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Školský rok už beží v plnom prúde a my všetci sme určite zvedaví, aké 
zaujímavé podujatia a akcie sa tento rok budú na našej škole organizovať. Za 
účelom zistiť to a podať vám informácie z prvej ruky, sme sa vybrali urobiť 
interview priamo s p. riaditeľom Mgr. Mariánom Džačárom. 
 
Dobrý deň p. riaditeľ. My všetci sme mali krásne leto, no zaujímalo by nás ako 
ste prázdninovali vy. 
 
Výborne, zrelaxoval som a užil si skvelé leto na dovolenke s celou rodinou v 
Chorvátsku. 
 
Dúfame, že ste si poriadne oddýchli a do nového školského roka vstupujete 
s úsmevom. Nás však všetkých zaujíma, s čím zaujímavým sa tento rok môžeme 
na našej škole stretnúť. 
 
Tento rok v porovnaní s minulými,  nebude o nič horší. Bude vás čakať kopa 
akcii, ktoré sú už každoročne zaužívané, ako napr.: školské májové slávnosti, 
imatrikulácia a zápis prvákov, karneval, tvorivé dielne,  Mikuláš či rozsvietenie 
jedličky. Ale aj množstvo iných nových  podujatí, medzi ktoré patrí aj taká 
poradňa zdravia, deň českej kuchyne, jazykové kurzy, predpilotné testovanie 5. 
Ročníka, či mnoho organizovaných exkurzií. 
 
Vidíme, že tento rok sa určite nudiť nebudeme. Ďakujeme p. riaditeľ za chvíľku 
Vášho času a prajeme Vám pekný zvyšok dňa. Dovidenia. 
 
P.S. Po krátkom interview s našim milým  a veselým pánom riaditeľom sa nám 
odchádzalo od neho veľmi smutno. No keď videl naše smutné tváre, rozveselil 
nás prísľubom, že naši malí spolužiaci sa čochvíľa budú mať kde hrať.  
 
 
Vypracovali: Jana Štefančíková , 9.B a  Klaudia Krupková, 9.A 
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Interview s novými žiakminašejškoly 

 

Oslovili sme niekoľkých nových žiakov našej školy, no len 

niektorí z nich sa odhodlali a zodpovedali na  naše otázky 

(pôsobíme snáď nedôveryhodne, mali trému alebo sa len 

nechceli zviditeľňovať?).  

Za odvahu chválime Františka Petrana a Viktóriu Vaľkovú. 

 

 
Ako na teba zapôsobila naša škola? 

Viktória:Je zaujímavejšia ako naša predošlá škola, sú tu lepší ľudia aj učitelia. 

 

Čo prvé ťa napadlo, keď si vstúpila prvýkrát do svojej novej triedy? 
Viktória: Zrejme „Chcem sa vrátiť do mojej starej školy!“  

 

Aké jedlo ti zatiaľ najviac chutilo v našej 

školskej jedálni? 
Viktória:Langoše. 

 

Je niečo, čo by si preniesla zo svojej starej 

školy k nám? 
Viktória:Asi nič. 

 

Ako na teba zapôsobila naša škola? 
František:Celkom fajn. 

 

Čo prvé ťa napadlo, keď si vstúpil prvýkrát do 

svojej novej triedy? 
František:Neviem. 

 

Aké jedlo ti zatiaľ najviac chutilo v našej 

školskej jedálni? 
František:Neviem... asi špagety. 

 

Je niečo, čo by si preniesol zo svojej starej školy k nám? 
František:Neviem. 

Vypracovali: NatáliaFedorjaková a Adam Šoltýs, 7. B 
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ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 

V tomto školskom roku do našej školy zavítali 

nový prváci, hneď sa adaptovali nielen do triedy, ale aj 

do družiny. Zopár prváčikov mi však  povedalo, že si 

ešte nenašli kamarátov. Pre tých tu prikladám 

zoznamovaciu hru, aby im to šlo ľahšie. 

