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ÚVODNÍK

Milí čitatelia

Jar nám už 
klope na okno, 
slniečko sa usmieva a 
volá nás von.

Ale ešte chvíľku počkajte! Za nami 
je polročné vysvedčenie, Valentín, jarné 
prázdniny, MDŽ a pred nami Deň 
učiteľov  i Veľká noc. Zároveň je rok 
2015 dôležitým kultúrnym a
medzníkom pre Slovákov, pretože si 
v ňom pripomíname 200. výročie 
narodenia významného slovenského 
dejateľa Ľudovíta Štúra. 

 A práve pri tejto príležitosti sa 
naša školská redakcia rozhodla
toto číslo časopisu v štúrovčine. To 
znamená, že jednotlivé príspevky si 
prečítate z veľkej časti v tom pravopise, 
aký navrhoval Ľudovít Štúr v
týždni po 11. júli 1843. Určite by ho 
potešilo, že v jeho pravopise vyšiel 
časopis aj 170 rokov od prvého výtlačku 
jeho Slovenských národných novín.

V tomto čísle Školských stôp
nájsť tieto Štúrove pravidlá:
1. Žiadne Y, Ý (namiesto nich i, í)
2. Žiadne  ä (namiesto neho e)
3. Ď,ť,ň označuje mäkčeňom aj pred e, i, í, 
je, ja: kďe, ňje, tvrdá výslovnosť sa 
mäkčeňom neoznačovala. 
4. Ľ vynechal zo svojej abecedy
vela. 
5.Dvojhlásky sa píšu s j: ďjeťa, viďja ...a 
dvojh. uo : takuo, puovodná
6.Dvojité w sa nahradilo jednoduchým v : 
v tvorivosti ... 
7.Nemá é, ale je: dobrjeho, mekkje 
8.V minulom čase je u: robiu, písau ...
 
Príjemné čítanie, odteraz v 

Mgr. Valéria Semanová
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ZO ŽIVOTA ŠKOLI
VJANOČNÍ VORKSHOP V ŠPECIJÁLNICH 
TRJEDACH 

Rómske ďjeťa prijíma spuosob života, 
správaňja, zviki a náviki svojej roďini, uznáva iňje 
spoločenskje normi ako iní luďja našej spoločnosťi. 
Ňevhodňje socijálňe prostreďje rómskich roďín 
muože škola upravovať aj prostredňíctvom ruoznich 
aktivít, ktorje organizujú učiťelki špecijálnich trjed. 
Prostredňíctvom ruoznich akťivít sa rómske ďjeťa 
(žjak) muože cíťiť užitočňejším. V adventnom období 
sa konau v špecijálnich trjedach vjanoční vorkshop. 
Žjaci si vipočuli rozprávaňja o vjanočních svjatkoch, 
tradícijách a zvikoch v podaňí p. u. Majdovej.
nasledovala pracovná časť. Námetom prác bola víroba 
vjanočnej dekorácje.  

Skvelje nápadi na prácu priňjesli 
Rakošová a Vavreková, ktorje žjakou pri činnosťi 
motivovali. Vísledkom ich práce boli krásňe 
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sa konau v špecijálnich trjedach vjanoční vorkshop. 
Žjaci si vipočuli rozprávaňja o vjanočních svjatkoch, 

podaňí p. u. Majdovej. Ďalej 
nasledovala pracovná časť. Námetom prác bola víroba 

Skvelje nápadi na prácu priňjesli p. u. 
, ktorje žjakou pri činnosťi 

motivovali. Vísledkom ich práce boli krásňe 

pestrofarebňje vjanočňje stromčeki a ruozne iňje 
dekorácje.  

Na záver si spoločňe žjaci s paňi učiťelkamí 
zaspjevali vjanočňje koledi.

 

NOC V ŠKOLE 
 

Vo štvrtok, 18.12.2014,
z našich spolužjakou vracajú unavení domou z 
krúžkou a ZUŠ-ki, sa žjaci VI.C rozhodli prísť do školi a 
ostať tam celú noc.  

Naše prvje kroki smerovali do našej trjedi, kďe 
sme si zložili veci a pripravili mjesta na spaňje. Prvou 
spoločnou aktivitou bou florbaloví zápas a hri v 
ťelocvičňi. Po dvoch hoďinách v ťelocvičňi sme 
porjadňe vihladli. Ňezabudnuťelním zážitkom bola pre 
nás príprava spoločnej večere v školskej jedálňi. Všetci 
priložili ruku k ďjelu. Ťeplje kakao z čerstvjeho m
a obložeňje chlebíki v tej chvíli chuťili zrazu úplňe inak 
ako doteraz. Ňjektorí z nás asi prvíkrát pripravovali 
ňječo pod zub pre toho druhjeho, ňje pre seba. 
Najeďení sme sa vráťili do trjedi, kďe sme si spolu 
pozreli film Vjanočňje oblátki. Pred p
vihodnoťili aktivitu „Dobrí anjel“, ktorej sme sa 
venovali počas adventu. Največší spachtoši zaspali 
hňeď. Ňjektorí z nás zaspať ňechceli 
kedi najbližšje budú muocť zažiť podobnú atmosféru?

Ráno sme si mohli všetci povedať „Sm
škole“. 

 

 

________________________________

„Naspeť cesta ňemožná, 
napred sa ísť musí.“

_________________________________________________________________
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arebňje vjanočňje stromčeki a ruozne iňje 

Na záver si spoločňe žjaci s paňi učiťelkamí 
zaspjevali vjanočňje koledi. 

Mgr. Alena Jančíková 
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ako doteraz. Ňjektorí z nás asi prvíkrát pripravovali 
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Žiaci VI.C 
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„Naspeť cesta ňemožná,  
napred sa ísť musí.“(Ľ. Štúr) 

_________________________________________________________________ 
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VJANOČNÍ BAZÁR 

V predvjanočnej atmosfére, kedi mislíme 

vjac na druhích sa žjacki parlament rozhodou 
uskutočňiť 19. 12. 2014 v prjestoroch školskej 
ťelocvičňe dobročinní vjanoční bazár. Žjaci 
podporili túto víňimočnú akcju tím, že priňjesli 
ruozňe veci v podobe bižuterje, kňíh, hračjek a 
iních drobností s cjelom pomuoc
ročňíki si vitvorili svoje predajňje stánki, kďe 
predávali ponúkaní tovar, a samozrejme, ťešili sa 
zo zarobeních eur, keďže sa súťažilo aj o najvišší 
zárobok. Tohtoročním víťazom bola 9.B, ktorej 
zárobok bou višší ako 30 eur, čím dokázala, ž
obchodní talent. Príjemnú atmosféru umocňovala 
aj predvjanočná nálada a blížjace sa zimňje 
prázdňini. 
Vizbjeraná suma dosjahla vjac ako 
a putovala onkologickím pacjentom dobročinnej 
organizácje Sveťjelko pomoci.
 

Zo srdca ďakujeme všetkím, kto
na dobrú vec. 

Viktórja Ličáková, 9.
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zo zarobeních eur, keďže sa súťažilo aj o najvišší 
zárobok. Tohtoročním víťazom bola 9.B, ktorej 
zárobok bou višší ako 30 eur, čím dokázala, že má 
obchodní talent. Príjemnú atmosféru umocňovala 
aj predvjanočná nálada a blížjace sa zimňje 

Vizbjeraná suma dosjahla vjac ako 164 eur 
putovala onkologickím pacjentom dobročinnej 

Sveťjelko pomoci. 

Zo srdca ďakujeme všetkím, ktorí prispeli 

Viktórja Ličáková, 9.B 

V ZÁMKU PERINBABI

Vjanoce sú simbolom pokoja a láski, ťje sme si 
ťesňe pred odchodom na zimňje prázdňini 
prípomenuli prostredňíctvom vjanočnej akademje, 
kďe sme prežili ňezabudnuťelňje chvíle vjanočnej 
atmosféri a utužili spoločenstvo roďičou, žjakou a 
školi. Program s názvom 
veďeňím p.uč. Moňiki Balážovej 
večerních hoďinách 19.12.2014 v ďivaďelnej sále 
Domu kultúri v Raslavicjach
ďetí, ktorje tímto spuosobom prezentovali ňjelen svoje 
talenti, ale aj to najlepšje, čo 

Obzvlášť milú a prjaťelskú atmosféru do tohto 
podujaťja vňjesou špecijálni hosť, ktorím bolo vokálne 
zoskupeňje G.O.D. ́S z Prešova. 

Úspech tohto vjanočnjeho vistúpeňja 
potvrdzovau aj ňeuťíchajúci potlesk všetkích 
prítomních. Už ťeraz sa ťešíme na ďalší vjanoční 
koncert a hereckje víkoni našich nadaních žjakou.

 

____________________________________________

„Histórja ňje je ňič iné ako 
uskutočňovaňje a rozvíjaňje ludskej 

vuole

______________________________
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ZÁMKU PERINBABI 

Vjanoce sú simbolom pokoja a láski, ťje sme si 
ťesňe pred odchodom na zimňje prázdňini 
prípomenuli prostredňíctvom vjanočnej akademje, 
kďe sme prežili ňezabudnuťelňje chvíle vjanočnej 
atmosféri a utužili spoločenstvo roďičou, žjakou a 

om V zámku Perinbabi pod 
veďeňím p.uč. Moňiki Balážovej sa konau vo 

19.12.2014 v ďivaďelnej sále 
Domu kultúri v Raslavicjach a skladau sa z vístupou 
ďetí, ktorje tímto spuosobom prezentovali ňjelen svoje 
talenti, ale aj to najlepšje, čo sa ukríva v každom z nás. 

Obzvlášť milú a prjaťelskú atmosféru do tohto 
podujaťja vňjesou špecijálni hosť, ktorím bolo vokálne 

S z Prešova.  

Úspech tohto vjanočnjeho vistúpeňja 
potvrdzovau aj ňeuťíchajúci potlesk všetkích 

ťeraz sa ťešíme na ďalší vjanoční 
koncert a hereckje víkoni našich nadaních žjakou. 

Paula Zbrehová, 9.C 

___________________________________________________ 
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RASLAVICE NA SVAHU S TROUBKAMI

Ližjarski vícvik. Pri tíchto slovách si 
spomeňjeme na množstvo zážitkou, ktorje sme mi
sjedmaci, uosmaci a ďevjataci prežili v dňoch od 
12.1.2015 do 16.1.2015. Ňje je 
na papjer, no spomeňjeme aspon ťje, ktorje navždi 
ostanú v našich srdcjach. 

S velkím nadšeňím, ale aj s obavamí sme v 
ponďelok ráno došli do Kežmarskích Žlabou. Po 
ríchlom ubitovaní sme hňeď virazili na svah. Bou to 
víňimoční ďeň, kedi sa ňjektorí z nás po prvíkrát 
odvážňe postavili na liže a hňeď sa s ňimi skamaráťili. 
Ňebolo to lahkje, no po každom páďe sme nazbjerali 
odvahu postaviť sa.  

Už v prví ďeň sme vďaka našim skvelím 
učiťelom spoznali všetki ližjarske cviki a techniki. Po 
náročnom dňi sme sa vráťili na ubitovňu, kďe nás už 
čakala večera. V ten večer prišlo to, čoho sme sa 
najvjac obávali. Čakali nás spoznávacje hri s našou 
partnerskou školou z českích Troubjek. Zo začjatku 
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Ližjarski vícvik. Pri tíchto slovách si 
spomeňjeme na množstvo zážitkou, ktorje sme mi- 
sjedmaci, uosmaci a ďevjataci prežili v dňoch od 

. Ňje je lahkje ich všetki dať 
na papjer, no spomeňjeme aspon ťje, ktorje navždi 

S velkím nadšeňím, ale aj s obavamí sme v 
ponďelok ráno došli do Kežmarskích Žlabou. Po 
ríchlom ubitovaní sme hňeď virazili na svah. Bou to 

i sa ňjektorí z nás po prvíkrát 
odvážňe postavili na liže a hňeď sa s ňimi skamaráťili. 
Ňebolo to lahkje, no po každom páďe sme nazbjerali 

Už v prví ďeň sme vďaka našim skvelím 
učiťelom spoznali všetki ližjarske cviki a techniki. Po 

áročnom dňi sme sa vráťili na ubitovňu, kďe nás už 
čakala večera. V ten večer prišlo to, čoho sme sa 
najvjac obávali. Čakali nás spoznávacje hri s našou 
partnerskou školou z českích Troubjek. Zo začjatku 

sme boli hanbliví. Porjadňe sme sa spoznali až v 
utorok, keď sme už spoločňe v skupinách zdolávali 
svahi Bachledovej dolini. Získali sme takťjež novú 
skúsenosť s večerním ližovaňím. 

Nasledujúci ďeň nám učiťelja pripravili vílet do 
Aquaciti Poprad. V bazénoch sa nám všetkím páčilo. 
Porjadňe sme si oddíchli a načerpali sili do ďalších dňí 
vícviku. Vo štvrtok nás čakalo velkje prekvapeňje. 
Počas ližovaňja nám učiťelja pripravili súťaž v slalome, 
kďe sme si zmerali naše zručnosťi. Tento ďeň sa 
ňjesou v znamení rozlúčki s prjaťelmi z Troubjek, 
pretože sme spolu boli posledníkrát. Po večeri sme sa 
všetci viparáďili a stretli sme sa v spoločenskej 
mjestnosťi. Úžasňe sme sa zabavili pri ruoznich 
súťažjach, no hlavňe na taňečnom parkeťe. Keď sme 
už tancovali všetci, za pomoci ludovej hudbi sme 
našim novím kamarátom u
Raslavíc. Velmi sa im to zapáčilo, a preto sme si slúbili, 
že pokjal buďe hudba hrať, mi ňeprestaňeme 
tancovať. 

V pjatok ráno nadišjeu čas lúčeňja. So slzami v 
očjach a s náďejou, že sa ešťe ňjekedi uviďíme, sme 
mávali českím prjaťelom na rozlúčku. Mi sme si užili 
ešťe poslední ďeň v Tatrách. Domou sme sa vráťili ako 
skúsení ližjari, začo ďakujeme učiťelom 
inštruktorom z našej ZŠ v Raslavicjach a družobnej ZŠ 
Troubki, okr. Přerov , ktorí nám umožňili absolvovať 
tento skvelí ližjarski vícvik, na ktorí ňikdi 
ňezabudňeme.  
 

