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V ĎALŠOM ČÍSLE NÁŠHO ČASOPISU (MAREC ˗  APRÍL) SA 

DOZVIETE VEĽA ZAUJÍMAVÝCH AJ ZÁBAVNÝCH VECÍ Z PROSTREDIA 

NAŠEJ ŠKOLY, ALE AJ MIMO NEJ.  

V TOMTO ČÍSLE SI PREČÍTATE O DNI VODY, O  DNI UČITEĽOV 

A NÁJDETE SI V ŇOM AJ ROZHOVOR S P. RIADITEĽKOU O VESELÝCH AJ 

VŠEDNÝCH CHVÍĽACH UČITEĽSTVA. ČAKAJÚ NA VÁS  AJ VTIPY 

O ŠKOLE  A VODE. V APRÍLOVEJ ČASTI SA DOZVIETE, PREČO SA 1. 

APRÍL VOLÁ DEŇ BLÁZNOV A NAKUKNEME AJ DO HISTÓRIE 

A SÚČASNOSTI SLÁVENIA SVIATKOV VEĽKEJ NOCI. ŽIACI DEVIATEHO 

ROČNÍKA SA PODELIA S VAMI O SVOJE DOJMY Z MONITORU T9 2015. 

V ZÁBAVNOM KÚTIKU SI NÁJDETE MAĽOVANKY, ZAUJÍMAVÉ NÁPADY 

NA VÝROBU VLASTNÉHO BUBLIFUKU A NOVINKOU SÚ AJ VAŠE KRESBY 

A PRÍSPEVKY K DANEJ TEMATIKE. VAŠE PRÍSPEVKY NÁS POTEŠILI, 

(ĎAKUJEME VÁM ZA NE) BUDEME ICH UVEREJŇOVAŤ POSTUPNE. 

NEZABUDNITE VŠAK, PROSÍM, NA SPRÁVNY PRAVOPIS 

A KRASOPIS. 

 

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ ČÍTANIE A TEŠÍME SA NA VAŠE ĎALŠIE 

PRÍSPEVKY KU DŇU MATIEK, OTCOV A DETÍ A KU KONCU ŠK. ROKA 

AJ LETNÝM PRÁZDNINÁM, KTORÉ UVEDIEME V POSLEDNOM 

JÚNOVOM ČÍSLE.  

 

      REDAKCIA 
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...a opäť po roku prišiel 28. marec, deň, keď naše pani učiteľky, páni učitelia 

oslavujú svoj sviatok.  Prečo práve 28. marec? V tento deň sa narodil jeden 

z najvýznamnejších pedagógov, filozofov, spisovateľov – Ján Amos Komenský.  

Práca učiteľa je veľmi náročná. Povedzme si na rovinu – koľkí z nás by 

s nekonečnou trpezlivosťou dokázali reagovať na naše ‚šibalstvá‘? Dokázali by 

sme byť spravodliví a objektívni? 

Všetci máme svoju vlastnú predstavu o ideálnom učiteľovi. No určite sa na jeho 

základných vlastnostiach zhodneme – mal by byť spravodlivý, trpezlivý, mal by 

byť pre nás autoritou, no mal by nás tiež chápať, mal by nás motivovať. 

Jednoducho – mal by byť pre nás vzorom. Určite každý z nás má svojho NAJ 

učiteľa, ktorý v ňom objavil lásku k malej násobilke alebo slovným druhom, 

vydoloval vzťah ku chemickým vzorcom či naučil chápať historické súvislosti. 

Práca učiteľa je poslaním. Zašlime preto našim učiteľom k ich sviatku aspoň 

virtuálnu kytičku  a vyslovme slovo ďakujem. A nemusí to byť iba 28. marca. 

 
 

Natália Fedorjaková, 8.B 
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1.Čo Vás viedlo k tomu, aby ste boli pani učiteľkou ? 

Inšpirovala ma radosť z detí, rada som pomáhala súrodencom. Avšak, 

je to veľmi zodpovedná práca. 

 

2. Páči sa Vám byť riaditeľkou a učiteľkou zároveň ? 

Rada sa stretávam nielen so žiakmi, ale aj s učiteľmi našej školy. 

 

3. Čo si myslíte, že  je najhoršie v povolaní učiteľky ? 

No..... je to tá zodpovednosť, správne posúdiť konkrétneho žiaka. 

Vidieť toho žiaka nielen v tom zlom, ale aj v tom dobrom svetle. 

 

4.Vyviedli Vám vaši žiaci niečo na 1.apríla? 

Ešte nie, ešte nič. 1. apríl prijímam s nadhľadom. 

 

5. Oslavujete nejako Deň učiteľov ? 

Určite si ho pripomenieme spolu s učiteľmi . 

