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  V redakcii Vševedka pracujú žiaci 4. 
až 9. ročníka pod vedením pani 
učiteľky Mgr. Martiny Knuthovej a 
Mgr. Emílie Pištejovej.  
     Redakčná rada chce 
sprostredkovať dianie v škole a 
predstaviť školských básnikov, 
tvorcov krížoviek, spisovateľov, športovcov. Nájdete v 

ňom rôzne maľovanky, vtipy, obrázky od žiakov, rozhovory s učiteľmi a 
žiakmi, zaujímavosti zo života školy, postrehy k aktuálnym školským témam, 
krížovky, osemsmerovky. Jednoducho všetko to, čo každého žiaka pobaví.  

     V tomto školskom roku ste si už všimli niekoľko zmien. 
Časopis sa dá objednať už aj formou predplatného, pretože 
žiak je „hlava zábudlivá“ a vyberanie peňazí za každé nové 
číslo je dosť náročné. Každý predplatiteľ dostane nové číslo 
pekne hneď „za tepla“, len čo ho prinesieme z tlačiarne.  
     
     Redakčná rada bude pracovať vo 
vynovenom zložení: 

Šéfredaktorka: Mgr. Martina Knuthová Redaktori: Mgr. 
Emília Pištejová, Mgr. Lucia Antlová, Paula Zwiebelová – 
VII.C, Sára Sirotňáková – V.C, Karina Konišovská – VI.C, 
Júlia Leššová – VI.C, Slávka Bakošová – VI.C, Michaela 
Krištufková – VI.C, Terézia Štofaňáková – VI.C, Lenka 
Želonková – IV.A, Adriena Krzeminská –  VI.F, Barbora Balogová –  VI.F, 

Zuzana Bačinská –  VI.E, Denisa Kostelníková – VI.E, 
Maximilián Novotný – VI.E, Petronela Rusnáková – 
IX.E, Patrícia Balčáková – IX.E, Viktória Blihárová – 
IX.E, Petra Valachová – IX.E, Lucia Holdová – IX.E, 
Lea Poľanská –  VII.E, Petra Škerháková – VII.E, 
Henrieta Ondriová – VII.E, Tomáš Liščinský – VII.E, 
Vladimír Mižišin – VII.E, Daniel Ondria – VII.E, 
Kamila Švorcová – VII.E, Dominika Rajdugová – VII.E 
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Časopis bude uverejnený už aj na školskej internetovej stránke.  
Návrhy na vylepšenie časopisu, hádanky, vtipy, kvízy, zaujímavosti a iné 
príspevky môžete dať priamo pani učiteľke Knuthovej, Pištejovej alebo ďalším 
členom redakčnej rady.  Vaše nápady a príspevky kedykoľvek privítame. 
Ak si chcete Vševedka predplatiť, môžete doniesť 1,20 € (3x0,40 €) p. uč. 
Pištejovej do kabinetu jazykov v ČSA II. 
 

 
 

 
 

 
 

 
S pani učiteľkou Mgr. Beátou Ivanovou sa stretávate na 

hodinách hudobnej výchovy.  V tomto čísle nášho školského časopisu vám 
prinášame rozhovor práve s ňou.  
 
Čo sa vám najviac páči na vašom povolaní? 
Na mojej práci sa mi páči práca a komunikácia so žiakmi. 
Ako dlho učíte na našej škole? 
Na tejto škole učím už 22 rokov. 
Ako sa vám tu páči? 
Páči sa mi tu, veď túto školu som navštevovala už ako žiačka. 
Ako najradšej trávite svoj voľný čas? 
Rada upratujem, lúštim krížovky a taktiež rada navštevujem koncerty. 
Akú hudbu by ste dokázali počúvať celý deň? 
Hocijakú dobrú, na žánri nezáleží. 
Blížia sa Vianoce, tešíte sa na ne? 
Veľmi sa teším. 
Aký najkrajší darček ste na Vianoce dostali? 
Bol to pobyt v Tatrách. 
Čo by ste popriali našim čitateľom? 
Zdravie, tvorivosť a chuť do práce. 
 

Karina Konišovská, Júlia Leššová, VI.C 
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Naše úspechy 
 

 V novembri sa II. A trieda s triednou uč. Mgr. Frkovou zúčastnila tvorivej 
dielne v Šarišskej galérii. Pre našich žiakov to bola možnosť zažiť 
netradičnú hodinu výtvarnej výchovy. Žiaci pracovali na základe podnetov 
z výstavy Umenie 20. storočia, ktorú si predtým pozreli. Mali možnosť 
sedieť  pri práci voľne na zemi v priestoroch galérie a vyskúšali si rôzne 
výtvarné techniky. Výsledkom boli krásne práce našich žiakov, ktoré 
Šarišská galéria vystavila vo svojich priestoroch. 

 
 10.11.2009 sa naša žiačka MIRIAMA SABOVÁ z VIII. C zúčastnila súťaže 

Hviezdoslavov Prešov v prednese poézie a získala 2. miesto. 
 