Lucja Kmecová, Michaela Švabová a Veroňika 
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sme boli hanbliví. Porjadňe sme sa spoznali až v 
rok, keď sme už spoločňe v skupinách zdolávali 

svahi Bachledovej dolini. Získali sme takťjež novú 
skúsenosť s večerním ližovaňím.  

Nasledujúci ďeň nám učiťelja pripravili vílet do 
Aquaciti Poprad. V bazénoch sa nám všetkím páčilo. 

a načerpali sili do ďalších dňí 
vícviku. Vo štvrtok nás čakalo velkje prekvapeňje. 
Počas ližovaňja nám učiťelja pripravili súťaž v slalome, 
kďe sme si zmerali naše zručnosťi. Tento ďeň sa 
ňjesou v znamení rozlúčki s prjaťelmi z Troubjek, 

boli posledníkrát. Po večeri sme sa 
všetci viparáďili a stretli sme sa v spoločenskej 
mjestnosťi. Úžasňe sme sa zabavili pri ruoznich 
súťažjach, no hlavňe na taňečnom parkeťe. Keď sme 
už tancovali všetci, za pomoci ludovej hudbi sme 
našim novím kamarátom ukázali krásu tancou z 
Raslavíc. Velmi sa im to zapáčilo, a preto sme si slúbili, 
že pokjal buďe hudba hrať, mi ňeprestaňeme 

 
V pjatok ráno nadišjeu čas lúčeňja. So slzami v 

očjach a s náďejou, že sa ešťe ňjekedi uviďíme, sme 
lom na rozlúčku. Mi sme si užili 

ešťe poslední ďeň v Tatrách. Domou sme sa vráťili ako 
skúsení ližjari, začo ďakujeme učiťelom – 
inštruktorom z našej ZŠ v Raslavicjach a družobnej ZŠ 
Troubki, okr. Přerov , ktorí nám umožňili absolvovať 

ki vícvik, na ktorí ňikdi 

Lucja Kmecová, Michaela Švabová a Veroňika 
Vaňová z 9.B 
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DRUHÁCI V JEĎIŇEČNOM LADOVOM 
KRÁLOVSTVE NA HREBJENKU VO 
VISOKÍCH TATRÁCH 

Tretí ročňík medzinárodních majstrovsťjev v 
ťesaní ladovích suoch TATRI ICE MASŤER 2
Hrebjenku, v turistickom streďisku nachádzajúcom sa 
nad Starím Smokovcom na úpetí Slavkovskjeho šťítu, 
prilákau aj druhákou zo ZŠ v Raslavicjach so svojimi 
roďičmi, starimi roďičmi a trjednimi učiťelkami 
Mgr.A.Vrablovou a Mgr.A.Balážovou. 

Jeďiňečňje ladovje královstvo vitvorili ladoví 
umelci z ďesjaťich krajín celjeho sveta. Bolo to 
špičkovje obsaďeňje z Japonska, Malajzje, Thajska, 
Slovenska, Čjech, Maďarska, Anglicka, Ruska, 
Fínska...Úspech vzbuďili aj ladovje atrakcje 
MANHATTAN a katedrála NOTRE DAME. Mali sme 
možnosť pozrjeť si aj največšju a najchladňejšju 
atrakcju tejto zimi – Tatranskí dóm. Hrebjenok ponúka 
aj víborňje podmjenki na ližovaňje a sánkovaňje. Na 
svoje si prišli ňjelen naši žjaci, ale aj roďičja, starí 
roďičja a učiťelki, ktorí si so sebou do strediska 
priňjesli sánki, bobi a klzáki, a tak viužili sánkarskú 
dráhu dlhú 2,6 km, ktorá veďe z Hrebjenka do Starjeho 
Smokovca . 

Všetci veríme, že ladovje sochi budú na 
Hrebjenku kralovať dovtedi, kím ich ňepremuožu 
plusovje ťeploti či dážď a mi veríme, že Tatri budú 
skrášlovať čo najdlhšje. 

Predovšetkím velkje poďakovaňje za príjemní 
pobit plní zážitkou a pozitívnich emócií patrí 
p.Ing.Homovi, ktorí velmi ochotňe sponzorovau cestu 
autobusom z Raslavíc do Taťjer a speť.

Mgr. Anna Vr
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JEĎIŇEČNOM LADOVOM 
KRÁLOVSTVE NA HREBJENKU VO 

Tretí ročňík medzinárodních majstrovsťjev v 
ťesaní ladovích suoch TATRI ICE MASŤER 2015 na 
Hrebjenku, v turistickom streďisku nachádzajúcom sa 
nad Starím Smokovcom na úpetí Slavkovskjeho šťítu, 
prilákau aj druhákou zo ZŠ v Raslavicjach so svojimi 
roďičmi, starimi roďičmi a trjednimi učiťelkami 
Mgr.A.Vrablovou a Mgr.A.Balážovou.  

Jeďiňečňje ladovje královstvo vitvorili ladoví 
umelci z ďesjaťich krajín celjeho sveta. Bolo to 
špičkovje obsaďeňje z Japonska, Malajzje, Thajska, 
Slovenska, Čjech, Maďarska, Anglicka, Ruska, 
Fínska...Úspech vzbuďili aj ladovje atrakcje 

la NOTRE DAME. Mali sme 
možnosť pozrjeť si aj največšju a najchladňejšju 

Tatranskí dóm. Hrebjenok ponúka 
aj víborňje podmjenki na ližovaňje a sánkovaňje. Na 
svoje si prišli ňjelen naši žjaci, ale aj roďičja, starí 

ktorí si so sebou do strediska 
priňjesli sánki, bobi a klzáki, a tak viužili sánkarskú 
dráhu dlhú 2,6 km, ktorá veďe z Hrebjenka do Starjeho 

Všetci veríme, že ladovje sochi budú na 
Hrebjenku kralovať dovtedi, kím ich ňepremuožu 

či dážď a mi veríme, že Tatri budú 

Predovšetkím velkje poďakovaňje za príjemní 
pobit plní zážitkou a pozitívnich emócií patrí 
p.Ing.Homovi, ktorí velmi ochotňe sponzorovau cestu 
autobusom z Raslavíc do Taťjer a speť. 

 
Mgr. Anna Vrablová 

 
 

BESEDA O KŇIHE ČAROVŇJE ZRKADLO 
ALEBO KRÁSŇE A MÚDRE SÚ LJUDOVJE 
ROZPRÁVKI 

 
Kto a kedi tú krásu vitvoriu ? Vitvorili ju naši 

dávňi predkovja v tích starích 
ešťe ňeveďeli aňi písať a čítať. Iba sa ťje rozprávki 
rozprávali. Jeden rozprávau a ostatní počúvali. To 
bívau ich večerní kultúrni program. Od ďedou a 
starích maťerí sa ich naučili sinovja a dceri, od ňich 
vnuci a vnučki, pravnuci a pravnučki. Pokoleňja za 
pokoleňím odchádzalo, ale rozprávki ostávali. Múdri a 
nadaní rozprávači ich rozvíjali do krási. A potom 
prišjeu čas, zhruba pred sto seďemďesjaťimi rok
keď sa skupina vzďelaních a nadšeních mladích ludí 
rozhodla ludovje rozprávki zapisovať. Spoznali, že 
rozprávka odzrkadluje dušu národa, predstavi o 
dobre, pravďe a kráse, zákoňe spravodlivosťi. Nuž 
takto zaujímavo nám o rozprávkach napísala 
spisovaťelka Márja Ďuríčková. 

Naši pjataci sa mali možnosť presvedčiť o kráse 
a múdrosťi ludovích rozprávok čítaňím kňihi Čarovňje 
zrkadlo. V spomínanej kňihe sa nachádzajú aj povesťi, 
ludovje pjesňe a hádanki, príslovja a porekadlá. A to 
všetko je dobrí maťerijál pre ruozňe zábavňje aktiviti, 
pomocou ktorích sme zisťovali, či pjataci čítali kňihu 
pozorňe. Tak napríklad pomocou matematickej 
slovnej úlohi sme určili, kolko vjet má najkratšja 
rozprávka. Sčítaňím a odčítaňím v obore do 1000, 
kupovaňím samohlások a spo
znamenajú slová sajdačka, findža, móres, pajtáš, 
vohlači, merkovať. Z ludovích pjesňí sme si vibrali 
fašjangovú a vitvorili sme k ňej hudobní doprovod 
pomocou orffovích nástrojou. Besedi 
žjaci 3., 4. a 6. ročňíka.  
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KŇIHE ČAROVŇJE ZRKADLO 
MÚDRE SÚ LJUDOVJE 

o a kedi tú krásu vitvoriu ? Vitvorili ju naši 
dávňi predkovja v tích starích - prastarích časoch, keď 
ešťe ňeveďeli aňi písať a čítať. Iba sa ťje rozprávki 
rozprávali. Jeden rozprávau a ostatní počúvali. To 
bívau ich večerní kultúrni program. Od ďedou a 
tarích maťerí sa ich naučili sinovja a dceri, od ňich 

vnuci a vnučki, pravnuci a pravnučki. Pokoleňja za 
pokoleňím odchádzalo, ale rozprávki ostávali. Múdri a 
nadaní rozprávači ich rozvíjali do krási. A potom 
prišjeu čas, zhruba pred sto seďemďesjaťimi rokmi, 
keď sa skupina vzďelaních a nadšeních mladích ludí 
rozhodla ludovje rozprávki zapisovať. Spoznali, že 
rozprávka odzrkadluje dušu národa, predstavi o 
dobre, pravďe a kráse, zákoňe spravodlivosťi. Nuž 
takto zaujímavo nám o rozprávkach napísala 

ka Márja Ďuríčková.  
Naši pjataci sa mali možnosť presvedčiť o kráse 

a múdrosťi ludovích rozprávok čítaňím kňihi Čarovňje 
zrkadlo. V spomínanej kňihe sa nachádzajú aj povesťi, 
ludovje pjesňe a hádanki, príslovja a porekadlá. A to 

pre ruozňe zábavňje aktiviti, 
pomocou ktorích sme zisťovali, či pjataci čítali kňihu 
pozorňe. Tak napríklad pomocou matematickej 
slovnej úlohi sme určili, kolko vjet má najkratšja 
rozprávka. Sčítaňím a odčítaňím v obore do 1000, 
kupovaňím samohlások a spoluhlások sme zisťovali čo 
znamenajú slová sajdačka, findža, móres, pajtáš, 
vohlači, merkovať. Z ludovích pjesňí sme si vibrali 
fašjangovú a vitvorili sme k ňej hudobní doprovod 
pomocou orffovích nástrojou. Besedi sa zúčastňili aj 
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Milím prekvapeňím tohto podujaťja v školskej 
kňižňici bou zaujímaví hosť kaďerňíčka a kozmet
Pozvaňja prijali naše bívalje žjački, teraz už mamki p. 
Gabrjela Oravcová a p. Zuzana Vasičkaňinová. 
Porozprávali nám, čo je pri vikonávaní tejto profesje 
zujímavje, ťažkje, prečo si vibrali práve toto povolaňje. 
Pítali sme sa na ich oblúbeňje a ňeoblúbeňje predmeti 
na základnej škole. Čarovňje zrkadlo vraj ňemajú, ale 
šikovnosť ich rúk dokáže vitvoriť krásňe a zaujímavje 
účesi, mejkap. Upozorňili na ňebezpeč
vlasou v školskom veku. Krásu rannej mladosťi 
ňetreba kaziť líčeňím. Starostlivosť o vlasi a pleť je 
však potrebná, hlavňe počas dospjevaňja. Nuž ňejakje 
ťje recepti nám prezraďili.  

Ďakujem všetkím, ktorí ňeleňili, svojou 
prítomnosťou akcju v kňižňici podporili a verím, že sa 
aj trošku ,, okrášlili,, :-) . 

 
P.S. Krásu duše si muožeťe vilepšiť každú stredu v 
školskej kňižňici od 13.00 do 15.00 hod.
 

Mgr. Slavka Liščinsk

AKO SPRÁVŇE PRACOVAŤ S

V posledních rokoch hrajú duoležitú úlohu vo 
sveťe dospelích, ale aj v živoťe ďetí moderňje 
technológje – počítač, internet, mobilní telefón. 
Vitvárajú novje socijálne prostreďje /virtuálne/, v 
ktorom virastá dňešná mláďež. Vzňikajú novje 
možnosťi, ale aj riziká a problemi. Keďže ďeťi sú vjac 
zraňiťelňje a vistaveňje ňebezpečenstvám , aj mi v 
špecijálnich trjedach sme sa dňa 18. 2. 2015
venovať tejto problematike. Žjaci sa prostredňíctvom 
rozhovoru a rozprávok oboznámili s bezpečním a 
zodpovedním užívaňím moderních technológií. V 
závere si mohli vimalovať omalovanki súvisjace s 
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Milím prekvapeňím tohto podujaťja v školskej 
ujímaví hosť kaďerňíčka a kozmetička. 

Pozvaňja prijali naše bívalje žjački, teraz už mamki p. 
Gabrjela Oravcová a p. Zuzana Vasičkaňinová. 
Porozprávali nám, čo je pri vikonávaní tejto profesje 

ujímavje, ťažkje, prečo si vibrali práve toto povolaňje. 
Pítali sme sa na ich oblúbeňje a ňeoblúbeňje predmeti 
na základnej škole. Čarovňje zrkadlo vraj ňemajú, ale 
šikovnosť ich rúk dokáže vitvoriť krásňe a zaujímavje 
účesi, mejkap. Upozorňili na ňebezpečenstvá farbeňja 
vlasou v školskom veku. Krásu rannej mladosťi 
ňetreba kaziť líčeňím. Starostlivosť o vlasi a pleť je 
však potrebná, hlavňe počas dospjevaňja. Nuž ňejakje 

Ďakujem všetkím, ktorí ňeleňili, svojou 
u v kňižňici podporili a verím, že sa 

P.S. Krásu duše si muožeťe vilepšiť každú stredu v 
školskej kňižňici od 13.00 do 15.00 hod. 

