tak si ten podpísaný 

papier pričarujem, ale viem, že to sa nedá. Škoda! Ako to len učiteľke poviem?          

So strachom som šla za ňou, čo mi povie.   

 Zaklopala som na dvere kabinetu, otvorila som dvere a ospravedlnila som sa pani 

učiteľke, že nemám  podpísaný list preto a preto, lebo... A čakala som nesmelo,  čo sa 

bude diať. 

„No, Katka, to nevadí, ale že sa to nabudúce nestane!" 

Prestalo mi búšiť srdce. Teraz viem, že lepšie je veci nezabúdať, ako prežívať takýto 

stres. 

Katarína Kostelníková VI.A 

 

Oči sú dar  

 

Oči sú dar,  

sú krásne. 

Psík pozdraví ťa  

očami jasne.  

Na očiach psa vidno pekne,  

že prosí ťa o odpustenie,  

o nežné pohladenie. 

Keď pohladíš ho, odvďačí sa. 

Vezmeš ho von? 

Očami usmeje sa! 

Adriena Palenčárová VI. A 

 

 



Jesenná choroba 

Choroba je veľmi krutá, 
zasiahne, keď vietor fúka. 
Horúčka a bolesť hlavy, 
zachráni to tabletka a hneď sme zdraví. 
Dvadsať kvapiek sirupu 
kýchanie a soplenie rýchlo predbehnú. 
Kašeľ, to je veľký krik, 
dobrý liek to vyrieši. 
A preto, ak sa chce každý smiať, 
musí lekárničku doma mať.  
Klaudia Repková VI.A 
 
 

 
 
Voda 
V horskom potoku 
čistá voda je,  
kto sa z nej napije,  
zdravý ostane. 
Vodu si vážiť treba,  
bez nej nebude ani chleba. 
Lucka Čulenová  VII. A 



Zo života školy  
Interview s Michalom Handzušom  

 

Chceli ste od malička hrať hokej? 

Áno, chcel, už od dvoch rokov. 

Ako vnímala vaša rodina, že ste sa dostali do reprezentačného tímu? 

Neviem, je to skôr otázka na nich, ale myslím, že boli na mňa hrdí. 

Koľko gólov ste dali na MS?  

Na týchto MS asi tri alebo dva, ale nepočítam to. 

Aký najväčší trapas ste v škole zažili? 

Keď človek dostane päťku, tak sa hanbí, takže asi tie päťky by som povedal. 

Chceli by ste navštevovať našu školu ? 

Tak neviem, či už v tomto veku je dobré navštevovať školu, ale je to pekná škola, 

pekný areál. 

Aký je váš najväčší zážitok zo školy? 

No, je ich veľa, ja som chodil do hokejovej triedy a boli sme tam samí chlapci, boli 

sme skvelá partia. Takže keď som mal na vysvedčení jednotky, bolo to super hlavne 

z telesnej výchovy. 

Už ste niekedy strelili svoj vlastný gól?  

Áno. 

Ďakujeme za rozhovor. Dovidenia. Adriena Palenčárová VI.A 

 

Interview s Riškom Karaffom (prvákom) 

 

Ako sa voláš? 

Riško. 

Ako sa máš v škole? 

Dobre. 

Ako sa ti páči v škole? 

Dobre. 

Aký predmet sa ti najviac páči? 

Geometria. 

Máš už nejakú jednotku ? 

Áno. 

Tešil si sa do školy? 

Áno. 

Máš svoju pani učiteľku rád? 

Áno. 

Čím chceš byť, keď vyrastieš? 

Archeológom. 

Ahoj ! 



 
 

Európsky deň jazykov                               

                                         

     V našej škole, ale aj v celej Európe sa dňa 26.9.2012 konal Európsky deň jazykov. 

Veď sa hovorí „Koľko rečí ovládaš, toľkokrát si človekom“. Všetko sa začalo od roku 

2001. V Európskej únii sa používa 23 úradných jazykov a viac ako 60 regionálnych 

alebo menšinových jazykov pôvodných komunít. Poslaním tohto dňa, je zlepšiť 

informovanosť o viacjazyčnosti v Európe, rozvíjať jazykovú a kultúrnu rôznorodosť 

alebo podporovať štúdium jazykov v školách aj vo voľnom čase. 