 23.11.2009 sa zúčastnili naše žiačky pod vedením Mgr. Tartaľovej súťaže 
Kytica domovine v speve ľudových piesní a žiačka VIII.F triedy KRISTÍNA 
MIŽENKOVÁ získala Cenu poroty. 

 
 26.11.2009 sa konalo v prešovskom 

PKO odovzdávanie cien Talent roka. Náš žiak   
II.  A triedy MATÚŠ KRÍŽ získal toto ocenenie vo 
výtvarnej oblasti za úspechy v celoslovenských 
výtvarných súťažiach. 

 
 27.11.2009 sa 

zúčastnilo družstvo chlapcov  
6. – 9. ročníka turnaja v 
bowlingu družstiev, na ktorom 
získali 2. miesto. 

 

 V okresnom kole Olympiády v slovenskom jazyku získala 11. miesto 
VANDA KLIMKOVÁ z VIII. B. 
 

 Naše žiačky 6. – 8. ročníka sa zapojili do celoslovenskej súťaže 
MIDIVOLEJBAL už druhýkrát. Pod vedením Mgr. Molčanovej úspešne 
reprezentujú našu školu a mesto v turnajoch základnej časti. Doposiaľ sa 

 



im darí a všetky zápasy v skupine vyhrali. Držíme 
im palce do ďalších súbojov.  

 
 26.11.2009 sa konala v CVČ Jána Pavla II. súťaž 

Originálne adventné vence, v ktorej naše šikovné 
deviatačky pod vedením Mgr. Kušnirikovej uviazali 
adventný veniec, za ktorý získali 3. miesto.  

 
 5.11.2009 absolvovali naši deviataci testy 

Komparo zo SJL a M. Výsledky sú už na internete 
a poštou prídu v týždni od 14.12.2009. 

 V 4., 5. a 9. ročníku prebiehajú domáce kolá Matematickej olympiády, 
ktoré budú končiť  14.12.2009. 

 
 27.11.2009 sa naši deviataci zúčastnili zaujímavej módnej prehliadky 

spojenej s bohatou prezentáciou študijných odborov, ktorú pripravili 
učitelia a žiaci SOŠ podnikania na Masarykovej ul. 24. Žiaci tejto školy 
(medzi nimi mnohí  naši bývalí žiaci) takto prezentovali vlastnú prácu, 
vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli  štúdiom na tejto škole.  

 
 V novembri  sa konali v rámci projektu Škola podporujúca zdravie dve 

besedy. Naši siedmaci sa zúčastnili besedy Svetový deň prevencie 
cukrovky a deviataci besedy Svetový deň bez fajčenia.  

 
 3. október je Deň úsmevu. Málokto to vie. Preto sme (žiaci II. C) v piatok 

2. októbra navštívili všetkých kamarátov druhých ročníkov. Porozprávali 
sme sa s nimi o tom, aký je úsmev dôležitý, nalepili sme im úsmevy 
(usmievavé ústa) na tričká a pousmievali sme sa spolu do fotoaparátu. 
Pre nás, ale aj pre ľudí okolo 
nás, bol tento deň veselý.  

 
 V dňoch 13. – 15.11.2009 sa 

uskutočnilo medzinárodné 
podujatie v streľbe zo 
vzduchových zbraní pod logom 
Olympijské nádeje. Tohto 
veľkolepého podujatia sa 
zúčastnilo takmer 300  



pretekárov  a medzi nimi i naša šiestačka IVANKA OLŠAVSKÁ zo VI. C. Pre 
Ivanku to bola zároveň premiéra v štarte zo vzduchovej pušky v stojacej 
polohe, ktorú začala trénovať od októbra 2009. Výsledkom 326 a 330 bodov 
zo 400 možných nemohla konkurovať vekovo starším a skúseným strelcom. 
Jej výsledok je však vzhľadom na jej jedenásť rokov krásny a veľmi nádejný. 
Ivanka Bola najmladšou pretekárkou, za čo jej udelil prezident Slovenského 
streleckého zväzu diplom.  
 

Imatrikulácia 

prvákov 

 

 
 

 
 

Každý rok sa stretávame s prvákmi, ktorí sú pri vstupe do základnej školy plní 
očakávania, ale aj napätia.  
Napäté tváričky, doširoka otvorené očká, ale aj šťastný 
úsmev boli súčasťou slávnostnej imatrikulácie prvákov dňa 
27. októbra 2009. Pozvaní boli nielen starší spolužiaci, 
triedne učiteľky, rodičia, ale aj  vedenie našej školy.  
Po pestrom kultúrnom programe deti zložili sľub prváka 
a spoločne zaspievali pripravené piesne. Mottom celého 
programu bolo Budúcnosť nájdeš vo vzdelaní. Držíme im 
palce. 



Členovia redakcie školského časopisu sa s niektorými prvákmi pri tejto 
príležitosti porozprávali. 

 

 
1. Čo sa ti v škole najviac páči? 