Mgr. Slavka Liščinská 

AKO SPRÁVŇE PRACOVAŤ S INTERNETOM 

V posledních rokoch hrajú duoležitú úlohu vo 
sveťe dospelích, ale aj v živoťe ďetí moderňje 

počítač, internet, mobilní telefón. 
Vitvárajú novje socijálne prostreďje /virtuálne/, v 
ktorom virastá dňešná mláďež. Vzňikajú novje 

riziká a problemi. Keďže ďeťi sú vjac 
zraňiťelňje a vistaveňje ňebezpečenstvám , aj mi v 

18. 2. 2015 rozhodli 
venovať tejto problematike. Žjaci sa prostredňíctvom 
rozhovoru a rozprávok oboznámili s bezpečním a 

žívaňím moderních technológií. V 
závere si mohli vimalovať omalovanki súvisjace s 

temou. Paňi učiťelki im visvetlili, že skuor ňež ňječo 
urobja, majú porozmíšlať. Ak ňječomu ňerozumejú 
alebo ich ňječo vistrašilo, je dobrje obráťiť sa s 
prosbou o pomoc na ňjekoho dospeljeho.Žjakom sa 
takto strávení čas páčiu a paňi učiťelki verja, že si ďeťi 
odňjesli potrebňje a užitočňje informácje. 

KARNEVAL NA DRUHOM STUPŇI

Fašjangi sú obdobím zábav, plesou a 
karňevalou. Platí to už velmi dávno a žjaci ZŠ v 
Raslavicjach sa ťjež chcú a veďja zabávať. Tohto roku 
žjacki parlament zorgaňizovau karneval vo štvrtok 
12. februára 2015 pre žjakou 2. stupňa v ťelocvičňi. 
Zúčastňilo sa ho mnoho ďetí, ktorje si pripravili ťje 
najkrajšje maski, akje ich len napadli. Treba však 
povedať, že v zaujímavích a originálnich maskách sa 
predstavili aj naši učiťelja. 

 

 
Súčasťou karnevalu bou takťjež pestrí program 

pozostávajúci z ruoznich zábavníc
boľi odmeňení vecními cenami, ale aj kultúrneho 
vistúpeňja našich žjakou, kďe tancom a spevom nás 
oboznámili s tradícjami fašjangou. Zároveň svoju 
premjeru na karnevale mala aj novovitvorená školská 
taňečnú skupina RDA ( Raslavice Danc
ktorá strhla do ritmu tanca všetkích prítomních. Pestrí 
mix ruoznich hudobních žánrou zabezpečovala za 
mixážnim pultom p.uč. Majdová.

 
Bou to naozaj vidarení karneval, na ktorí 

buďeme ešťe dlho spomínať. Vďaka preto patrí 
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temou. Paňi učiťelki im visvetlili, že skuor ňež ňječo 
urobja, majú porozmíšlať. Ak ňječomu ňerozumejú 
alebo ich ňječo vistrašilo, je dobrje obráťiť sa s 

jekoho dospeljeho.Žjakom sa 
takto strávení čas páčiu a paňi učiťelki verja, že si ďeťi 
odňjesli potrebňje a užitočňje informácje.  

Mgr. Marťina Romanová 

KARNEVAL NA DRUHOM STUPŇI 

Fašjangi sú obdobím zábav, plesou a 
karňevalou. Platí to už velmi dávno a žjaci ZŠ v 
Raslavicjach sa ťjež chcú a veďja zabávať. Tohto roku 

zorgaňizovau karneval vo štvrtok 
pre žjakou 2. stupňa v ťelocvičňi. 

ho mnoho ďetí, ktorje si pripravili ťje 
najkrajšje maski, akje ich len napadli. Treba však 
povedať, že v zaujímavích a originálnich maskách sa 
predstavili aj naši učiťelja.  

evalu bou takťjež pestrí program 
pozostávajúci z ruoznich zábavních súťaží, v ktorých  
boľi odmeňení vecními cenami, ale aj kultúrneho 
vistúpeňja našich žjakou, kďe tancom a spevom nás 
oboznámili s tradícjami fašjangou. Zároveň svoju 
premjeru na karnevale mala aj novovitvorená školská 
taňečnú skupina RDA ( Raslavice Dance Acaďemi ), 
ktorá strhla do ritmu tanca všetkích prítomních. Pestrí 
mix ruoznich hudobních žánrou zabezpečovala za 
mixážnim pultom p.uč. Majdová. 

Bou to naozaj vidarení karneval, na ktorí 
buďeme ešťe dlho spomínať. Vďaka preto patrí p.uč. 
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B.Mačákovej a p.uč. A. Racekovej
školskú akcju. 

Bjanka Knutová, 9.C

KARNEVAL NA PRVOM STUPŇI
 

Dňa 13.2.2013 sa uskutočňiu karneval pre 
žjakou I. stupňa našej školi. Pestrje maski zaplavili 
vizdobenú ťeločvičňu. Karneval otvorila 
Liščinská a privítala maski aj veďeňje našej školi.

V úvoďe vistúpiu žjacki parlament s 
programom Fašjangovje zviki 
učitljek Mgr. Bibijáni Mačákovej a Mgr. Andrei 
Racekovej. Po krátkom programe sa predstavili všetki 
maski. Maski nám roztancovala 
Majdová, ktorá sa postarala o veselje pesňički. V 
prestávkach súťažili jednotlivje ročňíki v ruoznich 
súťažjach - prenášaňje pinpongovích lopťičje
ližičke - 1. ročňík, 6 rán do klobúka 
taňec - 3. ročňík, florbaloví slal
4.ročňík.Víhercovja boli odmeňení vecnimí cenami. 
Takťjež každá maska dostala malú sladkú odmenu, 
ktorú rozdali trjedne pani učiťelki. Žjacki parlament si 
pripraviu aj ukážki troch tancou, ktorje sa potom 
spoločňe všetci učili. Bou to čokoládoví taňec
taňec a taňec prjaťelstva. Paňi kuchárki nám pripravili 
malje občerstveňja. 

 Žjaci sa velmi dobre zabavili a aj sa ňječo 
naučili. Vďaka patrí všetkím, ktorí sa poďjelali na 
úspešnom prjebehu karnevalu. 

_____________________________________________

„Gramatika nemuože sa celkom 
odťjahnuť od slovňíka a slovňík od 

gramatiki.“(Ľ. Štúr)
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.uč. A. Racekovej za túto skvelú 

Bjanka Knutová, 9.C 
 

KARNEVAL NA PRVOM STUPŇI 

Dňa 13.2.2013 sa uskutočňiu karneval pre 
žjakou I. stupňa našej školi. Pestrje maski zaplavili 
vizdobenú ťeločvičňu. Karneval otvorila Mgr. S. 

a privítala maski aj veďeňje našej školi. 
V úvoďe vistúpiu žjacki parlament s 

 pod veďeňím paňi 
Mgr. Bibijáni Mačákovej a Mgr. Andrei 

Po krátkom programe sa predstavili všetki 
maski. Maski nám roztancovala p. uč. Mgr. A. 

, ktorá sa postarala o veselje pesňički. V 
prestávkach súťažili jednotlivje ročňíki v ruoznich 

prenášaňje pinpongovích lopťičjek na 
1. ročňík, 6 rán do klobúka - 2.ročňík, metloví 

3. ročňík, florbaloví slalom - 
4.ročňík.Víhercovja boli odmeňení vecnimí cenami. 
Takťjež každá maska dostala malú sladkú odmenu, 
ktorú rozdali trjedne pani učiťelki. Žjacki parlament si 
pripraviu aj ukážki troch tancou, ktorje sa potom 
spoločňe všetci učili. Bou to čokoládoví taňec, kačací 
taňec a taňec prjaťelstva. Paňi kuchárki nám pripravili 

Žjaci sa velmi dobre zabavili a aj sa ňječo 
naučili. Vďaka patrí všetkím, ktorí sa poďjelali na 

 
Mgr. Beáta Zlacká 

_____________________________________ 

ka nemuože sa celkom 
odťjahnuť od slovňíka a slovňík od 

(Ľ. Štúr) 

SJEDMACI V ŠARIŠSKOM MÚZEU 
V BARĎEJOVE 

 
Dňa 18.2.2015 sa žjaci sjedmeho ročňíka v 

rámci biológje zúčastňili exkurzje v Šarišskom 
v Barďejove. Prírodovedná expozícja predstavuje 
charakteristickích zástupcou flóri a fauni 
severovíchodnjeho Slovenska.

Živočíchi a rastlini sú vistaveň
prírodnom prostreďí , podobňe ako žijú vo volnej 
príroďe. Exponáti z našej prírodi dopĺňa vístava 
svetovej exotickej fauni (Európa , sev. Afrika , Čína , 
Kuba ).  

Medzi najcenňejšje exponáti patrja druh 
juhoamerickjeho kondora
Karibskjeho mora, pitón mrježk
kolibríki. 

 Žjaci si z Barďejova so sebou odňjesli pekňje 
zážitki. 

 

NÁVŠTEVA PREŠPORKU 
(BRAŤISLAVI) 

Umeňje a politika majú k sebe velmi blízko. Naši 
žjaci 8. a 9. ročňíka mali možnosť sa pozrjeť na 
„zúbok“ tomuto umeňju prjamo zblízka. Rovnako ako 
po uplinulje roki aj tento rok bou o túto exkurzju velkí 
záujem.  

V utorok 03.03.2015
cestu do Prešporku, získať novje zážitki a noví pohlad 
na hlavňje mesto, NR SR, Prešporskí hrad a v 
ňeposlednom raďe SND. Počas cesti nás počasje 
ňešetrilo bohatou sňehovou náďjelkou, ale poziťívom 
bolo krásňe slňečňje počasje v hlavnom mesťe. Po 
príchoďe nás naše prvje kroki zavjedli do NR SR, kďe 
nás sprevádzala velmi milá a ochotná mladá dáma. 
Žjaci mali okrem injeho možnosť vstúpiť prjamo do 
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ŠARIŠSKOM MÚZEU 

Dňa 18.2.2015 sa žjaci sjedmeho ročňíka v 
rámci biológje zúčastňili exkurzje v Šarišskom múzeu 
v Barďejove. Prírodovedná expozícja predstavuje 
charakteristickích zástupcou flóri a fauni 
severovíchodnjeho Slovenska. 

Živočíchi a rastlini sú vistaveňje v tipickom 
í , podobňe ako žijú vo volnej 

príroďe. Exponáti z našej prírodi dopĺňa vístava 
svetovej exotickej fauni (Európa , sev. Afrika , Čína , 

Medzi najcenňejšje exponáti patrja druh 
jeho kondora, mláďa žraloka z 

, pitón mrježkovaní a americkje 

Žjaci si z Barďejova so sebou odňjesli pekňje 

Ing. Stanislava Vavreková 

NÁVŠTEVA PREŠPORKU 

Umeňje a politika majú k sebe velmi blízko. Naši 
žjaci 8. a 9. ročňíka mali možnosť sa pozrjeť na 

umeňju prjamo zblízka. Rovnako ako 
po uplinulje roki aj tento rok bou o túto exkurzju velkí 

V utorok 03.03.2015 sme sa teda vibrali na 
cestu do Prešporku, získať novje zážitki a noví pohlad 
na hlavňje mesto, NR SR, Prešporskí hrad a v 

raďe SND. Počas cesti nás počasje 
ňešetrilo bohatou sňehovou náďjelkou, ale poziťívom 
bolo krásňe slňečňje počasje v hlavnom mesťe. Po 
príchoďe nás naše prvje kroki zavjedli do NR SR, kďe 
nás sprevádzala velmi milá a ochotná mladá dáma. 

njeho možnosť vstúpiť prjamo do 



 

2. Číslo                                                                                 
 

 

rokovacej sáli a viskúšať si pohodlnosť poslaňeckích 
kresjel. V rámci exkurzje si žjaci pozreli velmi 
zaujímaví a hodnotní dokument, ktorí poodhaliu 
historickí vívoj vzňiku NR SR. Všetci sme však už 
očakávali slúbenú diskusju s poslancom Miroslavom 
Beblavím, ktorí však naňešťasťje bou na pracovnej 
cesťe a ňesťihou duojsť načas. Vďaka flexibilnosťi a 
ochoťe zamestnancou NR SR sme mali možnosť sa 
stretnúť a spítať sa na názor, ohladom dňešnjeho 
školstva, bívaljeho ministra fina
Zaňechau v nás velmi pozitívni dojem.

 

 
Našou druhou zastávkou bou Prešporskí hrad, 

kďe vzňiklo mnoho zaujímavích „selfje“.Žjaci sa takťjež 
dozveďeli novje historickje fakti, ktorje predchádzali 
vzňiku koňečnej podobi hradu. Keďže sme už
boli vičerpaní a hladní, prešli sme cez Hvjezdoslavovo 
námesťje a došli sme do OC EUROVEA. Posilňení a 
nabití pozitívnou energiou, dúfajúc, že stretňeme čo 
najvjac známich osobností z televíznej obrazovki, sme 
sa presunuli do novej budovi SND na ďi
predstaveňja na moťívi Boženi Slančíkovej 
Bál. V rámci ďivaďelnjeho predstaveňja zažjarilo 
mnoho osobností ako Táňa Pauhofová v roli 
najinteligentňejšej ženi, ktorú priťahuje največší 
gauner v podaní Jána Koleňíka.  

Š K O L S K É     S T O P I 

                                  Zo života školi                                          

rokovacej sáli a viskúšať si pohodlnosť poslaňeckích 
kresjel. V rámci exkurzje si žjaci pozreli velmi 
zaujímaví a hodnotní dokument, ktorí poodhaliu 
historickí vívoj vzňiku NR SR. Všetci sme však už 

u s poslancom Miroslavom 
Beblavím, ktorí však naňešťasťje bou na pracovnej 
cesťe a ňesťihou duojsť načas. Vďaka flexibilnosťi a 
ochoťe zamestnancou NR SR sme mali možnosť sa 
stretnúť a spítať sa na názor, ohladom dňešnjeho 
školstva, bívaljeho ministra financií Ivana Mikloša. 
Zaňechau v nás velmi pozitívni dojem.  