     Naša škola oslávila tento deň jazykov tak, že si pripravila projekty v anglickom 

jazyku, ktoré sa niesli v duchu Bratov Grimmovcov. Žiaci si pripravili divadielko 

„Snehulienka a sedem trpaslíkov“. Zapojili sa triedy VI.A, VII.A, IX.A.              

Kristína Slaninová VI. A 

 

Družina 

V družine je dobre. Najprv sa deti idú so svojou pani vychovávateľkou najesť 

a potom idú naspäť do družiny. Tam si oddýchnu od učenia. Hrajú spoločenské hry. 

Neskôr si píšu domáce úlohy. Do družiny sa chodí len na 1. stupni. Je tam super. 

Žiaci si tam môžu oddýchnuť a zabaviť sa. Klaudia Repková VI. A 



 
 

Zdravo žijeme 
Fajčenie                                                                                                                                               

 

Mnoho detí začína fajčiť už v detstve, myslia si že je to „frajerské“, ale ani si 

neuvedomujú, ako to ničí ich pľúca. 

Deti sa o cigaretách dozvedajú už veľmi skoro. Tri zo štyroch detí vedia, čo sú to 
cigarety už pred dosiahnutím piateho roku nezávisle na tom, či rodičia fajčia alebo 
nie. Kritické obdobie pre fajčenie u detí je od 9 do 16 rokov. 

Závislosť u mladistvých fajčiarov vzniká oveľa rýchlejšie ako u dospelých. Niektoré  

11-ročné deti, ktoré fajčia menej ako 5 cigariet denne, majú už typické príznaky 

závislosti. Následky prvého fajčenia bývajú často negatívne - zvracanie, bolesti hlavy.  

 Čo spôsobuje fajčenie: 
• rakovinu ústnej dutiny, hrtana, pažeráka, pľúc 
• iné choroby pľúc                                                                       
• v dôsledku porúch krvného obehu hrozí i riziko infarktu myokardu, mozgovej 
porážky a choroby srdca 
• jeho dôsledkom sú vredy na žalúdku, cukrovka aj osteoporóza 
• zvyšuje riziko vzniku rakoviny obličiek a hrubého čreva 



 
Takto vyzerajú pľúca zdravého človeka a pľúca fajčiara.  

Spracovala: Kristína Slaninová VI. A 

(Zdroj: Nový čas) 

 

Prvá pomoc - novinky 

V prvom rade je treba rozprúdiť krv v cievach a manuálne udržať krvný obeh. 

Základom úspešnej resuscitácie (oživovania) je včas začať a za žiadnych okolností 

neprestávať pumpovať krv ohrozeného človeka do celého tela. Hlavnou zložkou 

resuscitácie má byť hneď po zavolaní na číslo 112 najmä vonkajšia masáž srdca a 

efektívne, dostatočne intenzívne stláčanie hrudníka. Cieľom je obnoviť a zabezpečiť 

prekrvenie životne dôležitých orgánov - srdca, pľúc a mozgu - až do príchodu 

sanitky. Stlačenie hrudníka dospelého človeka má byť v rozmedzí asi 5 cm. Prvých 

najdôležitejších 18 sekúnd by sme mali stlačiť hrudník 30-krát. Až potom má 

nasledovať zabezpečenie dýchacích ciest a dva vdychy záchranára metódou z úst do 

úst. Kým príde sanitka, malo by sa zopakovať asi 5 takýchto cyklov. Po novom sa 

prvá pomoc podáva u dieťaťa rovnako ako u dospelého človeka.  

 

      
Spracovala: Kristína Slaninová VI. A 
 (Zdroj: Nový čas) 



        

Zdravie 

Ak chceme byť zdraví, určite by sme sa mali zdravo stravovať, dodržiavať pitný 

režim, športovať. 

Počas dňa by sme mali vypiť približne 2,5 litra čistej vody. 

Na raňajky by sme mali jesť hlavne zeleninu, aby sa náš 

metabolizmus naštartoval. Po 18.00 sa už nemá jesť, 

pretože počas spánku žalúdok prestáva pracovať a jedlo 

sa nedokáže stráviť. K najzdravším potravinám 

zaraďujeme ovocie, zeleninu, naklíčené zrno a rôzne 

semienka.  