 To, že sa učíme. Laura, I. A 
 Družina a pani učiteľka. Natálka, I. C 
 Matematika. Tomáško, I. C 
 To, že viem počítať a čítať. Kamil, I.C 
 Pani učiteľky, pani vychovávateľky. Viki, I. D 
 Pani učiteľka. Simonka, I. B 
 Telesná výchova. Samko, I. B 

 
2. Ste školáci. Nechceli by ste sa vrátiť do škôlky? 

 Nechcem sa vrátiť do škôlky, lebo sa tam musí spať.  
Laura, Natálka, Tomáško, Kamil, Viki 

 Nie, v škole je lepšie. Simonka 
 Nie, tam sme sa museli hrať. Samko 

 
3. Navštevuješ nejaké krúžky? 

 Roztlieskavačky. Laura, Natálka, 
Simonka 

 Nie, nenavštevujem žiadny krúžok. 
Tomáško  

 Chodím na angličtinu. Kamil 
 Baví ma počítačový krúžok. Viki 
 Spoločenské tance. Simonka, Samko 

 
4. Máš svojho obľúbeného rozprávkového alebo filmového hrdinu? 

 Hannah Montana. Natálka, Viki 
 High school musical. Laura, Viki 

 Shrek. Tomáško, Kamil 

 Barbie. Simonka 

 Blesk McQueen. Samko 

 

 

Henrieta Ondriová, Kamila Švorcová, VII.E 



  Reportáže 
 

Osvienčim, Krakov 
       23. októbra 2009 sa 41 žiakov deviatych 
ročníkov ocitlo na temnom mieste, v poľskom 
Osvienčime. Chceme vám priblížiť to, čo sme videli 
a zažili. 

   Hneď pri vstupe do koncentračného tábora v Osvienčime každý z nás dostal 
slúchadlá, ktorými sme počúvali výklad našej poľskej sprievodkyne. Bola 
veľmi milá a snažila sa rozprávať zreteľne a pomaly, aby sme všetkému 
rozumeli. Videli sme tu ostnaté drôty, ktoré boli kedysi pod elektrickým 
prúdom a mali zajatcom zabrániť pri úteku v prípade, že ich ešte predtým 
nezastrelili vojaci zo strážnej veže. Na bráne pred samotným vstupom do 
tábora je stále zachovaný nápis: Arbeit macht frei – práca oslobodzuje (pozri 
obrázok). 
 Zajatci bývali v 
blokoch, z ktorých 
sú mnohé 
upravené tak, aby 
mohli byť 
sprístupnené 
verejnosti.  Zdali 
sa nám celkom 
veľké, kým nám 
pani sprievodkyňa 
nepovedala, že v 
jednom takomto 
bloku bývalo 80 
ľudí. V súčasnosti je prostredie skrášlené zeleňou. Tá toto miesto aspoň 
čiastočne zbavuje hrôzy, ktorá sa tu diala nie tak dávno. Vo vnútri v blokoch 
sme za sklom mohli vidieť mnoho fotografií väzňov, kópie dokumentov a 
záznamov, maketu plynových komôr (ľudia do nich išli dobrovoľne s falošnou 
nádejou, že ich čaká sprcha), či dokonca pozostatky  ľudských vlasov, zubné 
náhrady, pracovný odev, hygienické 



potreby, či prázdne 
konzervy od cyklónu 
B, ktorým boli väzni 
zabíjaní. Pri nástupe 
do tábora musel 
každý absolvovať 

„lekársku 
prehliadku“, podľa 
ktorej sa rozhodlo, či 
sa dá väzeň využiť na 
prácu, alebo ho 
hneď čaká smrť. 
Jednou z tých, čo 

prežili, bola aj žena, ktorá pri nástupe vážila 70 kg a pri oslobodení po 
skončení vojny to bolo len 25 kg. Dialo sa tu mnoho násilia, ktoré sa už 
nesmie opakovať. Prehliadku sme ukončili prechodom cez krematórium.  
Pani sprievodkyňa nás pochválila za veľmi slušné správanie a za pozornosť. 
Mali sme ešte možnosť pozrieť si aj Osvienčim II  –  Birkenau vzdialený 3 km, 
ktorého veľkosť nás ohromila. 
Po prehliadke  Birkenau naša cesta smerovala do Krakova, kde sme mali asi 
hodinu rozchod. Ale najprv sme sa boli pozrieť na krakovský hrad Wawel 
a rieku Vislu, na ktorej boli lode s reštauráciami. Potom sme už šli do centra 
mesta, kde bolo veľa zaujímavých vecí, napríklad bol tam jeden chlapík, ktorý 

robil obrovské bubliny, alebo bol tam tiež pán, ktorý 
bol živou sochou. Bol celý v bielom, dokonca aj tvár 

mal namaľovanú bielou farbou, a keď ste mu hodili 
mincu, ožil a začal hrať divadlo. Bolo to super! A 
aby sme nezabudli,  oproti bola taká istá živá 
socha, len s tým rozdielom, že ten pán bol celý  
oranžový. A to nebolo všetko! Keďže Krakov patrí 
medzi historické mestá, je pochopiteľné, že tam 
boli krásne budovy a pamiatky. Po meste sa 
premávali koče s koňmi a keď niekto chcel, mal 
možnosť povoziť sa po meste. Všade, kde sme 
sa obzreli, mali sme možnosť vidieť stánky s 
rôznymi symbolmi mesta Krakov. Keď sme mali 
chuť na niečo chutné, mohli sme si kúpiť syrové 
venčeky alebo cukrovú vatu a neďaleko sme 