 

Našou druhou zastávkou bou Prešporskí hrad, 
kďe vzňiklo mnoho zaujímavích „selfje“.Žjaci sa takťjež 
dozveďeli novje historickje fakti, ktorje predchádzali 
vzňiku koňečnej podobi hradu. Keďže sme už všetci 
boli vičerpaní a hladní, prešli sme cez Hvjezdoslavovo 
námesťje a došli sme do OC EUROVEA. Posilňení a 
nabití pozitívnou energiou, dúfajúc, že stretňeme čo 
najvjac známich osobností z televíznej obrazovki, sme 
sa presunuli do novej budovi SND na ďivaďelňje 
predstaveňja na moťívi Boženi Slančíkovej – Ťimravi – 
Bál. V rámci ďivaďelnjeho predstaveňja zažjarilo 
mnoho osobností ako Táňa Pauhofová v roli 
najinteligentňejšej ženi, ktorú priťahuje največší 

Po predstavení sme 
autobusu a plní nadšeňja, že aspon jeden ďeň, sme boli 
prjamou súčasťou umeleckjeho sveta, vidali sme sa na 
cestu speť domou. 
 

 

PRJAŤELSKÍ VOLEJBALOVÍ ZÁPAS 
UČITEĽOU A ŽJAKOU NAŠEJ ŠKOLI

12.3. 2015 sa v ťelocvičňi našej školi konalo 
milje športovje podujaťje, kďe si svoje volejbalovje 
zručnosťi zmerali žjaci a učiťelja. Po náročnom boji, 
ktorí však prebjehau v príjemnej a zábavnej atmosfére, 
nakoňjec zvíťazili učiťelja. Bolo to príjemňje športovje 
popoludňje a veríme, že sa zopakuje aj na budúci rok.
 

_______________________________________________________________

„Nárečje Slovákou stojí gramaticki 
a zemepisňe v streďe všetkích 

slovanskích nárečí
____________________________________________________________
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Po predstavení sme všetci presunuli do 
autobusu a plní nadšeňja, že aspon jeden ďeň, sme boli 
prjamou súčasťou umeleckjeho sveta, vidali sme sa na 

Mgr. Bibijána Mačáková 

PRJAŤELSKÍ VOLEJBALOVÍ ZÁPAS 
ŽJAKOU NAŠEJ ŠKOLI 

ťelocvičňi našej školi konalo 
milje športovje podujaťje, kďe si svoje volejbalovje 
zručnosťi zmerali žjaci a učiťelja. Po náročnom boji, 
ktorí však prebjehau v príjemnej a zábavnej atmosfére, 
nakoňjec zvíťazili učiťelja. Bolo to príjemňje športovje 

ňje a veríme, že sa zopakuje aj na budúci rok. 

Školská redakcja 
 
 

_______________________________________________________________ 

Nárečje Slovákou stojí gramaticki 
a zemepisňe v streďe všetkích 

slovanskích nárečí.“(Ľ. Štúr) 
____________________________________________________________



 

2. Číslo                                                                         
 

 

 
V 2. čísle nášho časopisu sme sa rozhodli vispovedať našu novú paňi učitelku 

Kohútovú, ktorá obohaťila ženskí pedagogickí kolekt
nám poodhalila zo svojho osobného aj profesionálneho života. 

Redaktori: Čím sťe chceli biť ako malje ďjeťa?
p.uč. Pametám si, že keď som bola prváčka, tak som chcela biť učiťelkou. Inšpiráciou mi bola 
moja vtedajšja paňi učiťelka. Túžila som biť ako ona. Ňeskuor, keď som už bola staršja, tak som 
chcela biť lekárkou- patologičkou. Fascinovalo má ludskje ťelo. Nakoňjec však zvíťa
úprimňje ďetskje prjaňje a stala som sa učiťelkou.
Redaktori: Prečo sťe si vibrali predmeti fizika 
p.uč. K biológii som inklinovala stále, to bola jasná volba. A fizika? To bolo asi ňejakje vnuknuťje 
zhora.  
Redaktori: Vikonávali sťe aj ňejakú inú prácu okrem učeňja?
p.uč.. Samozrejme. Počas štúďja na visokej škole, ale 
prázdňini venovala pocťivej manuálnej práci. Pracovala som ako skladňíčka v skladoch s 
oblečeňím či ako operátorka vírobi, no viskúšala som si i prácu opatrovaťelki. Bola to dobrá škola 
do života. 
Redaktori: Čo robíťe vo volnom ?
kňihu. Ak mám volnjeho času naozaj dostatok, tak velmi rada varím a pečjem. Rada sledujem 
relácje, ale i blogi o varení, ktorje sú mi zároveň inšpiráciou No, a abi som ňezabudla, velmi r
nakupujem, čiže svoj volní čas venujem i prechádzkam v nákupních centrách. Zvišok času 
venujem muojmu prjaťelovi.  
Redaktori: Akje oblečeňje najradšej nosíťe?
p.uč. . Preferujem elegantňje oblečeňje, v ňom sa cíťim najlepšje. V domácom prostreďí však 
dávam prednosť pohodlnosťi, a preto v mojom šatňíku ňechíbajú aňi ťepláki a bundi.
Redaktori: Ako sa cíťiťe v našej škole?
p.uč. Vo vašej, a verím, že už i v mojej škole sa cíťim naozaj velmi príjemňe.
Redaktori: Kebi sťe si mohli ňječo prjať, čo bi to bolo
p.uč. Prjala bi som si, abi závisť, klamstvo, sebeckosť a krutosť v dňešnom sveťe vistrjedala 
pravda, láska, dobroprajnosť, pocťivosť a úprimnosť.

Redaktori: Paňi učiťelka ďakujeme Vám za rozhovor.

 

Š K O L S K É     S T O P I 

                                Na slovíčko s ...                                                

2. čísle nášho časopisu sme sa rozhodli vispovedať našu novú paňi učitelku 
haťila ženskí pedagogickí kolektív v tomto školskom roku. Prečítajťe si, čo 

nám poodhalila zo svojho osobného aj profesionálneho života. ☺ 

Redaktori: Čím sťe chceli biť ako malje ďjeťa? 

p.uč. Pametám si, že keď som bola prváčka, tak som chcela biť učiťelkou. Inšpiráciou mi bola 
ajšja paňi učiťelka. Túžila som biť ako ona. Ňeskuor, keď som už bola staršja, tak som 

patologičkou. Fascinovalo má ludskje ťelo. Nakoňjec však zvíťa
a stala som sa učiťelkou. 

rali predmeti fizika – biológja? 
p.uč. K biológii som inklinovala stále, to bola jasná volba. A fizika? To bolo asi ňejakje vnuknuťje 

Redaktori: Vikonávali sťe aj ňejakú inú prácu okrem učeňja? 
p.uč.. Samozrejme. Počas štúďja na visokej škole, ale už i na strednej škole som každje svoje 
prázdňini venovala pocťivej manuálnej práci. Pracovala som ako skladňíčka v skladoch s 
oblečeňím či ako operátorka vírobi, no viskúšala som si i prácu opatrovaťelki. Bola to dobrá škola 

e vo volnom ?p.uč. Vo svojom volnom čase si velmi rada prečítam dobrú 
kňihu. Ak mám volnjeho času naozaj dostatok, tak velmi rada varím a pečjem. Rada sledujem 
relácje, ale i blogi o varení, ktorje sú mi zároveň inšpiráciou No, a abi som ňezabudla, velmi r
nakupujem, čiže svoj volní čas venujem i prechádzkam v nákupních centrách. Zvišok času 

 
Redaktori: Akje oblečeňje najradšej nosíťe? 
p.uč. . Preferujem elegantňje oblečeňje, v ňom sa cíťim najlepšje. V domácom prostreďí však 
ávam prednosť pohodlnosťi, a preto v mojom šatňíku ňechíbajú aňi ťepláki a bundi.

Redaktori: Ako sa cíťiťe v našej škole? 
p.uč. Vo vašej, a verím, že už i v mojej škole sa cíťim naozaj velmi príjemňe.
Redaktori: Kebi sťe si mohli ňječo prjať, čo bi to bolo? 
p.uč. Prjala bi som si, abi závisť, klamstvo, sebeckosť a krutosť v dňešnom sveťe vistrjedala 
pravda, láska, dobroprajnosť, pocťivosť a úprimnosť.                                                                

učiťelka ďakujeme Vám za rozhovor.   Oliver Varchol,7.C

Vizitka paňi učiťelki Lenki 

-znameňje- škorpión 
-oblúbená farba- hňedá
-oblúbeňje jedlo- koložvárska 
kapusta 
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2. čísle nášho časopisu sme sa rozhodli vispovedať našu novú paňi učitelku Mgr. Lenku 

tomto školskom roku. Prečítajťe si, čo 

p.uč. Pametám si, že keď som bola prváčka, tak som chcela biť učiťelkou. Inšpiráciou mi bola 
ajšja paňi učiťelka. Túžila som biť ako ona. Ňeskuor, keď som už bola staršja, tak som 

patologičkou. Fascinovalo má ludskje ťelo. Nakoňjec však zvíťazilo to 

p.uč. K biológii som inklinovala stále, to bola jasná volba. A fizika? To bolo asi ňejakje vnuknuťje 

už i na strednej škole som každje svoje 
prázdňini venovala pocťivej manuálnej práci. Pracovala som ako skladňíčka v skladoch s 
oblečeňím či ako operátorka vírobi, no viskúšala som si i prácu opatrovaťelki. Bola to dobrá škola 

p.uč. Vo svojom volnom čase si velmi rada prečítam dobrú 
kňihu. Ak mám volnjeho času naozaj dostatok, tak velmi rada varím a pečjem. Rada sledujem 
relácje, ale i blogi o varení, ktorje sú mi zároveň inšpiráciou No, a abi som ňezabudla, velmi rada 
nakupujem, čiže svoj volní čas venujem i prechádzkam v nákupních centrách. Zvišok času 

p.uč. . Preferujem elegantňje oblečeňje, v ňom sa cíťim najlepšje. V domácom prostreďí však 
ávam prednosť pohodlnosťi, a preto v mojom šatňíku ňechíbajú aňi ťepláki a bundi. 

p.uč. Vo vašej, a verím, že už i v mojej škole sa cíťim naozaj velmi príjemňe. 

p.uč. Prjala bi som si, abi závisť, klamstvo, sebeckosť a krutosť v dňešnom sveťe vistrjedala 
                                                                

Oliver Varchol,7.C

Vizitka paňi učiťelki Lenki Kohútovej: 

hňedá 
koložvárska 



 

2. Číslo                                                                    
 

 

„Len tam, kďe prjemisel kvitou, kvitla i sloboda politická.“ 

Marec 

Mesjac marec si už traďičňe spájame ňjelen s príchodom 
jari, ale i mesjacom kňihi. Kňiha 
vinálezu kňíhtlače - patrí medzi ňeodmisliťelních spoločňíkou 
mladích či starích. Ale prečo si mesjac kňihi prípomínam
práve v marci? Pri pátraňí v s
dopracovali k známej a zaujímavej postave 
Hrebenda Hačavskí. Tento legendárni ší
kňihi a tím i osveti a vzďelanosťi sa naroďiu aj zomreu v marci. Hoci bou slepí, natolko milovau 
kňihi, že sa mu stali osudom. Putovau po Gemeri, Malohonťe až do Vjedňe, zbjerau starje tlače a 
rukopisi a zachraňovau ich. 

No ňevjem, či vjeťe, ale aj medzi kňihamí sú kňihi s prívl
radosťou ponúkam..:) 

najpredávaňejšja kňiha za 24 hoďín je šjesti ďjel Harriho Pottera, v prjebehu 24 hoďín sa 
predalo 9 milionou vítlačkou; 

največšja kňiha je obrazová publik

najmenšja kňiha má rozmeri iba 3,5 mm X 5,5 mm;

najdrahšja kňiha stojí 8,7 milióna eur a volá sa Vtáki Ameriki, obsahuje 435 ilustrácií;

najpredávaňejšja kňiha je Biblja, predalo sa vjac ako 6 milijárd 

najčítaňejšja a najoblúbeňejšja kňiha na Slovensku za rok 2010 je zbjerka rozprávok Pavla 
Dobšinskjeho. 