Spracovala: Kristína Slaninová VI. A 
 (Zdroj: www.zdravie.pravda.sk) 

 

 

Vedeli ste ... 

Existuje rastlina menom arónia, ktorá vyzerá ako čučoriedka, ale je oveľa zdravšia . 

Obsahuje veľké množstvo antioxidantov. Dá sa ňou liečiť stres, chronické zápaly, 

kardiovaskulárne choroby, zápal oka, žalúdočné poruchy  a pečeň. Používajú ju pri 

výrobe vína, džemu, sirupu, džúsu, nátierky, čaju a tinktúry. Môže sa jesť aj surová, 

ale má trpkú chuť. 

Kristína Slaninová VI. A 

(Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%B3nia) 

 

                                                               Arónia 
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SMS-káreň 
Odkazujem žiakom, aby sa v našej škole cítili dobre, učili sa a každému hovorili, ako 

je tu výborne. pán riaditeľ P. Kresťanko  

Chcem osloviť všetkých tvorivých žiakov, aby nám pomáhali s príspevkami, ktoré 

potom uverejníme v našom časopise! p. uč. V. Novotná 

Odkazujem VI.A, aby si poriadne zopakovali vybrané slová! p. uč. V. Novotná 

Odkazujme všetkým učiteľom, aby nám v piatok nedávali žiadne písomky a domáce 

úlohy, veď voľno je na to, aby sa oddychovalo. anonymní žiaci  

Pani učiteľka Červeňová, prosíme,  nedávajte nám toľko písomiek!!! anonymní žiaci 

Odkazujem všetkým mladým záchranárom (viete koho myslím), aby vyhrali okresnú 

a krajskú súťaž. p. uč. M. Daniel  

Odkazujem žiakom, aby sa pripravovali na hodiny, aj keď im to učiteľ nepovie!                                   

p. uč. M.  Wassermanová 

Odkazujem žiakom, aby viac športovali a nesedeli toľko pri počítačoch. p. uč. I. Jetš 

Odkazujem žiakom IX.A, aby sa zobudili, veď je už november! p. uč. B. Labudová 

Odkazujeme učiteľom, aby nás poslúchali! žiaci z V. C 

Odkazujeme učiteľom, aby nás skôr púšťali na tréningy! hokejisti 

 



Kvíz 

Pri výrobe čoho sa používa papleseň štetkovitá? 

a / papiera 

b / antibiotík 

c / chleba 

 Najdlhšia rieka Európy je... 

a / Volga 

b / Dunaj 

c / Hornád 

Najmenší štát sveta je... 

a / Slovensko 

b / Sudán 

c / Vatikán 

Kto bol Wolfgang Amadeus Mozart? 

a / fyzik 

b / hudobný skladateľ 

c / herec 

Čo je to arónia? 

a / huba 

b / hudobný nástroj 

c / zdravé ovocie 

S čím sa hrá šport Boccia? 

a / lopta  

b/ raketa  

c / hokejka  



Najnižšie položené miesto v Austrálii je.. 

a / Eyrovo jazero 

b / Muray 

c / Viktóriina púšť 

Koľko častí má film Piráti z Karibiku ? 

a / 5 

b / 3 

c / 4 

Ktorý štát získal najviac medailí na olympiáde 2012? 

a / Čína 

b / USA 

c / Rusko 

Koľkokrát by sme mali stlačiť hrudník pri prvej pomoci za 18 sekúnd? 

a / 25 

b / 40 

c / 30 

 

 

 

 

Správne odpovede: 

1. b   
2. a 
3. c 
4. b 
5. c 
6. a 
7. a 
8. c 
9. b 

        10.      c 



Komiks 

Dominika a Viktória Gavlákové V. A 

 



Záver 
Ďakujeme pani učiteľke V. Novotnej a R. Dračkovej za pomoc pri tvorbe nášho 

časopisu. Veríme, že sa Vám naše články páčili, že nám budete pomáhať a spolu 

s nami rubriky vylepšovať. Ďakujeme všetkým prispievateľom a tešíme sa na Vašu 

spoluprácu. 

 Váš redakčný tím  
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