mohli zájsť aj do McDonaldu. Keď  sme 
sa po hodine všetci stretli na 
dohodnutom mieste, mohli sme ešte 
zazrieť pochodujúce pivo a chilli 
papričku ako pohyblivú reklamu.  
Odtiaľ už naša cesta viedla priamo na 
Slovensko. V autobuse sme si mohli 
pozrieť film, ktorý nám spríjemnil 
cestu. Do Prešova sme dorazili okolo 
22:00 hod. a všetci boli radi,  že sme 
už doma po dlhom dni. 
Hoci to bol náročný deň, určite to bol 
pre všetkých veľký zážitok vidieť, čo sa 
dialo v koncentračnom tábore a aké 
krásne je mesto Krakow. 
 

        L. Holdová,  P. Valachová, IX.E 
 

Martin 
 
    28.10.2009 sa triedy V. A, V. C a VII. A spolu s vyučujúcimi Mgr. Zmudovou, 
Mgr. Kyseľom, Mgr. Sabalovou a Mgr. Priščákovou zúčastnili literárnej 
exkurzie v Martine.  
     Najprv sme navštívili Pamätný dom Martina Kukučína v Jasenovej. Pani 
sprievodkyňa nám porozprávala o jeho živote a knihách, ktoré napísal. 
V dome sa nám najviac páčila jeho kolíska. Vedľa v parku sme si obzreli sochu 
M. Kukučína v nadživotnej veľkosti. Potom sme sa zúčastnili 
prehliadky Slovenskej národnej knižnice v Martine. Po nej nás pani 
sprievodkyňa zaviedla na Národný cintorín v Martine, kde sú hroby 
a umelecky cenné náhrobné objekty vyše 300 významných osobností 
slovenského kultúrneho, vedeckého a národného života. Pozreli sme si najmä 
hroby významných slovenských spisovateľov. 
     Tento deň sme nielen príjemne strávili, ale získali sme aj veľa nových 
vedomostí. 

                                                                                        Liana Hetešová, V. C  
 



Úspešná žiačka 
 

Vševedko vám predstavuje STANKU DOLINSKÚ, žiačku IX.E triedy. Položili 
sme jej pár otázok, lebo mnohí ani nevieme, aké úspechy dosahujú naši žiaci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Akému športu sa venuješ a ako dlho? 
6 rokov sa venujem fitnes. 

 Kto ťa k tomu priviedol? 
Prihlásila ma moja mama, ale aj ja som mala záujem. Rodičia ma k tomu viedli 
asi preto, že aj mama sa venuje fitnes a otec kulturistike. 

 Ako si začínala? 
Keď som mala 6 rokov, začala som v škole chodiť na športovú gymnastiku 
k pani učiteľke Čirčovej. Asi po troch rokoch ma rodičia prihlásili na fitnes.  

 Kde momentálne trénuješ? 
Trénuje ma pani Ingrid Chalupová v klube Tatran Prešov. 

 Aké sú tvoje najväčšie úspechy? 
Veľká cena Prešova 19.12.2007     1. miesto 
Majstrovstvá Európy Litva  16. – 18.5.2008   2. miesto 
Veľká cena Prešova 1.11.2008     1. miesto 
Majstrovstvá sveta Poľsko 14. – 16.11.2008   3. miesto 
Celosvetový pohár Island 2008     4. miesto 
Majstrovstvá SR Medzilaborce    1. miesto 
Veľká cena Starej Ľubovne 18.4.2009    1. miesto 
Celosvetový pohár Maďarsko 2009    5. miesto 
Slovenský pohár Trenčín 19.4.1009   3. miesto 
Majstrovstvá sveta Estónsko 21.11.2009   2. miesto 
 

V mene celej redakcie ti prajem veľa ďalších úspechov. 
 P. Rusnáková, IX.E 



 

VIANOCE VO 
SVETE 

Začneme potulkami po Veľkej Británii. Čo sa jedla 
týka, Briti si počas Vianoc pochutnávajú na pečenej 
morke a slivkovom pudingu. Je pre nich tiež typické, 
že darčeky neležia pod stromčekom ako u nás, ale 

nadeľujú sa do veľkých  ponožiek zavesených zvyčajne 
na kozube.  
Francúzske deti nachádzajú svoje vianočné darčeky 

najčastejšie v topánkach, ktoré sú starostlivo pripravené 
v okne alebo pred kozubom. 