 

6. Dostávate nejaký darček na  Deň učiteľov ?  (ak áno, tak aký ?) 

Nie nedostávame, ale dobre padne nejaký kvietok alebo čokoláda. 

Mojím najväčším darčekom je to, že si žiaci spomenú na učiteľov 

takým spôsobom, že im prejavia patričnú úctu. 

 

                                                      Ďakujeme za rozhovor 

                                                      L. Hudá, M. Jurašková 
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20. marec 2015 bol v našej škole venovaný vode. Deň vody sme si pripomenuli 
už pri vstupe do školy nápaditou výzdobou chodieb a tried, modrým oblečením 
žiakov a pedagógov a zaujímavými aktivitami v triedach, ale aj mimo školy... 

Žiaci 5. ročníka sa počas tohto dňa dozvedeli veľa zaujímavých informácii 
o vode. Z biológie získali nové vedomosti o význame vody pre organizmy, 
z dejepisu sa dozvedeli o starovekom zavlažovacom systéme a zo zemepisu 
o najväčšom zdroji pitnej vody na východnom Slovensku. Žiaci 8. ročníka sa 
hravo popasovali s chemickými pokusmi s vodou. Demonštrovali fyzikálne 
a chemické vlastnosti vody, ktoré zaujali našich žiakov. Tento deň si naša škola 
pripomenula aj „Deň meteorológie“. Žiačky 7. ročníka pripravili predpoveď 
počasia a oboznámili žiakov s činnosťou meteorologickej stanice. 

                                           

 

 

 

 
 

 

Zdroj: www.zskuppo.sk 

 

Adriána Kazimírová, 

9.A 
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Veľká noc je najstarším, najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas 

ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a 

vzkriesenie Ježiša Krista. Slovenský názov Veľká noc je 

odvodený od spojenia „veľká noc“, keď bol vzkriesený 

Kristus.   

Slovensko je výnimočné zvykom oblievať sa na Veľkú 

noc, no ani zďaleka nie je jediným národom, ktorý 

oslavuje tento sviatok.  

 

Tak napríklad v Taliansku sa Veľká noc nazýva La Pascua. Veľkonočné 

sviatky tam začínajú vždy raňajkami v kruhu rodiny. Deti dostávajú veľké 

čokoládové vajcia, zabalené vo farebnom papieri, ktoré skrývajú 

prekvapenie. 

 

V Spojených štátoch majú veľkonočné sviatky skôr rodinný 

charakter. Veľkonočná nedeľa sa pre mnohé rodiny začína 

skoro ráno svätou omšou v kostole, po nej nasledujú skromné 

raňajky.  

 

Veľká noc, po francúzsky Paques, je tu 

sviatkom čokolády, ktorá sa  konzumuje v 

podobe vajíčka, zajačikov, kuriatok či 

zvončekov.  

  

 

 

V Rusku je tradičným zvykom farbiť kraslice 

vo vode s cibuľovými šupkami, ktoré si pri 

oslave sviatkov nechávajú Rusi požehnať v 

kostole a potom ich uvarené konzumujú na 

veľkonočný obed.  

 

 

V Nemecku zvyknú deti hľadať veľkonočné vajíčka, ktoré im niekam skryl 

Veľkonočný zajac. Ďalším nemeckým zvykom je veľkonočný strom, ozdobený 

vajíčkami a inými veľkonočnými dekoráciami. 

 

 

Natália  Fedorjaková, 8. B 

Veľká noc 
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Učiteľ sa pýta Móricka:  

  Keby si mal sedem cukríkov a ja by som ťa o dva poprosil, koľko by 

ti ich ostalo? 

 Sedem! 

 

V škole sa pýta pán učiteľ žiaka: 

 Prečo ešte nemáš nakreslený vlak? 

Pán učiteľ, môj vlak pred hodinou odišiel. 

 

Učiteľka povedala žiakovi, aby si sadol do prvej lavice. A žiak jej 

odpovedá: 

 To nie, nechcem vás vidieť v HD. 

 

Malý Jožko dostal poznámku: 

"Váš syn nevedel, kto rozbil atóm." 

Otec rozčúlený dopísal: 

"Kto ho rozbil, ten ho rozbil, ale ja to platiť nebudem!" 

 

Pani učiteľka príde do triedy na prírodovedu a vyvolá Janka: 

 Janko, povedz mi, aký oceán poznáš? 

Janko je ticho, a pani učiteľka o minútu povie: 

Máš pravdu, Tichý oceán. 

 

 

 

 
8 

http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3887/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3887/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3887/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3839/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3839/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3839/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3813/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3813/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3813/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3813/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3714/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3714/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3703/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3703/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3703/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3703/


        
 

 

Ide chlap okolo rieky, ruky vo vreckách a počuje rev topiacej sa ženy: 

"Pomóóc, ja neviem plávať!" 