Rovno som sa  pristavila pri našich malých 

spolužiakoch, aby som sa ich opýtala, ako sa im 

v družine páči. „Mne sa v družine veľmi páči, lebo sa 

tu môžem hrať s kamarátmi.  A mne to, že si tu 

môžem kresliť.  Mne sa najviac páči keď sme na 

dvore a môžeme sa naháňať.“  Domáce úlohy im tiež 

idú od ruky, keďže ako oni tvrdia: „Keď robíme domáce úlohy v družine, tak je to oveľa lepšie, lebo 

ich robíme všetci spolu, doma by som ich robil sám.“ Od niektorý som sa zas dozvedela, že im 

v družine chýbajú postieľky, kde by nabrali energiu na ďalšie hry.  

Akú prvú športovú súťaž mali žiaci v družine  skákanie do diaľky: Veselé žabky.  A súťažili nielen 

žiaci, ale aj pani vychovávateľky.  A týmto aj gratulujeme víťazom.   

Milé detičky, na záver vám ešte prezradím, že vaša ďalšia aktivita bude tiež 

zaujímavá, pretože sa pôjdete 

pozrieť ako pracujú hasiči. 

Minúta  čítania 

Ema  má  dom, 
dom  má  okno, 

okno  má  okenicu, 

            okenica  má  svetlo, 

              svetlo  má  izbu, 

              izba  má  posteľ, 

           posteľ  má  vankúš, 

            vankúš  má  perie, 

              perie  má  vták, 

           vták  má  hniezdo, 

            hniezdo  má  strom, 

               strom  má  les, 

      les  má  nebo, nebo  má  slnko, 

           slnko  má  lúče.        ( Samko, 3.   C)                  Vypracovala:        Kamila Csataryová, 9.B 

HRA 

Všetci napíšu na papierik svoje meno. 

Zozbierajú sa a vložia do škatuľky. Potom si 

všetci vytiahnu jeden papierik a hľadajú osobu 

s tým menom. Používaním otázok: Si to ty?/Nie 

si to ty? (Takto si ľahšie zapamätáte mená 

vašich nových spolužiakov) 

HRA 

Deti sa postavia do kruhu a jeden dobrovoľník 

a postaví sa do stredu. Hráčovi v strede sa 

zaviažu oči. Deti sa prechádzajú po obvode 

kruhu až kým osoba v strede nepovie: „Stop!“ 

Ukáže na niekoho prstom a povie „Kroch“ 

dotyčný mu musí odpovedať „Kroch-Kroch“ 

A podľa toho musí  osoba v strede uhádnuť 

meno toho kto zakrochkal. 
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Slovenský jazyk 

Blíži sa k nám 21. ročník literárnej súťaže 

Šaliansky Maťko. Súťaž je rozdelená na 3 kolá, 

pričom bude prebiehať od októbra 2013 do marca 

2014.Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci od 2. – 7. 

ročníka. 

Vypracovala: Alexandra Tomášová, 5. C 

Anglický jazyk 

Angličtinu máme všetci veľmi radi, lebo stále sa tam naučíme 

niečo nové. 

Najviac sa mi páči, ako sa niekedy "zakecáme," ale na prianie 

pani učiteľky, musí byť všetko po anglicky, hoc sa nám veľmi 

nechce. :-)   Niekedy sa nám však podarí zlomiť našu dobrú pani 

učiteľku,  aby sme si zahrali nejakú dobrú hru. 

Ďakujeme pani učiteľke..... 

 

Nemecký jazyk       
Nemčina je veľmi pekný jazyk a zaujímavý jazyk.  Tento rok, ako 

aj po ostatné roky, sa bude konať na našej škole nemecká 

olympiáda, na ktorú sa prihlásia žiaci, ktorým "ide" tento jazyk 

ľahšie. Naša škola organizuje týždenný nemecký jazykový kurz, 

na ktorý sa už teraz tešíme.  
 