Američania sú v pompéznosti slávenia akýchkoľvek 
sviatkov nepredstihnuteľní. Vianočné stromčeky, 
adventné vence, veľa svetiel 

a vianočných dekorácií. Na štedrovečernom stole 
amerických rodín nesmie chýbať  pečená morka, 
zemiaková kaša a čučoriedková omáčka. Ako dezert 
sa obvykle podáva slivkový puding, tekvicový koláč, 
alebo ovocné koláčiky.  
V Austrálii a Oceánii však zimu nepoznajú. Exotické 
Vianoce oslavujú  napríklad piknikom na pláži. Síce 
bez snehu, ale podobne ako v západnom svete, aj 
Austrálčania koledujú, majú Santa Clausa, pečú 
morku a jedia slivkový puding. 

V izraelskom Betleheme v bazilike nad Jaskyňou 
narodenia je štrnásťcípa strieborná hviezda, ktorá 
označuje pravdepodobné miesto Ježišovho narodenia. 
Práve tu sa na Štedrý deň stretávajú tri rôzne skupiny 
veriacich z troch rôznych cirkví – katolíckej, 
protestantskej a koptskej. Štedrovečerné menu v Izraeli 
odráža vplyv  amerických a anglických zvykov – hlavný 
chod tvorí morka okorenená paprikou, škoricou 



a muškátovým orechom a plnená ryžou, mäsom, orieškami a mandľami. 
V Ázii žije pomerne málo kresťanov, a preto Vianoce nie sú v týchto krajinách 
také rozšírené. 
Moslimovia Vianoce nemajú, podobným sviatkom je v ich náboženstve 
Sviatok obety. 
 
 

Chanuka 
 

Chanuka je židovský sviatok svetla. 8 dní osláv 
počas studenej hlbokej zimy pripomína víťazstvo 
Hasmonejcov nad vojskom Antiocha IV. v roku 164 
pred n. l.  Jeruzalem dobyli v roku 176 pred n. l. v 
občianskej vojne sýrske vojská a jeruzalemský 
chrám znesvätili. Júda Makabejský však úspešne 
viedol povstanie, a tak víťazní  Židia vošli po bitke 
do Jeruzalemského chrámu, vyčistili ho a zapálili 
lampy. Tak vznikol osemdňový sviatok Chanuka, čo 
znamená „zasvätenie“. Chanuka (hanukka) sa slávi začiatkom decembra. 
Oheň, sviečka, ktorá horí, pripomína zázrak so svetlom – pri novej vysviacke 
chrámu našli Židia už len jeden malý džbánik s olejom, ktorý nebol 
znesvätený. Ten vydržal horieť 8 dní na zlatom svietniku, až pokiaľ stihli 
pripraviť nový olej.  Pri sviatku sa používa 8-ramenný svietnik  s jedným 
samostatným (deviatym) ramenom. Každý deň sa zapáli ďalšia sviečka tak, 
aby v posledný deň horelo všetkých 8 sviečok. Deviata sviečka slúži na  
pripaľovanie ôsmich. 
 

Kwanzaa 
 

Amerika je multikultúrna krajina. Množstvo etnických 
skupín a komunít, ktoré tu žije, ovplyvnilo aj spôsob 
slávenia Vianoc. Preto tu nájdeme aj pomerne 
netradičné zvyky. Niektorí Afroameričania skombinovali  
Vianoce so sviatkom Kwanzaa, ktorý trvá od 26. 
decembra až do 1. januára. Počas týchto siedmich dní 
rodina každý deň zapaľuje jednu sviečku, z ktorých každá 
symbolizuje princípy harmonického života. 



Naši mladí autori 
 

Lenka Bujňáková – Najkrajší vianočný darček 
 

Vianoce. Tie úžasné Vianoce. Všetci ich máme radi. 
Ozdobujeme stromčeky, rozbaľujeme darčeky a tešíme 
sa na rozprávky. Naozaj všetci? 
Siroty nie, pretože vedia, že Vianoce sú rodinným 
sviatkom, kým ony rodinu nemajú. Tak isto to cítila aj 
Ema. Bolo to pekné deväťročné dievčatko s hnedými 
vlasmi a nezábudkovo modrými očami. Hoci v tomto 

sirotinci boli dobré pestúnky, nedokázali jej nahradiť rodičovskú lásku. 
Raz sa Ema zadívala z okna. Uvidela veľa detí, ako sa hrajú so svojimi rodičmi. 
Dlho sa na nich pozerala, až ju premohol plač. 
„Prečo plačeš?“ opýtala sa jej pestúnka. 
„Ďalší rok je preč a ja stále vidím, ako iné deti majú rodičov, len ja ich 
nemám,“ odpovedala jej Ema. 
„No tak, vážne si myslíš, že nikto nechce také poslušné, pekné a milé dieťa?“ 
povedala pestúnka s úsmevom a privinula si ju k sebe. 
O dva dni na to prišiel do sirotinca jeden pár. 
„Dobrý deň,“ pozdravila jedna z pestúnok. 
„Dobrý,“ povedala žena. „Sme Wilkinsonovci.“ Pani Wilkinsonová bola krásna 
žena. Mala krásne čierne vlasy a... pestúnka sa začudovala. Oči mala presne 
také isté ako Ema! 
„Prišli sme sem preto, lebo pred deviatimi rokmi som tu nechala jedno 
dievčatko menom Ema. Je to moja dcéra a rada by som si ju chcela zase vziať. 
Viete, bola som mladá a myslela som si, že to nezvládnem, ale teraz som 
pripravená!“ 
„Idem zavolať Emu,“ povedala naradostená pestúnka. 
„Ema! Poď sem!“ „Áno?“ „Prišla ti mama!“ 
„Moja mama?“ spýtala sa ako v mrákotách a srdce jej divo búšilo. 
Keď prišli do haly, pani Wilkinsonová povedala: „Miláčik, dievčatko moje, ako 
si vyrástla!“ po tvári jej stekali slzy. 
„Mami!“ zvolala Ema a hodila sa jej do náručia. 
 „Toto sú moje najkrajšie Vianoce!“ 