Tupo sa pozrie na topiacu sa ženu a odpovie: "Ja tiež neviem plávať a 

nerobím kvôli tomu taký kravál." 

 

Vieš, čo by sa stalo, keby nebola voda?  

Nevedel by si plávať a utopil by si sa. 

 

Jožko sa ide kúpať do rybníka a pýta sa: "Pán starosta, nie sú v tom 

rybníku žaby alebo vodné hady?" 

A pán starosta odpovie: "Neboj, môj zlatý, žraloky už ich zožrali!" 

 

"Cez leto pri mori sa ti pekne zaoblila tvár. To vám tak dobre varili? " 

"Ani nie, ale trikrát denne som musel nafukovať matrace." 

 

"Otecko, ako je ďaleko do Ameriky?" 

"Nemudruj a pádluj!" 

 

Na zájazde pri mori sa ľudia kúpu v delte rieky a výborne sa bavia. Jeden 

turista sa spýta sprievodcu: "Sú tu krokodíly?" 

"Kdeže," mávne rukou skúsený domorodec, „oni sa boja žralokov!" 

 

Z reproduktorov na kúpalisku: "Žiadame blonďavú ženu v červených 

plavkách s bielymi bodkami, aby sa okamžite dostavila do šatne. Zabudla si 

ich obliecť. " 

 

Dvaja páni plávajú v mori a nadväzujú rozhovor. 

"Prepáčte," vraví jeden, "všetci sú tu v plavkách a jediný vy ste tu vo fraku 

a v klobúku. Prečo to? " 

"To máte tak," odpovedá druhý, "všetci okolo sa tu kúpu a jediný ja sa 

topím!" 

Na plavárni: "Čo tá ryska na bruchu - slepé črevo?" 

"Nie, to mi len mamka urobila fixkou čiarku, pokadiaľ smiem do vody!" 

 

"Ako to šlo na kurze surfovania?" 

"Celkom dobre. Spadol som z dosky toľkokrát, že už nepotrebujem kurz 

potápania. " 

L.Hudá, M. Jurašková 
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                                      História 1. Apríla 

 

Prvý apríl! Deň vtákov, no i bláznov. 
Mnoho ľudí si v tento deň rado robí žartíky zo 
svojich blízkych, priateľov, kolegov či 

rodiny. Kedy a prečo však tento zvyk vznikol?  Prvý apríl sa vždy 
viazal k oslavám príchodu jari. 

Už starovekí Rimania ho oslavovali, nazývali ho Hilaria a bol 
zasvätený bohovi Attisovi. Bol to sviatok smiechu, ktorý začal 25. 
marca a vrcholil práve 1. apríla.  V Indii sa slávnosti príchodu jari 
nazývali Huli a trvali od 30. marca do 1. apríla. Konali sa vtedy 
karnevaly, ľudia nosili masky a dávali si rôzne nezmyselné úlohy.  
Kedysi sa práve 1. apríla oslavoval nový rok. Až neskôr sa presunul na 
1. január a 1. apríl ostal dňom žartíkov.  V súčasnosti sa tento deň 
nazýva v Taliansku Rímske dni smiechu. Ľudia sa zbavujú svojich 
starých vecí, obliekajú sa veľmi farebne a vystrájajú svojim blízkym 
žartíky. 

 V Anglicku sa tento sviatok oslavuje len ráno, zatiaľ čo v 
Škótsku trvá až dva dni. Aj u nás na Slovensku je tento sviatok celkom 
rozšírený. 

 Najlepšie aprílové žarty 

Alex Boese je už od roku 1997 kurátorom svojrázneho Múzea 
Hoaxov (museumofhoaxes.com). V ňom zhromažďuje najlepšie 
aprílové žartíky, ktoré kedy kto urobil. Prečítajte si o niektorých 
z nich. 

 Špagetovník 

Najlepší aprílový žart histórie je podľa rebríčka múzea Zber špagiet 
vo Švajčiarsku, žartík z roku 1957. Vtedy odvysielala rešpektovaná 
seriózna britská televízia BBC svoju reláciu Panorama, kde ukázala, 
ako vo Švajčiarsku zberajú špagety zo stromov špagetovníkov. 
Televízia bola vzápätí zaplavená telefonátmi divákov, ktorí chceli 
vedieť, kde sa dá špagetovník zohnať. Televízia im odporúčala dať 
špagetu do plechovky od paradajok a dúfať, že to vyjde. S nápadom 
na tento žart prišiel kameraman relácie. Nebolo to až také 
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jednoduché – najskôr sa snažili na stromy zavesiť neuvarené 
špagety, ale tie im tam nedržali. Museli ich uvariť. Tvorcovia relácie 
držali svoj nápad v tajnosti, aby im žartík na poslednú chvíľu 
nezatrhlo vedenie spoločnosti. Krátky šot odvysielali až na konci 
relácie, po reportáži o vinárskej súťaži. Moderátor s kamennou 
tvárou zahlásil: “A teraz od vína k jedlu. Končíme Panoramu 
špeciálnou reportážou zo švajčiarskych Álp”. Po jej skončení prišiel 
opäť prestrih na moderátora, ktorý už len dodal: “Želáme vám 
dobrú noc v prvoaprílovom dni”. Ohlas u divákov bol enormný, časť 
z nich pochopila, že išlo o žart, ale časť nie. 