 

Vypracovala: Klaudia Krupková, 9. A  
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Španielčina 

Španielsko každoročne navštívi až 14 mil. turistov,  ako sa tam 

však  dohovoriť? Tretí najpoužívanejší jazyk  sa vyučuje aj na 

našej škole.   Z  vlastnej 

skúsenosti viem, že to často je 

veľmi vtipné, vďaka tvorivému 

prístupu nášho pána učiteľa 

k učivu. Hravou formou to ide 

naozaj ľahko.  Pán učiteľ mi 

poradil 

pre vás aj  vymyslené jazykolamy,  

aby ste si mohli potrápiť vašu 

španielsku výslovnosť. Keby vám to išlo 
veľmi ľahko, skúste si povedať aj 
skutočný španielsky jazykolam. Keď 
budete mať španielsku výslovnosť, 
nebudete mať  problém, ak náhodou  
stretnete nejakého rodáka 
zo Španielska, napríklad takého  AntoniaBanderasa. 
Vypracovala: Kamila Csataryová, 9.B 

Francúzsky jazyk 

Milé naše pani učiteľky pre nás 

pripravili jazykovednú olympiádu. 

Okrem toho sa môžete tešiť aj na 

krúžok francúzskeho jazyka, ktorý 

môže navštevovať aj 2. stupeň. 

Pani učiteľky francúzštiny nás 

ubezpečili, že to bude veľká 

zábava. 

Vypracovala: Alexandra Tomášová, 5.C 

chegeji /čechechi/ 

gijuque /chichike/ 

llagequeji /jachekechi/ 

 

Pepepelapatatas 

para unatortilla, y  

para la ensalada. 

Pepapelaquepela, 

Pelaquepela y 

seempara 
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Keď chémia funguje, vtedy sa z tela stáva obrovské chemické laboratórium na 

výrobu dopamínu, serotonínu, či adrenalínu, čo je vlastne radosť a príťažlivosť. 

„Vzorec lásky“ je vlastne fenyletylamín, 

ktorý je aj v čokoláde. Keď sme 

zamilovaní, naše telo ho vo veľkom 

vyrába.  Je nám dobre a stávame 

sa závislí, alebo skôr sme závislí 

na druhom človeku. Kvôli účinkom 

tejto látky môžeme byť závislí aj 

na  čokoláde. 

 

 
 

Vedci z najväčšieho fyzikálneho laboratória (CERN) 

oznámili, že pravdepodobne našli častice, ktoré 

sa pohybujú rýchlejšie ako svetlo. Podľa teórie 

relativity Alberta Einsteina by nemalo byť nič 

rýchlejšie ako svetlo, no záhadná častica 

neutrína túto rýchlosť pravdepodobne 

prekonala. "Ak by to bola pravda, išlo by o 

veľmi senzačný objav, takže mimoriadna 

opatrnosť je na mieste," konštatoval 

teoretický fyzik JohnEllisCern. 

 

Vypracovala: Natália Fedorjaková, 7. B 
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Opakovanie Európy sme premenili na zábavnú formu. S nápadom zábavnej geografie 

prišli žiačky Simona Gabáková a Lýdia Toporová. Úloha spočívala v splnení určitej 

disciplíny a následnom zapichnutí vlajky do vybraného štátu. Samozrejme sme 

mysleli aj na odmenu. Ako odmena bol sladký koláč na spestrenie hodiny, ktorý 

motivoval žiakov na vyššiu aktivitu. K takémuto nápadu nás doviedla naša úžasná 

pani učiteľka Renáta Klučárová, s ktorou sú hodiny vždy zaujímavé. A ako 

fotografka sa podujala Andrea Birošová. 

Trieda:  9. C 
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Dôležitou súčasťou každej kultúry je bezpochyby kulinárska kultúra, 

gastronómia. Jedlá a nápoje, no tiež kultúra stolovania charakterizujú našu spoločnosť a 

môžeme ich zaradiť medzi špecifické znaky slovenskej kultúry. Gastronómia je tiež 

jednou z vecí, ktorou sa prezentujeme na rôznych zahraničných podujatiach a ktorá je 

väčšinou súčasťou prezentácie našej kultúry v prípade zahraničných návštev na 

Slovensku.  

Tradičná kuchyňa patrí medzi dôležité atribúty ľudovej kultúry, ktorá môže 

slúžiť potrebám cestovného ruchu. Spolu s inými časťami kultúry tvorí celkový obraz o 

našej kultúre, ako o celku, preto by nemala byť zanedbávaná. Základnými zložkami 

slovenskej stravy boli a sú mlieko, zemiaky a kapusta, pričom z tejto kombinácie sa 

pripravovali rôzne jedlá. Mlieko sa v minulosti pilo sladké aj kyslé, obľúbenými mliečnymi 

výrobkami boli cmar, tvaroh, smotana, bryndza a ovčie syry, no najmä syrové korbáčiky, 

údené i neúdené parenice a oštiepky. Za najkvalitnejšie syrové výrobky sú považované z 

podtatranského regiónu, Liptova. (Slovenská gastronómia, 2011). 