Š K O L S K É     S T O P I 

                             Zaujímavosťi od A po Z                                   

„Len tam, kďe prjemisel kvitou, kvitla i sloboda politická.“ 

 

 

 

Marec – mesjac kňihi 

Mesjac marec si už traďičňe spájame ňjelen s príchodom 
jari, ale i mesjacom kňihi. Kňiha - največší prjaťel človeka od 

patrí medzi ňeodmisliťelních spoločňíkou 
mladích či starích. Ale prečo si mesjac kňihi prípomíname 
práve v marci? Pri pátraňí v slovenskej histórii sme sa 
dopracovali k známej a zaujímavej postave – Maťej ( Marťin) 
Hrebenda Hačavskí. Tento legendárni šíriťel slovenskej a českej 
kňihi a tím i osveti a vzďelanosťi sa naroďiu aj zomreu v marci. Hoci bou slepí, natolko milovau 
kňihi, že sa mu stali osudom. Putovau po Gemeri, Malohonťe až do Vjedňe, zbjerau starje tlače a 

m, či vjeťe, ale aj medzi kňihamí sú kňihi s prívlastkamí naj...ňjektorje v

najpredávaňejšja kňiha za 24 hoďín je šjesti ďjel Harriho Pottera, v prjebehu 24 hoďín sa 
 

največšja kňiha je obrazová publikácja v Bejrúťe, je 3,85 m široká a 2,77 m visoká;

najmenšja kňiha má rozmeri iba 3,5 mm X 5,5 mm; 

najdrahšja kňiha stojí 8,7 milióna eur a volá sa Vtáki Ameriki, obsahuje 435 ilustrácií;

najpredávaňejšja kňiha je Biblja, predalo sa vjac ako 6 milijárd vítlačkou;

najčítaňejšja a najoblúbeňejšja kňiha na Slovensku za rok 2010 je zbjerka rozprávok Pavla 

Mgr.Valérja Semanová
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„Len tam, kďe prjemisel kvitou, kvitla i sloboda politická.“ (L. Štúr) 

kňihi a tím i osveti a vzďelanosťi sa naroďiu aj zomreu v marci. Hoci bou slepí, natolko milovau 
kňihi, že sa mu stali osudom. Putovau po Gemeri, Malohonťe až do Vjedňe, zbjerau starje tlače a 

astkamí naj...ňjektorje vám s 

najpredávaňejšja kňiha za 24 hoďín je šjesti ďjel Harriho Pottera, v prjebehu 24 hoďín sa 

ácja v Bejrúťe, je 3,85 m široká a 2,77 m visoká; 

najdrahšja kňiha stojí 8,7 milióna eur a volá sa Vtáki Ameriki, obsahuje 435 ilustrácií; 

vítlačkou; 

najčítaňejšja a najoblúbeňejšja kňiha na Slovensku za rok 2010 je zbjerka rozprávok Pavla 

Mgr.Valérja Semanová
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„Medzi Slovákmi sa začal híbať národní život literatúro

 

Naroďiu sa 29. XI. 1815 v Uhrovci • Mal 
troch bratov a jednu sestru • Ň
gimnázium absolvoval v Rábe (d
ňeskuor evanjelické líceum v Bra
Katedra reči a literatúri československej • Stal sa 
členom, ňeskuor podpredsedom Spolo
slovenskej (medzi hlavňje úlohi Spolo
aktívňe sa vzďelávať v rodnej re
gramatike, písať literárňje práce a študova
slovanskích národou.) • Spoloč
zorganizovala národnú vichádzku na 
účastníci prijali k svojmu menu slovanské meno 
Štúr: Velislav • Od šk. r. 1836/37 Štúr námest
profesora Palkoviča, prednáša 
gramatiku a ďejepis • Ovládal ma
francúzski, grécki jazik a zo slovanskích 
poľskí, srbskí, chorvátski, ruskí a u
hebrejčinu a angličťinu. • 1838 Štúr odchádza na 
štúdiá do Halle (má 24 rokov), k
vzďelaňje z teológje, filozofje, his

Š K O L S K É     S T O P I 

                      LUDEVÍT  ŠTÚR                                               

 
„Medzi Slovákmi sa začal híbať národní život literatúro

 

Ludevít Štúr 

iu sa 29. XI. 1815 v Uhrovci • Mal 
troch bratov a jednu sestru • Ňižšje evanjelické 
gimnázium absolvoval v Rábe (dňes Györ) 1828, 
eskuor evanjelické líceum v Braťislave 1830, 

eskoslovenskej • Stal sa 
eskuor podpredsedom Spoločnosťi česko-

je úlohi Spoločnosťi patrilo 
 v rodnej reči, cvičiť sa v 

je práce a študovať ďejini 
vanskích národou.) • Spoločnosť 24. 4. 1836 

zorganizovala národnú vichádzku na Ďevín, kďe 
astníci prijali k svojmu menu slovanské meno – 

Štúr: Velislav • Od šk. r. 1836/37 Štúr námestňík 
a, prednáša českú a poľskú 

Ovládal maďarskí, ňemeckí, 
francúzski, grécki jazik a zo slovanskích českí, 

skí, srbskí, chorvátski, ruskí a učil sa aj 
inu. • 1838 Štúr odchádza na 

štúdiá do Halle (má 24 rokov), kďe sa získavalo 
je z teológje, filozofje, histórje a jazikovedi • 

Po návraťe z Halle - Štúr prednáša ako suplent prof. 
Palkoviča • 11. júla 1843 sa Štúr, Hurban a Hodža 
stretli na Hurbanovej fare v Hlbokom a do 16. júla 
sa dohodli na postupe pri zave
praxe. • Prvé ďjela v štúrov
ten istí rok! • V poslední 
Štúra funkcje zástupcu starého profesora Palkovi
Ňepomohli aňi študentské petícje. Na protest pro
odvolaňiu Štúra više 20 študentov v marci 1844 
opusťilo líceum – vtedi Janko Matušk
budúcej slovenskej himni. • V augus
konalo prvé zhromažďeňje národného spolku Tatrín 
v Lipt. Sv. Mikuláši – sloven
za spis. jazik • Od 1. augusta 1845 má Štúr 
povoleňje vidávať Slovenské národ
roku 1847 zvolení za poslanca do Uhorského s
za slobodné královské mesto Zvolen • 1848 Žjados
slovenského národa 
rovnoprávnosťi slovenského a ma
15. - 16. sepťembra 1848 vo Vjed
Slovenská národná rada, kt
jeďiného vikonávaťeľa moci na Slovensku a 
odmjetla poslušnosť maď
Ludovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal 
Miloslav Hodža. • Sepťember 1848 
Slovákou do ozbrojeného povsta
svojich národních a sociálnich práv. Vje
ňeposkitla sľúbenú pomoc pro
dobrovoľnícka víprava ň
vidáva na Štúra, Hurbana a Hodžu zatika
poprava, Štúr odchádza do 
mu umjera starší brat Karo
a o pol roka ňeskuor aj o
brata presťahoval do Modri, stará sa o jeho se
ďeťí. Stále je pod policajním dozorom, má zákaz 
činnosťi. • 1852 Hodžovsko
mení Štúrou pravopis, zavádza mu do
pravidlo o mekčení de, te, ne, di, ti, ni... • 1853 
zomrela vo Vjedňi jeho prja
a v Trenčíňe jeho matka. • V decembri 1855 sa 
ňešťastňe postreliu (na poľ
potoka). Zomrel 12. januára 1856 v Modre (40 
rokov). 
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„Medzi Slovákmi sa začal híbať národní život literatúrou.“ (L. Štúr) 

Štúr prednáša ako suplent prof. 
a • 11. júla 1843 sa Štúr, Hurban a Hodža 

stretli na Hurbanovej fare v Hlbokom a do 16. júla 
sa dohodli na postupe pri zaveďení slovenčini do 

jela v štúrovčiňe vichádzajú ešťe v 
ten istí rok! • V poslední ďeň roka 1843 pozbavili 
Štúra funkcje zástupcu starého profesora Palkoviča. 

i študentské petícje. Na protest proťi 
iu Štúra više 20 študentov v marci 1844 

vtedi Janko Matuška píše text 
budúcej slovenskej himni. • V augusťe 1844 sa 

ďeňje národného spolku Tatrín 
slovenčina oficjálňe vihlásená 

za spis. jazik • Od 1. augusta 1845 má Štúr 
 Slovenské národňje novini • V 

u 1847 zvolení za poslanca do Uhorského sňemu 
za slobodné královské mesto Zvolen • 1848 Žjadosťi 

– v ňich požjadavka 
i slovenského a maďarského národa. • 

embra 1848 vo Vjedňi utvorená 
Slovenská národná rada, ktorá sa vihlásila za 

ť ľa moci na Slovensku a 
 maďarskej vláďe. Jej členmi: 

Ludovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal 
Miloslav Hodža. • Sepťember 1848 - SNR vizíva 
Slovákou do ozbrojeného povstaňja za vidobiťje si 

ich národních a sociálnich práv. Vjeďeň 
úbenú pomoc proťi Maďarom – 

nícka víprava ňeúspešná. • L. Kossuth 
vidáva na Štúra, Hurbana a Hodžu zatikač, hrozí im 
poprava, Štúr odchádza do Čjech. • 1851 - v januári 
mu umjera starší brat Karol (kňaz a učiťel v Modre) 

eskuor aj oťec. Ludovít sa po smrťi 
Modri, stará sa o jeho seďem 

í. Stále je pod policajním dozorom, má zákaz 
i. • 1852 Hodžovsko-Hattalovská reforma 

mení Štúrou pravopis, zavádza mu doň y, ä, či 
ení de, te, ne, di, ti, ni... • 1853 
i jeho prjaťeľka Adela Ostrolúcka 

e jeho matka. • V decembri 1855 sa 
e postreliu (na poľovačke, pri preskakovaňí 

potoka). Zomrel 12. januára 1856 v Modre (40 

Mgr. Valérja Semanová



 

2. Číslo                                                                                  
 

 

 

Keďže v dňešnej dobe sa stále zamíšlame nad zmislom biťja, hladáme si svoj smer a 
určujeme si cjele, z tohto duovodu sme sa rozhodli opítať našich žjakou na ich názori, ktorje sa 
tíkali vážnich problemou existencje človeka. Ňjektorje odpoveďe boli celkom zaujímavje.
 
1. Kto a čo vplíva na tvoju víchovu?
- roďina, hlavňe roďičja, aj babka a ďedo;
- moju víchovu ovplivňujú hlavňe roďičja, škola a učiťelja;
- mama, škola, hri; 
- mamina a ocino, starí roďičja, krstní a krstná, lebo mi raďja, čo je zlje a čo je dobrje;
 
2. Ako tráviš svoj volní čas? 
- s roďinou, s kamarátkami a kamarátmi;
- choďím von so psom do prírodi, večer pozerám tel
popoludňí iďem von s kamošmi;
- svoj volní čas trávim v ruoznich k
taňečnú a vítvarnú, starám sa o psíka, hrám sa so sestrou, pomáham mamiňe;
 
3. Čo je podla ťeba zmislom života človeka?
- škola, roďina, prjaťelja, boh; 
- abi človek v živoťe ňječo dokázau, abi sa radovau i trápiu, abi si
veďeu uvedomiť, čo je pre ňeho dobrje;
- robiť veci pre dobro ludstva; 
- láska, zdravje, náboženstvo; 
 
4. Čo bi si chceu v živoťe dosjahnuť?
- určiťe mať roďinu, ktorá drží pokope, dobrje zamestnaňje, vela
milích prjaťelou; 
- chceu bi som sa dostať na ňejakú š
- abi som sa mala v živoťe dobre, chcela bi som sa dobre viučiť,
mojím snom je stať sa učiťelkou v maťerskej škuolke;
- chceu bi som sa dostať na športovje gimnázjum a dosjahnuť úspechi
vo futbale; 
- chceu bi som mať ženu, jedno alebo dve
v dome na ďeďiňe; 
- mať manžela a ďeťi, abi ma mali raďi takú, aká som.

Š K O L S K É     S T O P I 

                                 ANKETA                                                      

 

Keďže v dňešnej dobe sa stále zamíšlame nad zmislom biťja, hladáme si svoj smer a 
určujeme si cjele, z tohto duovodu sme sa rozhodli opítať našich žjakou na ich názori, ktorje sa 

existencje človeka. Ňjektorje odpoveďe boli celkom zaujímavje.

1. Kto a čo vplíva na tvoju víchovu? 
roďina, hlavňe roďičja, aj babka a ďedo; 
moju víchovu ovplivňujú hlavňe roďičja, škola a učiťelja; 

, krstní a krstná, lebo mi raďja, čo je zlje a čo je dobrje;

 
a kamarátmi; 

choďím von so psom do prírodi, večer pozerám televízor, 
í iďem von s kamošmi; 

svoj volní čas trávim v ruoznich krúžkoch – choďím na hudobnú, 
taňečnú a vítvarnú, starám sa o psíka, hrám sa so sestrou, pomáham mamiňe;

3. Čo je podla ťeba zmislom života človeka? 
 

abi človek v živoťe ňječo dokázau, abi sa radovau i trápiu, abi si 
u uvedomiť, čo je pre ňeho dobrje; 

 
 

4. Čo bi si chceu v živoťe dosjahnuť? 
určiťe mať roďinu, ktorá drží pokope, dobrje zamestnaňje, vela 

chceu bi som sa dostať na ňejakú školu, mať roďinu; 
abi som sa mala v živoťe dobre, chcela bi som sa dobre viučiť, 

mojím snom je stať sa učiťelkou v maťerskej škuolke; 
chceu bi som sa dostať na športovje gimnázjum a dosjahnuť úspechi 

chceu bi som mať ženu, jedno alebo dve ďeťi, bívať s roďinou 

mať manžela a ďeťi, abi ma mali raďi takú, aká som. 
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Keďže v dňešnej dobe sa stále zamíšlame nad zmislom biťja, hladáme si svoj smer a 
určujeme si cjele, z tohto duovodu sme sa rozhodli opítať našich žjakou na ich názori, ktorje sa 

existencje človeka. Ňjektorje odpoveďe boli celkom zaujímavje. 

, krstní a krstná, lebo mi raďja, čo je zlje a čo je dobrje; 

taňečnú a vítvarnú, starám sa o psíka, hrám sa so sestrou, pomáham mamiňe; 

 
Školská redakcja



 

2. Číslo                                                                      
 

 

Ďjevčatá, vjeťe, ako urobiť na chlapcou dojem
• Na chlapcou robja dobrí dojem 

sebavedomje. 
• Chlapci ňeznášajú ohovára

• Ňjektorí chlapci sa zlaknú 
to! Najprú ho skús odhadnú

• Večšinu chlapcou priťahujú 

• Ďjevčatá, ktorje sa pretvarujú a
• Chlapcou baví, keď muožu 

 

 
Čo ťi pristaňe? 
 