Alexandra Kapraľová – Na Sahare 
 
Na Saharu prišla zima, 
sneh napadal do komína,  
zasypal i púštne stráne. 
Hľaďte, hľaďte na ne! 
Nekvitnú tam púštne kvety, 
sánkujú sa všetky deti. 
Eskimáci zo severu 
sa sem na juh poberú. 
Severný pól na Sahare? 
Prekreslíme mapy staré. 
 

Lenka Bujňáková – Šťastie 
 
Nikdy neviete, čo sa stane zajtra. Môžete si to len predstaviť. Napríklad, že 
ste vyhrali v lotérii, uzmierili sa s priateľom, že vás niekto niekde pozval a tak 
ďalej. Je veľa možností. A kto vie, ak budete vždy veselí a pripustíte si svoje 
chyby, možno sa to stane. Alebo sa pokúste nájsť štvorlístok. Keď ho 
nájdete, tak ten tiket vypíšte. Zaručene budete mať šťastie. No musíte si to 
veľmi, veľmi želať. Vedeli ste, že štvorlístok plní tri želania? Nie? Ani ja som to 
nevedela, až kým mi to moja kamarátka nepovedala. Bola som naozaj veľmi 
prekvapená. Koľko som už našla štvorlístkov a moje želania boli vždy len tri. 
Ale nepoviem vám ich. To je tajomstvo. Stále tieto tri želania opakujem 
a čakám, kedy sa splnia.  Nemôžem sa dočkať!  No môžem vám poradiť aj 
inak. Ak blízko vás žijú kone, pokúste sa nájsť podkovu. Neviem, či plní 
želania, ale šťastie vám určite prinesie. Ak ste podkovu nenašli a štvorlístok 
ešte tiež nie, netrápte sa! Pre vás je tu porekadlo Každý je strojcom svojho 
šťastia. To znamená, že vždy musíte byť milí a veselí. Aj k tým, ktorí vám robia 
napriek. Viem, že teraz si pomyslíte, že to nie je možné a musím priznať, že si 
to myslím aj ja, ale mama mi raz povedala: „Ako môžeš vedieť, že je to 
nemožné, keď to ani neskúsiš.“ A naozaj mala pravdu. Povedala mi to síce pri 
inej príležitosti, ale platí to všade. Takže vám prajem veľa šťastia pri hľadaní 
štvorlístkov a  podkov, veľa trpezlivosti, pokiaľ sa vám stále nebude dariť 
a veľa pozitívnej energie, aby ste naozaj boli strojcom svojho šťastia. A ak ste 
našli  aj štvorlístok, aj podkovu a stále ste veselí a milí ku všetkým, tak ste sa 
narodili pod naozaj šťastnou hviezdou! 



 

 
 

 
 
     Odpoveď na túto 
otázku treba hľadať� v 
ľudových kultúrnych 
tradíciách zviazaných s 
prírodou tej ktorej 
krajiny. U nás vďaka 

silnému vplyvu kresťanského náboženstva nosí darčeky 
Ježiško.  
    Ale napríklad v Škandinávii je to deduško na saniach, 
ktoré ťahajú soby.  
V Rusku zasa Ded Maroz symbolizujúci zimné živly. Tradične ho sprevádza 
Snehulienka a zvieracie mláďatá, ktoré predstavujú zrod nového života, 

príchod nového roku.  
Americkí prisťahovalci nadviazali na tradíciu 
Santa Clausa.  
V alpských krajinách je zasa nositeľom darčekov 
škriatok Krampus, v Nemecku vianočný mužík 
Weihnachtsmann, či pomocník Mikuláša Knecht 
Ruprecht.  
Francúzov obdarúva Pére Noël – vianočný otec. 
Jeho spoločník Pere Fouettard má zasa opačnú 

úlohu – nezbedné deti  „oceňuje“  výpraskom. 
V Holandsku deti dostávajú darčeky pod 
vianočný stromček od dobrého deduška Sintera 
Klaasa. Prichádza loďou zo Španielska 
a potom sa na bielom koni vznáša 
ponad strechy domov a 
komínom sype darčeky priamo 
pod stromček.  

http://images.clipartof.com/small/24427-Clipart-Illustration-Of-Santa-Smiling-And-Waving-Holding-A-Staff-And-Riding-In-A-Sleigh-With-Sacks-Being-Pulled-By-A-Reindeer-Under-The-Moon-And-Stars.jpg


Portugalským deťom darčeky roznáša Pai 
Natel alebo Memino Jesus. Priletí kozubom 
a nádielku im uloží do topánok.  
Befana, škaredá čarodejnica s dobrým 
srdcom, roznáša darčeky v Taliansku. 
Mužíček Ukko vo Fínsku a 
Kaledu Senis v Litve.  
    Nech však nosí darčeky 
milý deduško či striga, 

dôležité je, že urobia radosť�a vyčaria úsmev na tvárach detí 
aj dospelých. 
 