 Za slovenské národné jedlo považujeme bryndzové halušky so slaninou, ktoré sa 

vyrábajú zo zemiakového cesta a miešajú sa  so špeciálnym druhom ovčieho syra  

bryndzou. Nevšednými svetovými kuriozitami, ktoré navštevujú aj zahraniční turisti, sú 

každoročné celosvetové majstrovstvá vo varení a konzumovaní bryndzových halušiek, 

ktoré sa odohrávajú v horskej osade Turecká na úpätí Veľkej Fatry i husacie hody, 

ktorými je preslávená najmä pod malokarpatská dedina Slovenský Grob.    

  Medzi tradičné domáce pokrmy pripravované zo zemiakov patria zemiakové 

placky a lokše. Slovenskému obedu nesmie chýbať polievka, či úž kapustnica, 

cesnačka(niekedy servírovaná priamo v bochníku chleba), fazuľová polievka, či slepačí 

vývar.  

 Kontroverznou udalosťou, no mnohými považovanou za zaujímavú, je pravá 

dedinská zabíjačka. Vo viacerých reštauráciách a stravovacích zariadeniach bývajú v 

ponuke zabíjačkové špeciality ako jaternice, tlačenka, huspenina a pod.  

V našej školskej jedálni robia nielen jedlá presne v duchu slovenskej kulinárskej 

kultúry, ale aj všetkým  podľa ich chuti. Za uspokojenie našich chuťových pohárikov patrí 

jedno veľké ĎAKUJEME našim skvelým a trpezlivým pani kuchárkam.  

 

Vypracovala:Jana Štefančíková  IX.B 
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Výlet do Oswienčimu 

 
 

Žiaci 8. a 9. ročníka sa v októbri zúčastnili poznávacieho zájazdu Krakow – Oswienčim. 
Skoro ráno sa všetci stretli na zastávke Okružná pred našou školou. Pohodlný autobus 
prišiel aj s milým sprievodcom, ktorý ich viedol po celý čas. Po príchode do Krakova si 
žiaci mohli pozrieť zaujímavé poľské pamiatky ako  námestie RynekGlówny, ohromný 

Wawel alebo Sukiennice. Nasledoval presun do Oswienčimu a prehliadka 
koncentračného tábora so špeciálnym sprievodcom.Každý dostal slúchadla a mal 

možnosť všetko si pokojne poprezerať. Pre všetkých to bol veľmi poučný a emocionálny 
zážitok, ktorý si určite budú dlho pamätať. Niektorým sa podarilo vyroniť aj nejakú tú 
slzičku a trochu popremýšľať nad skutočnými hodnotami. Napriek veľkej únave, ktorá 

prišla po takmer trojhodinovej prehliadke a neskorom príchode späť, boli všetci s 
výletom veľmi spokojní. 

 
 

Vypracovala: Jana Štefančíková, 9.B 
 
 
 

 
 
 

11 



12 
 

 
Victoria Backham má o koliesko  

menej – bývalej Spice Girl ukradli bicykel. 

Je veľmi ťažké si predstaviť, ako  

VictroiaBackham jazdí so svojimi vražednými  

opätkami na bicykli. Teraz si už ani nezajazdí. 

 Z bicykla na newyorkej ulici zostalo už len  

jedno koleso, pripútané k dopravnej značke. 

 

Beyoncé rozplakala fanúšičku – kvôli 

nej bola zatvorená na atrakcii 30 

minút! 

Keď Beyoncé natáčala nový klip 

v zábavnom parku, zastavilikvôli nej 

ruské koleso. Speváčka vôbec 

nedbalana to, že hore trčali ľudia. 

Musela sa nalíčiť, pozdraviť 

s fanúšikmi a až potom ako kráľovná 

nastúpila.„Nevedela som, čo sa deje. Koleso sa prosto na pol hodiny 

zastavilo.Dostala som panický strach, celé som to preplakala. Takmer som aj 

zvracala.Niekedy som mala Beyoncé rada, ale po tom, čo mi spravila, ju 

nenávidím,“povedala žena. 