 
 
 
 
 
 
Každí tip tváre potrebuje iňje doplnki. Radšej vsa
Hranatá tvár  – Proťikladi sa pri
oválni tvar. Kúp si náušňice, reť
reťjazkami. 
Okrúhla tvár  – v tomto prípaď
Krk si ovešaj korálikmi.  
Optickisi tvár muožeš vitvarova
Podlhovastá tvár – úzku a podlhovastú tvár dopl
visjace až po bradu ňeodporúčame,pretože zbito
krku.Čarovať sa dá aj s vlasmi 
Širokje lícňe kosťi – v žjadnom prípa
Najvhodňejšje sú pre ťeba všetki dlhje alebo 
Reťjazki muožu mať lubovolní tvar akejkolvek d
Jeďiňe hranatje vecički sú pre ť

Š K O L S K É     S T O P I 

                   Medzi nami ďjevčatami                                     

 

 

 

ť na chlapcou dojem? 
Na chlapcou robja dobrí dojem ďjevčatá, ktorje veďja, čo je slušnosť

eznášajú ohováraňje, tak pozor na ústa! 
jektorí chlapci sa zlaknú ďjevčat, ktorje sa ich snažja zbaliť za každú

to! Najprú ho skús odhadnúť.  
šinu chlapcou priťahujú ďjevčatá, ktorje sa radi smejú. 

atá, ktorje sa pretvarujú a puosobja nafúkaňe, sú chlapcom na smjech.
ď muožu ďjevčatá dobívať, preto ňepodlahňiťe velmi 

ňje doplnki. Radšej vsaď na istotu.  
ikladi sa priťahujú.Hranatá tvár sadá najlepšjezjemňiť dopln

ice, reťjazkis medailóňikmi. Muožeš sa ovešať aj umelohmotnimí 

v tomto prípaďe hladaj dlhje visjace náušňicea ňezabúdaj: č

ickisi tvár muožeš vitvarovať aj medailónom v tvare kocki. Na gulatjenáuš
u a podlhovastú tvár doplňja opticki večšjenáušňice. Prehna

eodporúčame,pretože zbitočňe predlžujú tvár. Reťjazki preferuj bližšje ku 
 sa dá aj s vlasmi – muožeš si ich vičesať dovrchu. 

v žjadnom prípaďe ich nakamufluj! 
eba všetki dlhje alebo ťenkje okrúhle náušňice –predlžujú tvár. 

 lubovolní tvar akejkolvek dĺžki. 
ki sú pre ťeba out. 
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o je slušnosť a súprimeraňe 

 za každú cenu. Takže pozor na 

e, sú chlapcom na smjech. 
ťe velmi lahko. 

ňiť doplnkami, ktorje majú 
ť aj umelohmotnimí 

: čím dlhšje, tím lepšje! 

 aj medailónom v tvare kocki. Na gulatjenáušňice radšej zabudňi. 
ňice. Prehnaňe dlhje kúski 
ťjazki preferuj bližšje ku 

predlžujú tvár.  

Školská redakcja



 

2. Číslo                                                                           
 

 

Keď ma kopne múza
 

 

 

 

��
O oblúbenej učiťelke

 
S ňou biť je vždi príma,
i keď je to občas drina.

Dobre ma vje naučiť
a víborňe poučiť.

Domáce úlohi nám naďeluje,
a s radosťou ich kontroluje.

Jej meno je Lenka,
naša anglická paňi učiťelka.
Každí vje, že prísna ňje je,

preto u žjakou boduje.
Báseň o ňej končí sa

a nová hoďina s ňou začína sa.
 

Taťjana Jurčišinová, 5.A

��

 

Keď sa vonku ríchlo zotmje,                               Blesk osvetlí kus ňeba,                                            
Aňička sa k mamke túli.                                        suchí strom spáli.          
Hlások sa jej v hrdle zomkňe,                             Vtedi čakáš, čo staňe sa,                                                          
silní vjetor vonku zúri.   

Najprv kvapki dažďa do ok
a v ďjalke počuť hromi.                 
Ale keď už bleski do tmi šlahajú,                      Ale keď ráno vstaňe s
počuť aj padať stromi.                                         zabudňe na búrku , vďaka mamičkinmu  hlasu.         

Š K O L S K É     S T O P I 

                        Keď ma kopňe múza                                      

Keď ma kopne múza

�� 
O oblúbenej učiťelke 

 
vždi príma, 

i keď je to občas drina. 
Dobre ma vje naučiť 

a víborňe poučiť. 
Domáce úlohi nám naďeluje, 
a s radosťou ich kontroluje. 

Jej meno je Lenka, 
naša anglická paňi učiťelka. 
Každí vje, že prísna ňje je, 

preto u žjakou boduje. 
Báseň o ňej končí sa 

ová hoďina s ňou začína sa. 
 

Taťjana Jurčišinová, 5.A 

�� 

��
Matikár

Karol Igor, matikár náš,                                                                                        
spomjenki na ňeho zaujímavje máš.                                                                              

Velkú srandu zažívaš,            
keď na hoďinu matiki spomínaš.

Testi sa nám hrnuli,                                                                
mi sme sa len učili.                                                               

Celje dňi on skúšau nás                                                                                    
a nám behau po chrbťe mráz.

Keď na sebe ňemá bjeli plášť,                                                                         
pomali ho nespoznáš.                                                                            

Lajdáctvo on hňeď rozlúšťi,                                   
preto zaklamať mu sa ťi neoplaťí.

Lubomír Novotní, 7.C

��

�� 
Búrka 

Keď sa vonku ríchlo zotmje,                               Blesk osvetlí kus ňeba,                                            
mamke túli.                                        suchí strom spáli.                                                                        

hrdle zomkňe,                             Vtedi čakáš, čo staňe sa,                                                          
silní vjetor vonku zúri.                                          no Aňička ostáva v žiali.     

kvapki dažďa do okna bubnujú          Pri mamke zaspí vystrašená                                                                           
ďjalke počuť hromi.                                       z uprostred tmi ďivného jasu.                                                                                 

Ale keď už bleski do tmi šlahajú,                      Ale keď ráno vstaňe s úsmevomprebuďená,                              
počuť aj padať stromi.                                         zabudňe na búrku , vďaka mamičkinmu  hlasu.         

                               Lucja Kmecová, 9.B 

�� 
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Keď ma kopne múza 

�� 
Matikár 

 
Karol Igor, matikár náš,                                                                                        

spomjenki na ňeho zaujímavje máš.                                                                              
Velkú srandu zažívaš,                                       

eď na hoďinu matiki spomínaš. 

Testi sa nám hrnuli,                                                                
mi sme sa len učili.                                                               

Celje dňi on skúšau nás                                                                                    
nám behau po chrbťe mráz. 

Keď na sebe ňemá bjeli plášť,                                                                         
omali ho nespoznáš.                                                                            

Lajdáctvo on hňeď rozlúšťi,                                   
preto zaklamať mu sa ťi neoplaťí. 

Lubomír Novotní, 7.C 

��  

Keď sa vonku ríchlo zotmje,                               Blesk osvetlí kus ňeba,                                                                                    
                                                              

hrdle zomkňe,                             Vtedi čakáš, čo staňe sa,                                                          
žiali.      

Pri mamke zaspí vystrašená                                                                           
uprostred tmi ďivného jasu.                                                                                 

úsmevomprebuďená,                              
počuť aj padať stromi.                                         zabudňe na búrku , vďaka mamičkinmu  hlasu.         



 

2. Číslo                                                                           
 

 

 

Škola mojich snou? Ňepodobala bi sa škole z dňešnjeho sveta. 

Bola bi plná fantázje a pri pohlaďe na ňu, bi sa na tvári každjemu hňeď rozjasňiu 

úsmev. Bola bi spojeňím modernej vedi a ďetskích rozprávok. Školáci bi sa v ponďelok 

ráno ťešili ako na rozprávku pred spaňím, ktorú si pametajú ešťe z čjas, keď boli ďeťmi. 

Vstup do školi bi sa podobau vstupnej bráňe na starobilí hrad. Visoká a ňeprjehladná, no 

zároveň moderná brána bi slúžila aj ako portál, kďe sa žjaci prihlásja a zďjelajú svoje 

nápadi a mišljenki. Od bráni bi vjedou chodňíček vikladaní timi najkrajšimi ka

sveta až k budove s oknami

ďetskích príbehou. Strecha školi bi vizerala ako tá najkrajšja záhrada. A v budove školi , to 

bi bola paráda! Vela maljeb, štut

vipĺňali zvuki najkrajšej hudbi, ktorá poťeší každje srdce a spríjemní všetki školskje dňi. 

Trjedi bi boli ako maljarova paleta farjeb. Farebňje a krásňe vizdobeňje. Ňebola bi to len 

taká običajná trjeda, no každí žjak bi tam mau ňječo zo svojho ži

čo ho visťihuje a zároveň aj dopĺňa. Čas bi merali presípacje hoďini vitvoreňje žjakmi a 

učiťelmi školi. Ňikto v tejto škole bi ňeveďeu, čo je to smútok alebo hňev. Všetci bi boli 

skutočnimi prjaťelmi, ktorí si pomáhajú. Mjesto bi

mohli kedikolvek navšťíviť. So svojimi ďeťmi bi sa mohli stretávať v mjestnosťjach, kďe bi 

podla vlastních záujmou získali vela zážitkou. Či už v kňižňici, v školskom kiňe, hudobnej 

mjestnosťi alebo v jedálňi, všaďe

Takáto škola muože biť každá škola nášho mesta alebo ďeďini. Záleží, ako sa na ňu 

pozeráme svojimi očami. Duoležitje v kaže

múdrosťou a vinaljezavosťou 

škola buďe školou našich snou. 

Š K O L S K É     S T O P I 

                        Keď ma kopňe múza                                      

 

Moja visňívaná škola 

Škola mojich snou? Ňepodobala bi sa škole z dňešnjeho sveta. 

bi plná fantázje a pri pohlaďe na ňu, bi sa na tvári každjemu hňeď rozjasňiu 

úsmev. Bola bi spojeňím modernej vedi a ďetskích rozprávok. Školáci bi sa v ponďelok 

ráno ťešili ako na rozprávku pred spaňím, ktorú si pametajú ešťe z čjas, keď boli ďeťmi. 

do školi bi sa podobau vstupnej bráňe na starobilí hrad. Visoká a ňeprjehladná, no 

zároveň moderná brána bi slúžila aj ako portál, kďe sa žjaci prihlásja a zďjelajú svoje 

nápadi a mišljenki. Od bráni bi vjedou chodňíček vikladaní timi najkrajšimi ka

sveta až k budove s oknami ako zo stredoveku. Každje okno bi prípomínalo ňječo z 

ďetskích príbehou. Strecha školi bi vizerala ako tá najkrajšja záhrada. A v budove školi , to 

aráda! Vela maljeb, štutentskích vítvorou či suoch známich osobnosťí. Ch

vipĺňali zvuki najkrajšej hudbi, ktorá poťeší každje srdce a spríjemní všetki školskje dňi. 

Trjedi bi boli ako maljarova paleta farjeb. Farebňje a krásňe vizdobeňje. Ňebola bi to len 

taká običajná trjeda, no každí žjak bi tam mau ňječo zo svojho života 

čo ho visťihuje a zároveň aj dopĺňa. Čas bi merali presípacje hoďini vitvoreňje žjakmi a 

učiťelmi školi. Ňikto v tejto škole bi ňeveďeu, čo je to smútok alebo hňev. Všetci bi boli 

skutočnimi prjaťelmi, ktorí si pomáhajú. Mjesto bi sa našlo aj pre roďičou, ktorí bi školu 

mohli kedikolvek navšťíviť. So svojimi ďeťmi bi sa mohli stretávať v mjestnosťjach, kďe bi 

podla vlastních záujmou získali vela zážitkou. Či už v kňižňici, v školskom kiňe, hudobnej 

mjestnosťi alebo v jedálňi, všaďe bi sa cíťili ako mimo civilizácje – iba sami

Takáto škola muože biť každá škola nášho mesta alebo ďeďini. Záleží, ako sa na ňu 

svojimi očami. Duoležitje v kažeej škole je spojiť krásu a dobro z rozprávki, s 

múdrosťou a vinaljezavosťou expertou z budúcnosťi. Ak sa nám to podarí, potom každá 

škola buďe školou našich snou.  

                                       2014/2015 
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Škola mojich snou? Ňepodobala bi sa škole z dňešnjeho sveta.  

bi plná fantázje a pri pohlaďe na ňu, bi sa na tvári každjemu hňeď rozjasňiu 

úsmev. Bola bi spojeňím modernej vedi a ďetskích rozprávok. Školáci bi sa v ponďelok 

ráno ťešili ako na rozprávku pred spaňím, ktorú si pametajú ešťe z čjas, keď boli ďeťmi. 

do školi bi sa podobau vstupnej bráňe na starobilí hrad. Visoká a ňeprjehladná, no 

zároveň moderná brána bi slúžila aj ako portál, kďe sa žjaci prihlásja a zďjelajú svoje 

nápadi a mišljenki. Od bráni bi vjedou chodňíček vikladaní timi najkrajšimi kameňmi 

ako zo stredoveku. Každje okno bi prípomínalo ňječo z 

ďetskích príbehou. Strecha školi bi vizerala ako tá najkrajšja záhrada. A v budove školi , to 

entskích vítvorou či suoch známich osobnosťí. Chodbu bi 

vipĺňali zvuki najkrajšej hudbi, ktorá poťeší každje srdce a spríjemní všetki školskje dňi. 

Trjedi bi boli ako maljarova paleta farjeb. Farebňje a krásňe vizdobeňje. Ňebola bi to len 

vota – kúsok seba, ňječo, 

čo ho visťihuje a zároveň aj dopĺňa. Čas bi merali presípacje hoďini vitvoreňje žjakmi a 

učiťelmi školi. Ňikto v tejto škole bi ňeveďeu, čo je to smútok alebo hňev. Všetci bi boli 

sa našlo aj pre roďičou, ktorí bi školu 

mohli kedikolvek navšťíviť. So svojimi ďeťmi bi sa mohli stretávať v mjestnosťjach, kďe bi 

podla vlastních záujmou získali vela zážitkou. Či už v kňižňici, v školskom kiňe, hudobnej 

iba sami pre seba.  

Takáto škola muože biť každá škola nášho mesta alebo ďeďini. Záleží, ako sa na ňu 

ej škole je spojiť krásu a dobro z rozprávki, s 

expertou z budúcnosťi. Ak sa nám to podarí, potom každá 

Lucja Kmecová, 9.B 



 

2. Číslo                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovákom: „Najprv musíme slúžiť sebe, potom iním!

� Moja visňívaná škola

Moja visňívaná škola?
Aká bi to vlastňe bola?

Každí ďeň si užívať                                                                                          
a písomki ňepísať.

 
Škola velká ako z rozprávki,

za fantázju bi sa rozdávali známki.
Vimalovaná timi najkrajšimi farbami sveta

každí z tej krási v oblakoch ljeta.
 

Začarovaná škola naša,
nám len novje mišljenki p

Každjeho ňječo iňje napadňe,
prekvapivo naša budúcnosť dopadňe.

 
Biť hasič, firmi majiťel, či prísni učiťel?                                                                                  

Ktorá je tá správna škola
Kebi to otázka lahká bola.