PF: 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novoročné prianie 
 
Na stromčeku sviečka svieti,  
pokoj, šťastie nech k vám letí! 
Nech vždy žiaria vaše tváre,  
hojnosti  nech máte stále. 
 
Nový rok nech pomaličky  
sype šťastie do kapsičky. 
Nech vždy máte istý krok  
celučičký ďalší rok. 
 

Lenka Paulovská a  
Dominika Smalcová, V.E 

 

Do nového roku všetkým 
vám prajeme 
12 mesiacov bez choroby, 
53 týždňov šťastia, 
365 dní bez starostí, 
8 760 hodín lásky, 
525 600 minút pohody 
a 31 536 000 sekúnd 
jedinečných okamihov. 



AKCIE   
 Vystúpenie s kultúrnym programom 

na pešej zóne 
 Vystúpenie v MŠ a v detskom 

domove 
 Vianočné pohľadnice  7. – 11. dec. 
 Vianočná burza  14. – 17. decembra 
 Moje mesto – výtvarná súťaž – ŠKD  
 Príprava darčekov pre budúcich 

prvákov – ŠKD  
 Predaj vianočných pohľadníc UNICEF 
 Strom dobrých skutkov 
 ŠK chemickej,  fyzikálnej, biologickej 

olympiády a olympiády v AJ, NJ 
 ŠK  Hviezdoslavovho  Kubína 
 Prečo mám rád slovenčinu, prečo 

mám rád Slovensko 
 Vianoce u nás doma – vlastná tvorba 
 Vianočná akadémia 17.12. o 16.30  
 Simulovaný test z matematiky a 

slovenského jazyka pre 9. ročník  
 Vianočný futbalový turnaj pre žiakov 

3. a 4. ročníka 
 Školské kolo Pytagoriády 
 Školské kolo matematickej olympiády pre žiakov 4. ročníka 
 Šaliansky Maťko 
 Vianočný turnaj vo volejbale 
 Vianočný turnaj v stolnom tenise 
 Regionálna súťaž vo vybíjanej 
 Vianočné prázdniny od 23.12. do 8.1.2010 
 Zápis do 1. ročníka 
 Polročné vysvedčenia 
 Polročné prázdniny  1.2.2010 
 Jarné prázdniny od 15.2. do 19.2.2010 



HOKEJ 
Triumf našich hokejistov na turnaji Zlatý puk v Moskve 

 
        Naši hokejisti sa v dňoch 22.11. – 28.11. 2009 
zúčastnili medzinárodného turnaja Zlatý puk 
v Moskve. Organizuje ho Sportivnaja Rosija a 
zúčastnilo sa ho desať mužstiev z Českej republiky, 
Litvy, Moldavska, Poľska, Bieloruska, Ukrajiny, 
Kazachstanu a Moskvy. Navzájom medzi sebou 
súťažili chlapci narodení v rokoch 1996 – 1997. Z 
našej školy to boli žiaci VII. D triedy (Martin Palko, 
František Barnáš, Erik Horváth, Peter Horvath, 
Alexander Mihál, Martin Krasničan, Jozef Dušenka, 
Martin Petroc, Šimon Leško) a žiaci VIII. D triedy  

(Marko Ferenc, Vladimír Slivka, Eduard Kaščák, Jozef Andrek), ktorí trénujú 
pod vedením p. Vladimíra Pekarčíka a p. Marcela Pavlovského. Vedúcimi 
mužstva sú p. Marek Krasničan a p. Peter Mihál.  
 
    Chlapci suverénne vyhrali svoju skupinu a v semifinále sa stretli s ruským 
mužstvom UFA, ktoré porazili. Vo finále bojovali naši žiaci s mužstvom Česka, 
nad ktorým tiež zvíťazili. MARKO FERENC (VIII. D) bol ocenený ako najlepší 
hráč mužstva, ALEXANDER MIHÁL (VII. D) ako najužitočnejší hráč turnaja 
a VLADIMÍR SLIVKA (VIII. D) ako najlepší brankár turnaja. Aj tieto individuálne 
ocenenia svedčia o kvalite nášho mužstva. 
 
     Pre chlapcov to bola obrovská radosť, keď im na krk vešali zlaté medaily. 
Neopísateľným zážitkom zároveň pre nich bolo, keď im víťazný pohár 
odovzdal pán Fetisov a pani  Rodninová na štadióne SPARTAKa Moskva za 
prítomnosti veľkého množstva fanúšikov.  
 