 

IanSomerhalderopät single!Čo sa stalo medzi ním a Ninou? 

Dlhoročný vzťah medzi IanomSomerhalderom a Ninou Dobrev 

skončil! Títo dvaja herci z Upírských denníkov sa po troch  

rokoch rozišli. Nie je isté, či je to kvôli vekovému rozdielu,  

alebo kvôli tomu, že Nina sa zľakla svadby. Obaja tvrdia, že  

zostali priateľmi, no na stretávke s fanúšikmi to tak nepôsobilo. 

K jesenným premiéram sa pripája aj upírsky seriál TheVampireDiaries ktorý 

odštartoval  3.10.2013 svoju  už 5.seriu.  A keďže tvorci  seriálu majú veľmi radi 

nečakané veci tak nás hneď prekvapili v tom, ako sa Stefan znova zmenil ale aj 

v tom, že je dvojníkom Silas-a nesmrteľného čarodejníka. Ďalej sa tam bude 

riešiť Elena, ktorá sa bude snažiť žiť obyčajný život vysokoškoláčky až na to, že 

je upírka a jej priaťeľom je Damon/už síce napravený, ale aj tak zlý upír. 
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Kráľovná džungle KatyPerry 

vypustila na svetlo sveta svoj nový 

videoklip k piesni Roar (Rev),ktorý 

je súčasťou jej nového, zatiaľ iba 

pripravovaného albumu. Ten by 

mal byť vydaný 18.10.2013 

s názvom Prism. 

NickiMinaj – news 

Nicki si zahrá v komédii THE OTHER WOMAN, zahrá 

si tam asistentku v právnickej kancelárii. Hlavnú úlohu si  

zahrá spoločne s CameronDiaz. Vraj to má byť trhák, no 

uvidíme...NickiMinaj naspievala ďalší hip-hopový singel, UP IN 

THE FLAMES. Nickisa za posledné roky vypracovala až medzi 

top 10 naj interpretov na svete.Ako prvá sa umiestnila Rihanna, 

za ňou Britney, TaylorSwift, Kesha, CarlyRaeJespen, 

FlorenceWelch, Nick, P!nk, Loreen a Alica Keys.                                                                                                                                   

 

BattleoftheYear: TheDream je tanečno/dráma/komédia . 

Zvláštna kombinácia, v ktorej tréner basketbalistov sa snaží 

trénovať tanečníkov sa súťaž, ale aby vyhrali musia byť jeden 

team.Sama som zvedavá, aký tento film vlastne bude. V kinách sa objaví 

31.10.2013  s celkom dobrým hereckým obsadením 

akoChrisBrown, JoshHolloway a Laz Alonso. 

 

 

 31.10.2013 má tiež premiéru aj ten najčudnejší film 

o akom som kedy počula: Vtáčí úlet.. Je o dvoch 

moriakoch, ktorý sa vracajú v dobe, 

kedy sa začal sláviť prvý deň 

Vďakyvzdania, aby mohli tento 

zvyk zmeniť, a tak by ich druh 

prežil. 

 

Malý princ a planéta knihomoľov je novinka ,tentoraz však zo 

sveta kníh. Kolektív Autorov týmto vzdal hold nesmrteľnému 

príbehu od Exupéryho. Táto kniha by mala byť vydaná 

v najbližšej dobe.  
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                                                      žiak: Cŕŕŕn. 

učiteľka: Čo robíš? 

žiak: Zvonček. :D :D :D 

 

učiteľka: Načo sa používal magnet ? 

žiak: Zlí ľudia používali magnet aby zničili kompas dobrým ľudom. :D :D :D 

 

učiteľ: Podľa mňa nie je človek, ktorý by v praktickom živote nevyužil 

Pytagorovu vetu. 

žiak: Fico. :D :D :D 

 

učiteľka: Nech dvihne ruku ten, čo dochádza osobnou dopravou. 

žiak: A to osobná doprava je aká ? Aj helikoptéra ? :D :D :D 

 

Vypracovala: Klaudia Krupková, 9.A 

____________________________________________________________ 
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