 Hamburger pre ľavákov 

V roku 1998 si v prvoaprílovom celostranovom inzeráte zažartoval 
americký fasfoodový reťazec Burger King. Inzeroval hamburger pre 
ľavákov, ktorým chcel osloviť milióny amerických ľavákov. Výrobca 
uviedol, že ingrediencie v tomto sendviči sú rovnaké ako inokedy, 
ale sú otočené o 180 stupňov. Napriek tomu, že išlo o viditeľný žart, 
firma uviedla, že obsluha pri pultoch dostala množstvo objednávok 
na hamburger pre ľavákov. Praváci, naopak, si zase pýtali 
hamburger pre pravákov. 

Prvý apríl je nielen dňom žartíkov, je to zároveň aj deň vtákov. 
Medzinárodný deň vtáctva sa oslavuje tiež 1. apríla. A nie je to žart. 
Takže ak vám niekto vyvedie nejakú “vtákovinu”, berte to tak, že ho 
chcel osláviť. Užite si veľa zábavy a nemračte sa , ak sa stanete 
obeťou nejakého dobromyseľného žartíku. To však platí na všetky 
dni, nielen na apríl.  

 

Spracoval: M. Sopko, VI.A, zdroj: Internet                                                 
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Dňa 15. apríla 2015 sa ako aj pominulé roky na našej 

škole uskutočnilo celoslovenské testovanie deviatakov. Na 

našej škole sa tento test písal len v písomnej forme, no na iných 

školách si žiaci mohli vyskúšať aj elektronickú formu testu. No 

táto verzia mohla spôsobiť, a na niektorých školách aj spôsobila, isté komplikácie. 

Naša škola sa tomu vyhla. Najskôr sa písal test z matematiky a neskôr, po prestávke, 

zo slovenského jazyka.  

 

Dňa 15. apríla 2015 sa celoslovenského testovania žiakov  9. ročníka ZŠ zúčastnilo 

celkovo      41 593 žiakov z 1 448 základných škôl. Na škole ZŠ Kúpeľná sa testovania 

zúčastnilo                  62 deviatakov, pričom pri písaní testov bol prítomný dozor 

z našej školy, ale aj externý dozor z iných škôl. 
 
 
Odozvy a pocity deviatakov po monitore 
 

Po opýtaní sa zopár spolužiakov sa väčšina zhodla na tom, že aj stres dokáže 

robiť svoje. U niektorých stres veľmi zavážil na výsledku. Niektorí sa zase dali 

nachytať na niektorých úlohách a urobili banálne chyby, ktoré teraz veľmi ľutujú. No 

aj tak sme sa zhodli na tom, že tohtoročné testovanie 

deviatakov bolo či už z matematiky, ale aj zo 

slovenčiny, náročnejšie ako vlani. 

                                                                                       

No v porovnaní medzi matematikou a slovenčinou 

sme sa zhodli na tom, že slovenčina sa nám zdala 

ťažšia. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adriána Kazimírová, 
9.A 
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Zábavný kútik pre mladších  

spolužiakov 

  Veľká noc 
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 Deň vody 

 

 

 
 

 

 

 

 

Výroba domáceho bublifuku 
Nastrúhame na jemnom strúhadle polievkovú lyžicu jadrového mydla a 

zalejeme 4 dl teplej vody. Necháme do druhého dňa rozpustiť. Potom dobre 

premiešame a pridáme polievkovú lyžicu jari. Do tejto zmesi máčame nejaký 

kruh a fúkame doň a vytvárame tak bubliny.  
 

 

 

 

Výroba domáceho gejzíru 

Ak si chcete vyrobiť domáci gejzír, stačí vám k tomu fľaša Coly Light a cukríky 
Mentos. Ak cukríky vhodíte do fľaše, odštartuje sa búrlivá reakcia. Ak 
mentolový alebo ovocný cukrík Mentos vhodíte do fľaše, nápoj vystrekne až 
desať metrov ďaleko.  

!!! Skúšajte to však len pod dohľadom dospelých!!! 

                                                                  

 

 Adriána Kazimírová, 

9.A 
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Tvorba našich spolutvorcov – tvorivé nápady 

v kresbách a básňach 
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