    Všetkým, ktorí sa podieľali na tomto úspechu, blahoželáme a prajeme im 
i naďalej veľa zdravia, veľa športového šťastia a úspechov na ľade, v škole 
i v osobnom živote. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 svetlomodrá      2 ružová       3 červená      4 biela        5 hnedá      6 zelená 



 

 

 

 
 
 
 
 
1. Mám problém:                                   3. Pre môj rast potrebujem: 
a) nechám si ho pre seba                       a) kohokoľvek 
b) s niekým sa o ňom porozprávam     b) priateľov 
c) dobrá rada mi pomôže                       c) rodičov a učiteľov 
 
2. Najviac mi rozumejú:                       4. Najkrajšie je: 
a) rodičia                                               a) mať niekoho, kto ma vypočuje 
b) učiteľ                                                b) mať niekoho, kto ma chápe 
c) priatelia                                              c) mať niekoho, kto ma miluje   
 
Viac odpovedí  a: 
Je pekné mať niekoho, kto ťa vypočuje. Si si však istý, že ktokoľvek je schopný 
dať ti odpovede, ktoré hľadáš? Pozor! 
 
Viac odpovedí  b: 
Problémom treba čeliť spoločne a ty to vieš. Obráť sa na toho, kto ťa vie 
naozaj pochopiť a konkrétne pomôcť pri ich prekonávaní. 
 
Viac odpovedí  c: 
Máš okolo seba ľudí, ktorí ťa majú radi a pomôžu vždy, keď to potrebuješ. 
Pamätaj na tento poklad a prijímaj útechu od tých, ktorí ťa naozaj majú radi. 

 
Nevyhranené odpovede: 
Klopeš na všetky dvere a hľadáš pomoc 
u všetkých tých, ktorí by ti podľa teba 
mohli pomôcť. V okamihoch vážneho 
poplachu skús hľadať konkrétnejšiu 
pomoc. 
 



  
 
 
 
 
Rodičia majú dvoch synov. Jeden je riadny pesimista  a druhý veľký optimista. 
Na Vianoce chcú rodičia deti vyskúšať. Pesimistovi vykúpia obchod s hračkami 
a optimistovi dovezú do izby fúru konského hnoja. Zazvonia na zvonci a deti 
bežia do izby pozrieť darčeky. Z izby pesimistu sa ozýva plač. 
„Toľko darčekov, všetci mi budú závidieť, hračky sa budú kaziť a bateriek 
koľko ide do nich!“ 
Z izby optimistu sa ozýva smiech. Keď prídu do izby, optimista sa prehŕňa v 
hnoji a vraví: 
„Toľko hnoja, tu musí byť niekde koník.“ 
 
Pani učiteľka sa pýta Jožka: 
„Jožko, aké máte doma zvieratká?“ 
Jožko odpovie:  
„Mačku, psa a mrazené kura.“ 
 
Vnúčik: „Babka, postav sa na chvíľu.“ 
Babka: „A prečo?“ 
Vnúčik: „Lebo ocko povedal, že sedíš na peniazoch.“ 
 
Peťko ide okolo stromu, na ňom vidí svoju babku a pýta sa jej: „Tak čo, babka, 
redbull, redbull?“ „Nie, Peťko, pitbull, pitbull.“ 
 
„Miško, čo tam gumuješ?“ 
„Ale, pán učiteľ mi povedal, aby som si opravil tú päťku.“ 
 
Učiteľka angličtiny hovorí deťom: „Ak si nejaké anglické slovo desať 
alebo dvadsaťkrát zopakujete, bude navždy vaše.“ Dievča v poslednej lavici si 
potichu vraví: „Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter...“ 
 
Janko sa na Vianoce pýta otca: 
„Oco, vieš, ktorý vlak najviac mešká? No predsa ten, čo si mi sľúbil minulé 
Vianoce.“ 
 



      

 

Snom každého dieťaťa je stať sa „veľkým záchranárom“. 
Ľahko na bojisku, ťažko na cvičisku. Pani učiteľka Mgr. 
Španielová pripravuje nádejných záchranárov v krúžku 
Mladý záchranár.  
     Učíme sa tu poskytnúť prvú pomoc, ošetriť malé 
i väčšie rany, zachrániť ľudí v núdzi. Úspešne 
spolupracujeme s Červeným krížom, ktorý nám poskytuje 
cenné rady, organizujeme  besedy a spoločné stretnutia. 

Zapájame sa do školských i regionálnych súťaží, v ktorých  získavame úspešné 
umiestnenia.  
 

 

Pravidlá používania: 1. Žolík je možné použiť iba pri ústnej odpovedi 
a zabezpečuje ospravedlnenie nepripravenosti v prípade, že ťa učiteľ vyvolá 
odpovedať – zachráni ťa pred pätorkou. 2. Žiak kupón odovzdá učiteľovi. 3. 
Kupón platí od 7.12.2009 do 1.3.2010. 

 

ŽOLÍK 

   Meno žiaka ...................... 
                                               Trieda ...........   
    

Tento kupón ti dáva právo raz neodpovedať. 
 

Platnosť 7.12 .2009 – 1.3.2010        Za redakciu .......................... 
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