 
Verím, že mi šťasťje buďe prjať,

na moju visňívanú školu sa dostať.
Už len monitor a skúški zdolať

a v plňení snou pokračovať.

 

Michaela Švabová, 9.B

�� 

Slnko spod obláčika vichádza,       
ten krásni jarní čas už prichádza.                               lúka voňavími kvetmi zarasťje
Stromi, lúku, tráva zeleňja                                          Zvjeratká velkú radosť majú,                            
naplňí naše jarné očakávaňje.                                     Že vtáčiki pekňe spjevajú.

Š K O L S K É     S T O P I 

                        Keď ma kopňe múza                                      

 

Najprv musíme slúžiť sebe, potom iním!

Moja visňívaná škola� 

Moja visňívaná škola? 
Aká bi to vlastňe bola? 

Každí ďeň si užívať                                                                                          
písomki ňepísať. 

Škola velká ako z rozprávki, 
za fantázju bi sa rozdávali známki. 

Vimalovaná timi najkrajšimi farbami sveta 
každí z tej krási v oblakoch ljeta. 

Začarovaná škola naša, 
nám len novje mišljenki prináša. 

Každjeho ňječo iňje napadňe, 
prekvapivo naša budúcnosť dopadňe. 

Biť hasič, firmi majiťel, či prísni učiťel?                                                                                  
Ktorá je tá správna škola? 
Kebi to otázka lahká bola. 

Verím, že mi šťasťje buďe prjať, 
na moju visňívanú školu sa dostať. 

Už len monitor a skúški zdolať 
a v plňení snou pokračovať. 

Michaela Švabová, 9.B 

 

� Moja visňívaná škola

Začau som raz rozmíšlať,
čím sa muožem v budúcnosťi stať.

Doktor, redaktor, právňik,
to ňevje ešťe ňik.

Chceu bi som sa 
to je mojím velkím snom.

Roki leťja a ja hútam, na akú školu mám ísť,
preto musím na ňječo ríchlo prísť.

Skúsim ísť na gimnázjum,
buďe to moje teritórjum.

Ak sa mi to podarí,
vikúzli sa mi úsmev na tvári.

Gimnázjum Leonarda Stockela,
to je tá škola, ktorá ma zaujala.

Velmi ma to tam ťahá,
veď možno zo mňa spraví aj lekára.

Moja visňívaná škola?
Aká bi to bola?

No predsa ta najlepšja,                                                                                                      
Gimnázjum Leonarda Stockela.

René Kmeť

��

�Krásna jar� 

Slnko spod obláčika vichádza,                                   Obláčiki pekné modrasté ,                                                                                                    
ten krásni jarní čas už prichádza.                               lúka voňavími kvetmi zarasťje
Stromi, lúku, tráva zeleňja                                          Zvjeratká velkú radosť majú,                            
naplňí naše jarné očakávaňje.                                     Že vtáčiki pekňe spjevajú.

V stromoch sa skríva láska nádherná, 
ktorá je silná a duoverná. 

To je moja báseň o jari, 
ňech sa v ňej všetko vidarí.  

Mária Brendzová, 6.A 
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Najprv musíme slúžiť sebe, potom iním!“(L. Štúr)

Moja visňívaná škola� 

Začau som raz rozmíšlať, 
čím sa muožem v budúcnosťi stať. 

Doktor, redaktor, právňik, 
to ňevje ešťe ňik. 

 
Chceu bi som sa stať lekárom, 

to je mojím velkím snom. 
ja hútam, na akú školu mám ísť, 

preto musím na ňječo ríchlo prísť. 
 

Skúsim ísť na gimnázjum, 
buďe to moje teritórjum. 

Ak sa mi to podarí, 
vikúzli sa mi úsmev na tvári. 

 
Gimnázjum Leonarda Stockela, 

tá škola, ktorá ma zaujala. 
Velmi ma to tam ťahá, 

veď možno zo mňa spraví aj lekára. 
 

Moja visňívaná škola? 
Aká bi to bola? 

No predsa ta najlepšja,                                                                                                      
Gimnázjum Leonarda Stockela. 

 

René Kmeť, 9.B 

�� 

Obláčiki pekné modrasté ,                                                                                                    
ten krásni jarní čas už prichádza.                               lúka voňavími kvetmi zarasťje.                                                                                  
Stromi, lúku, tráva zeleňja                                          Zvjeratká velkú radosť majú,                                                                            
naplňí naše jarné očakávaňje.                                     Že vtáčiki pekňe spjevajú. 



 

2. Číslo                                                                    
 

 

 

Každí pozná príbeh Janka Hraška alebo rozprávku Sol nad zlato. Ťje volakedi dávno 
zozbjerau a spísau Pavol Dobšinskí. Rozprávki, ktorje vám prinášame v tejto kňihe, mali, 
naopak, smolu, že sa našli len ňedávno na istom salaši. Ten salaš sa má zbúrať. Kebi 
ňebúrau, tento starí zaprášení zvezok zabudnutích rozprávok z rokou 1787 až 1789 bi sa 
ňikdi ňenašjeu. A vi bi sťe sa ňikdi ňedozveďeli, že medzi nami žijú brindzovňíci... 

Populárna rozhlasová a televízna moderátorka Ad
nadhladom, schopnosťou pohotovo glosovať a zmislom pre
Zabudnutích slovenskích rozprávok, ktorje vzňikli pred ďesaťročím ako darček najbližším. 
Teraz sa dočkali vidaňja a pobavja ňjelen ďetskích čitaťelou, ale aj dos

Vela chuťi do čítaňja !

Š K O L S K É     S T O P I 

                 Čo novjeho vo sveťe kňíh                                     

Každí pozná príbeh Janka Hraška alebo rozprávku Sol nad zlato. Ťje volakedi dávno 
zozbjerau a spísau Pavol Dobšinskí. Rozprávki, ktorje vám prinášame v tejto kňihe, mali, 
naopak, smolu, že sa našli len ňedávno na istom salaši. Ten salaš sa má zbúrať. Kebi 
ňebúrau, tento starí zaprášení zvezok zabudnutích rozprávok z rokou 1787 až 1789 bi sa 
ňikdi ňenašjeu. A vi bi sťe sa ňikdi ňedozveďeli, že medzi nami žijú brindzovňíci... 

 

asová a televízna moderátorka Adela Banášová je známa 
nadhladom, schopnosťou pohotovo glosovať a zmislom pre humor. To zúročila aj pri písaň
Zabudnutích slovenskích rozprávok, ktorje vzňikli pred ďesaťročím ako darček najbližším. 
Teraz sa dočkali vidaňja a pobavja ňjelen ďetskích čitaťelou, ale aj dospelích.

taňja ! 

Mgr. Valérja Semanová
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Každí pozná príbeh Janka Hraška alebo rozprávku Sol nad zlato. Ťje volakedi dávno 
zozbjerau a spísau Pavol Dobšinskí. Rozprávki, ktorje vám prinášame v tejto kňihe, mali, 
naopak, smolu, že sa našli len ňedávno na istom salaši. Ten salaš sa má zbúrať. Kebi sa salaš 
ňebúrau, tento starí zaprášení zvezok zabudnutích rozprávok z rokou 1787 až 1789 bi sa 
ňikdi ňenašjeu. A vi bi sťe sa ňikdi ňedozveďeli, že medzi nami žijú brindzovňíci...  

ela Banášová je známa svojím 
humor. To zúročila aj pri písaňí 

Zabudnutích slovenskích rozprávok, ktorje vzňikli pred ďesaťročím ako darček najbližším. 
pelích. 

Mgr. Valérja Semanová



 

2. Číslo                                                                             
 

 

 

„Medzi Slovákmi sa za

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 

Dňa 5.marca 2015 sa v našej škole konalo 
školskje kolo Hvjezdoslavovho Kubína v predňese 
poézje a prózi. Muožeme potvrďiť, že naši recitátori 
prítomním pripravili ňevšední zážitok a puožitok z 
krásňeho umeleckjeho slova. A takto sa teda umjestňili 
naši šikovní recitátori: 
1.kategórja:  poézja  
1.mjesto: L. Zálehová-Kačmárová , 3.B  
2.mjesto:  D.Gdovinová, 3.B                                                                                      
3.mjesto: G. Oravcová, 2.B  
próza 
1.mj.: L. Lazoríková, 2.B, 2.mj.: V. Novotná, 2.A
3.mj.: P. Hudaček, 2.B 
2.kategórja: poézja 
1.mj.: K. Kašperová, 6.A, 2.mj.: A. Salokiová, 5.B
3.mj.: O. Kočambová, 6.C 
 

 

Š K O L S K É     S T O P I 

                          Úspechi  žjakou                                               

Medzi Slovákmi sa začal híbať národní život literatúrou.

Dňa 5.marca 2015 sa v našej škole konalo 
školskje kolo Hvjezdoslavovho Kubína v predňese 
poézje a prózi. Muožeme potvrďiť, že naši recitátori 
prítomním pripravili ňevšední zážitok a puožitok z 

umeleckjeho slova. A takto sa teda umjestňili 

Kačmárová , 3.B   
2.mjesto:  D.Gdovinová, 3.B                                                                                       

: V. Novotná, 2.A 

: A. Salokiová, 5.B 

 
próza 
1.mjesto: E. Opettová, 6.C, 
3.mj.: J. Biroš, 6.C   
3.kategórja: poézja 
1.mj.: K. Čorbová, 7.B, 2.mj
3.mj.: V. Stašková, 8.A 
próza  
1.mj.: A. Vavreková, 7.C, 2.mj.
3.mj.: T. Špirková, 7.A 
 

Víťazom jednotlivích kategórií gratulujeme, 
držíme im prsti na Okresnom kole v Barďejove, ktorje 
sa uskutoční 26.marca 2015. 

Veríme, že na budúci rok sa muožeme opeť 
ťešiť na ďalšje kolo Hvjezdoslavovho Kubína.

 
 

ŠACHOVÍ TURNAJ 

V decembri sa naši 
šachisťi, Adriján Angelovič, 
6.C, Erik Lazorik, 9.C a 
Marek Kuchta, 9.C, zúčastňili 
3. kola školskej šachovej ligi v 
CVČ v Barďejove, kďe sa 
umjestňili v prvej dvadsjatke. 

Našim šachistom blahoželáme k pekním 
umjestňeňjam! 

 

tvorbe ďetí, v ktorej žjačka 
získala 1.mjesto. Našej talentovanej vítvarňíčke 
prajeme vela ďalších úspechou!

Úspechi  žjakou                                               2014/2015 
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národní život literatúrou.“(L. Štúr) 

 

, 2.mj.: Z.Šťiblárová, 5.B  

2.mj.: R. Molčan, 8.B 

, 2.mj.: S. Ľenártová, 8.A 

Víťazom jednotlivích kategórií gratulujeme, 
držíme im prsti na Okresnom kole v Barďejove, ktorje 
sa uskutoční 26.marca 2015.  

Veríme, že na budúci rok sa muožeme opeť 
ťešiť na ďalšje kolo Hvjezdoslavovho Kubína. 

V decembri sa naši 
, Adriján Angelovič, 

6.C, Erik Lazorik, 9.C a 
zúčastňili 

3. kola školskej šachovej ligi v 
CVČ v Barďejove, kďe sa 
umjestňili v prvej dvadsjatke.  

Našim šachistom blahoželáme k pekním 

VÍTVARNA SÚŤAŽ 

19.2. 2015 sa 
konala v Barďejove 
vítvarná súťaž s názvom 
Polovňíci a príroda v 

, v ktorej žjačka Natálja Gdovinová z 9.B 
Našej talentovanej vítvarňíčke 

prajeme vela ďalších úspechou! 



 

2. Číslo                                                                             
 

 

ĎEJEPISNÁ A GEOGRAFICKÁ OLIMPIJÁDA

Vo februári sa 
uskutočňili Okresňje kolá 
geografickej a ďejepisnej 
olimpijádi v Barďejove. 
Úspešnou rješiťelkou v 
tíchto súťažjach bola 
Simonka Palšová zo 6.C, 
ktorá získala 2. mjesto v 
ďejepise a z geografje sa umjestňila na
mjesťe.  

Srďečňe blahoželáme k viňikajúcim umjestňeňjam!

 

RECITÁCJA BÁSNÍ Z
ANGLICKJEHO A ŇEMECKJEHO JAZIKA

10.3.2015 sa 
uskutočňilo v Prešove krajskje 
kolo súťaže 
Svoje cudzojazičňje schopnosťi 
a recitátorske nadaňja 
potvrďili postupom do 
celoslovenskjeho kola žjaci 
Paula Zbrehová, 9.C z 

anglickjeho jazika, Lucja Kmecová, 9.B z ruskjeho 
jazika a Bjanka Barčáková, 9. A z ňemeckjeho 
jazika.  

Mi im srďečňe k víťazstvá
prajeme vela chuťi do recitovaňja!

 

OBVODOVÁ FIZIKÁLNA SÚŤAŽ Z FIZIKI

Svoje fizikálňe schopnosťi v tejto súťaži 
potvrďili žjaci 9.B,a to Bjanka Nováková, 9.B, ktorá 
sa umjestňila na viňikajúcom 1. mjesťe a Marek 
Stolárik, ktorí obsaďiu ťjež skvelje 2. mjesto. 

Za úžasňje umjestňja im patrí úprimná 
gratulácja. 

 

 

 

Š K O L S K É     S T O P I 

                          Úspechi  žjakou                                               

GEOGRAFICKÁ OLIMPIJÁDA 

ďejepise a z geografje sa umjestňila na peknom 3. 

hoželáme k viňikajúcim umjestňeňjam! 

RECITÁCJA BÁSNÍ Z RUSKJEHO, 
ŇEMECKJEHO JAZIKA 

10.3.2015 sa 
uskutočňilo v Prešove krajskje 
kolo súťaže Jazikoví kvet. 
Svoje cudzojazičňje schopnosťi 
a recitátorske nadaňja 
potvrďili postupom do 
celoslovenskjeho kola žjaci 
Paula Zbrehová, 9.C z 

anglickjeho jazika, Lucja Kmecová, 9.B z ruskjeho 
jazika a Bjanka Barčáková, 9. A z ňemeckjeho 

Mi im srďečňe k víťazstvám blahoželáme a 
prajeme vela chuťi do recitovaňja! 

OBVODOVÁ FIZIKÁLNA SÚŤAŽ Z FIZIKI 

Svoje fizikálňe schopnosťi v tejto súťaži 
Bjanka Nováková, 9.B, ktorá 

sa umjestňila na viňikajúcom 1. mjesťe a Marek 
Stolárik, ktorí obsaďiu ťjež skvelje 2. mjesto.  

Za úžasňje umjestňja im patrí úprimná 

BIBLICKÁ OLIMPIJÁDA

V stredu 14. 1. 2015
uskutočňilo školskje kolo biblickej olimpijádi. 
Zúčastňilo sa na nej 12 žjakou od pjat
ročňík. Súťažili vo vedomosťjach zo Sv. písma, 
konkretňe súťažnou témou boli kňihi Jozue, Tobijáš a 
Skutki apoštolou. Bez ohladu na umjest
spravili vela pre poznaňja a ešťe vjac pre svoj 
duchovní rast. Zároveň predbehli temer 300 žjakou z 
druhjeho stupňa, ktorí sa mohli takťjež zúčastňiť a 
ňespravili to.  

No ako každá súťaž aj táto mala svojich 
víťazou, 1.mjesto: Beňed
mjesto: Laura Salokiová, 7.c a
Palšová, 6.C.  

Táto víťazná trojica sa dňa 12.3. 2015 
zúčastňila Okresnjeho kola biblickej olimpijádi v 
Barďejove, kďe sa umjestňili na viňikajúcom 
mjesťe a postúpili do krajskjeho kola.

Srďečňe blahoželáme a prajeme vela 
úspechou v ďalšej súťaži. 

MEDZITRJEDNI TURNAJ VO VIBÍJANEJ

   10.2. 2015 sa v ťelocvičňi našej školi 
uskutočňiu medzitrjedni turnaj vo vibíjanej žjakou 5. a 
6. ročňíka. Každá trjeda si vitvorila družstvo, ktorje 
pozostávalo z 11 hráčou – 
1. mjesťe sa umjestňila 5.A, 2. mjesto si vibila 6
na treťom mjesťe skončila 6.A. 

Všetci súťažjaci v duchu hesla „V zdravom ťele 
zdraví duch“ boli odmeňení ovocím.    

Mgr. Danka Stoláriková, školská redakcj
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BIBLICKÁ OLIMPIJÁDA 

14. 1. 2015 sa na našej škole 
uskutočňilo školskje kolo biblickej olimpijádi. 

ňilo sa na nej 12 žjakou od pjateho po uosmi 
ročňík. Súťažili vo vedomosťjach zo Sv. písma, 
konkretňe súťažnou témou boli kňihi Jozue, Tobijáš a 
Skutki apoštolou. Bez ohladu na umjestňeňja žjaci 
spravili vela pre poznaňja a ešťe vjac pre svoj 
duchovní rast. Zároveň predbehli temer 300 žjakou z 
druhjeho stupňa, ktorí sa mohli takťjež zúčastňiť a 

No ako každá súťaž aj táto mala svojich 
1.mjesto: Beňedikt Kočamba,8.A; 2. 

mjesto: Laura Salokiová, 7.c a 3. mjesto: Simonka 

Táto víťazná trojica sa dňa 12.3. 2015 
zúčastňila Okresnjeho kola biblickej olimpijádi v 
Barďejove, kďe sa umjestňili na viňikajúcom 1. 
mjesťe a postúpili do krajskjeho kola. 

blahoželáme a prajeme vela 
 

Mgr. Vlaďimír Saloki 

MEDZITRJEDNI TURNAJ VO VIBÍJANEJ 

10.2. 2015 sa v ťelocvičňi našej školi 
uskutočňiu medzitrjedni turnaj vo vibíjanej žjakou 5. a 
6. ročňíka. Každá trjeda si vitvorila družstvo, ktorje 

 6 ďjevčat a 5 chlapcou. Na 
1. mjesťe sa umjestňila 5.A, 2. mjesto si vibila 6.B a 
na treťom mjesťe skončila 6.A.  

Všetci súťažjaci v duchu hesla „V zdravom ťele 
zdraví duch“ boli odmeňení ovocím.     

Mgr. Danka Stoláriková, školská redakcja
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„Kďekolvek medzi mili

Naši vítvarňíci
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                          Naši vítvarňíci                                                

„Kďekolvek medzi miliónmi sa naroďí čo len jeden otrok, tam ešťe slo
ňepoznajú.“ (L. Štúr) 

Naši vítvarňíci
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ónmi sa naroďí čo len jeden otrok, tam ešťe slobodi 

Naši vítvarňíci 
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1. Na kolko časťí ďelíme ucho?
a, 3 
b, 2 
c, 4 
2. Čo krije povrch ludskjeho ťela?
a, chlpi 
b, vlasi 
c, koža 
3. Čo je to biosfjera? 
a, časť zemskjeho povrchu, kďe žijú
organizmi 
b, červenje krvnje farbivo 
c, hubeňje hmizu 
4. Čo je to droga? 
a, víkonní orgán 
b, náviková omamná látka 
c, reflex 
5. Čo je to metabolizmus? 
a, izolačná tuková vrstva neurónu
b, spojeňje volnej končaťini s osovou
kostrou 
c, premena látok a energií v živom
organizme 
6. Odkjal pochádza Alfrjed Nobel ?
a, Francúzsko 
b, Švjedsko 
c, Švajčjarsko 
7. Kďe zomreu Ludovít Štúr?
a, v Modre 
b, v Prešporku 
c, v Popraďe 
8. Od čoho je odvodenje slovo 
vitamín? 
a, vitalinea 
b, vita 
c, vitalita 
9. V ktorom roku prišli Konštantín
a Metod na Velkú Moravu?
a, 836 
b, 840 
c, 863 
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              Precvičme si svoje hlavički                                      

 

1. Na kolko časťí ďelíme ucho? 

2. Čo krije povrch ludskjeho ťela? 

a, časť zemskjeho povrchu, kďe žijú 

 
a, izolačná tuková vrstva neurónu 
b, spojeňje volnej končaťini s osovou 

c, premena látok a energií v živom 

6. Odkjal pochádza Alfrjed Nobel ? 

Štúr? 

8. Od čoho je odvodenje slovo 

9. V ktorom roku prišli Konštantín 
a Metod na Velkú Moravu? 

10. Ktorjemu štátu patrí ostrou 
Grónsko? 
a, Špaňjelsku 
b, Dánsku 
c, Luxembursku 
11. Ako sa volá največšja rjeka sveta?
a, Amazon 
b, Mississipi 
c, Colorado 
12. Kolko krajou má Slovenská 
republika? 
a, 6 
b, 8 
c,7 
13. Ktorje lesi sú v zime zelenje?
a, ihličnatje 
b, zmješanje 
c, listnatje 
14. Akje je krstnje meno Lasi
a, Peter 
b, Júljus 
c, Milan 
15. Čo je to babuočka?
a, kvet 
b, motíl 
c, meno 
16. Za akje mesto bol L.
vislancomv Uhorskom sňeme?
a, Žilina 
b. Zvolen 
c, Rožňava 
 
 

 

 

Správňe odpoveďe nájďeťe na zadnej straňe 
časopisu.                          
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10. Ktorjemu štátu patrí ostrou 

11. Ako sa volá največšja rjeka sveta? 

12. Kolko krajou má Slovenská 

13. Ktorje lesi sú v zime zelenje? 

14. Akje je krstnje meno Lasicu? 

15. Čo je to babuočka? 

16. Za akje mesto bol L. Štúr 
v Uhorskom sňeme? 

Správňe odpoveďe nájďeťe na zadnej straňe 

Školská redkcja 
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„...slovo zachiťí, skutok utvrďí človeka.

Aj majster ťesár sa utňe

Kto rozlúšťiu hjeroglifi? – Šalamún

Ako sa nazíva posledňje predstaveňje? 

Čo je to enciklopédja? – hrubá kň

Prečo prichádzajú Slovaňja so soľou a

lebo sú hladní 

Ktoré dramatickje žánre poznáťe? 

Čo znamená, že W.Shakespeare bou dramatik? 

rád preháňau 

Čo je to epigram? – jeden kilogram

 

Akí román je Červené víno? – vestern

Koňjareň je bitovka pre koňe 

Aké literárňe smeri 20.storočja po

Čo je pigment? – zeleňje farbivo

Ktoré slovo je spisovňje – pokoj či klud? 

Charakterizujťe slang. – slang viužívame s

Š K O L S K É     S T O P I 

              Aj majster ťesár sa utňe                                           

lovo zachiťí, skutok utvrďí človeka.“(L. Štúr)

Aj majster ťesár sa utňe

Šalamún 

Ako sa nazíva posledňje predstaveňje? – fajront 

hrubá kňiha 

Prečo prichádzajú Slovaňja so soľou a chlebom? – 

Ktoré dramatickje žánre poznáťe? – smútok 

Čo znamená, že W.Shakespeare bou dramatik? – že 

jeden kilogram 

vestern 

 

Aké literárňe smeri 20.storočja poznáš? – vitalizmus a optimizmus 

zeleňje farbivo 

pokoj či klud? Klud, lebo pokoj je po česki „chiža“.

slang viužívame s víňimočnou, bohatou  osobou, napr. s
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(L. Štúr) 

Aj majster ťesár sa utňe 

lebo pokoj je po česki „chiža“. 

víňimočnou, bohatou  osobou, napr. s Jarošom.  
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„Kto žije duchom, v tom žij

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Dežo poď do roboti! 
- Ňemám topánki.  
- Tak poď do krčmi.  
- Počkaj, len sa obujem.
 

Vjeťe, akí je rozďjel medzi inžinjerom, fizikom a matematikárom? 

Predstavťe si situácju, že spíťe v hoteli a vo vašej izbe začňe horjeť.

Čo urobí inžiňjer? 

Prebuďí sa, zisťí, že horí, vezme vedro, napusťí ho vodou, uhasí požjar a 

iďe spať.  

Fizik? Prebuďí sa, zisťí, že horí, vipočíta, že potrebuje 4,3 litra vodi, 

napustí 4,3 litra vodi, uhasí oheň a iďe spať. 

No a matematik? Matematik sa prebuďí, zisťí, že horí, puojďe k 

umívadlu, pusťí vodu, zisťí, že rješeňje existuje, zavrje vodu a iďe spať.

 

Ako sa dá spoznať policajtou súkromní dom? 

Tak po prvje, má ho okrúhli, abi za rohom 

ňečakau zloďej a za druhje, na TV antjeňe mu 

visí čili paprička pre ostrejší obraz.
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                        Smiechovini                                                     

duchom, v tom žije celí svet a on v celom sveťe.“ 

 

 
Počkaj, len sa obujem. 

 
Do pekla sa dostaňe počítačoví veď
Po troch dňoch jeho pobitu v pekle, vol
Bohovi: "Bože! Ber si ho preč! Veď
všetkích čertou, porozbíjal všetki kotli, a u
dňi zúfalo behá po pekle a kričí: K
do ďalšjeho levelu?!" 
 

Vjeťe, akí je rozďjel medzi inžinjerom, fizikom a matematikárom?  

Predstavťe si situácju, že spíťe v hoteli a vo vašej izbe začňe horjeť. 

Prebuďí sa, zisťí, že horí, vezme vedro, napusťí ho vodou, uhasí požjar a 

sa, zisťí, že horí, vipočíta, že potrebuje 4,3 litra vodi, 

napustí 4,3 litra vodi, uhasí oheň a iďe spať.  

Matematik sa prebuďí, zisťí, že horí, puojďe k 

že rješeňje existuje, zavrje vodu a iďe spať. 

 
- Miško čo tam gumuješ? 

- Ále, pán učiťel mi 
povedau, abi som si 

opraviu tú peťku.
 Ako sa dá spoznať policajtou súkromní dom?  

okrúhli, abi za rohom 

ňečakau zloďej a za druhje, na TV antjeňe mu 

visí čili paprička pre ostrejší obraz. 
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í svet a on v celom sveťe.“ (L. Štúr) 

 

ďec.  
och jeho pobitu v pekle, volá Lucifer 

ď on pozabíjau 
etki kotli, a už tri 

: Kďe je prechod 

Miško čo tam gumuješ?  
Ále, pán učiťel mi 

povedau, abi som si 
opraviu tú peťku. 
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Tajňički, rébusi, krížov
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Tajňički, rébusi, krížovki 
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...a pri príležitosti Dňa učiteľov

Ďakujeme v

ktorí  ste dlhé roky  venovali

svoj profesionálny potenciál,

znalosti, ale aj srdce práci

s deťmi,  pre deti a

ďakujeme  za všetok voľný čas, ktorí ste   žiakom 

a

bývalým, súčasným, ale aj tým budúcim p

pevné zdravie, veľa radosti,   životného optimizmu

a krásne chvíle s
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pri príležitosti Dňa učiteľov

Ďakujeme v mene všetkých VŠETKÝM,

ktorí  ste dlhé roky  venovali 

svoj profesionálny potenciál, 

znalosti, ale aj srdce práci 

deťmi,  pre deti a deťom, 

ďakujeme  za všetok voľný čas, ktorí ste   žiakom 

obetovali, 

a prajeme VŠETKÝM, 

bývalým, súčasným, ale aj tým budúcim pedagógom 

pevné zdravie, veľa radosti,   životného optimizmu

krásne chvíle s blízkymi. 

Školská redakci
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pri príležitosti Dňa učiteľov 

všetkých VŠETKÝM, 

ďakujeme  za všetok voľný čas, ktorí ste   žiakom 

edagógom 

pevné zdravie, veľa radosti,   životného optimizmu 
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Správne odpoveďe:

1a, 2a, 3a, 4b, 5c, 6b, 7a, 8b, 9c, 10b, 11a,12b, 13a, 14c, 15b, 16
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ďe: 

5c, 6b, 7a, 8b, 9c, 10b, 11a,12b, 13a, 14c, 15b, 16

  2014/2015 
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5c, 6b, 7a, 8b, 9c, 10b, 11a,12b, 13a, 14c, 15b, 16b 


