
 



Milí žiaci, milí učitelia, 

 

čas sa neúprosne ženie vpred a už je tu druhý polrok. Keď sa však pozrieme 

spätne na predchádzajúce mesiace, jeseň a zima boli doslova „nabité“ 

udalosťami a náš redakčný tím sa snažil byť vždy nablízku a zreferovať ich 

priebeh. 

Prvé číslo školského časopisu Surfer v školskom roku 2016/2017 sme sa snažili 

obohatiť o nové rubriky. Ako všetci vieme, tento školský rok bol vyhlásený ako 

Rok čitateľskej gramotnosti. Je veľmi smutné, že úroveň čitateľskej gramotnosti 

na Slovensku čoraz viac klesá, preto sme viac priestoru venovali článkom 

o knihách. Našou snahou je predstaviť žiakom knihy, ktoré im prinesú veľa 

nových informácií a rozvinú ich fantáziu. Redakčný tím sa preto vybral pomedzi 

žiakov jednotlivých ročníkov, aby zistil, koľko času venujú žiaci čítaniu a aký 

literárny žáner majú najradšej. 

Okrem podujatí zameraných na zvýšenie záujmu o knihy sa uskutočnilo na našej 

škole aj veľa ďalších akcií. Pripomenuli sme si Európsky deň jazykov, Deň 

zdravej výživy, Deň pôvodných odrôd jabĺk, Deň boja proti HIV/AIDS, ale aj 

mnohé ďalšie významné dni. Žiaci sa rovnako mohli zapojiť do súťaží, mohli 

predviesť svoj talent v speve, v hre na hudobný nástroj, v recitácii, v kreslení i 

maľovaní. Žiaci mohli zúročiť svoje vedomosti z jednotlivých predmetov v 

školských kolách olympiád, tí najšikovnejší aj na okresných či dokonca 

krajských kolách.  

Články v časopise sú zoradené chronologicky. Nezabudnite dočítať časopis do 

konca, pretože na vás čaká možnosť zapojiť sa do súťaže a byť následne 

odmenený. 

Prajeme vám príjemne čítanie a vopred sa tešíme na vaše nápady, ktoré môžete 

vhadzovať do škatule pri vrátnici alebo osobne odovzdať členom redakčnej 

rady. 

Mgr. Nikola Varcholíková v spolupráci s redakčnou radou 
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Otvorenie školského roka 2016/2017 
 

 

Po dvojmesačných prázdninách sa žiaci zo ZŠ Kúpeľnej vrátili opäť do školy. 

Aj keď si prázdniny určite veľmi užili a poriadne si oddýchli, na ich tvárach 

bolo vidieť, že im škola chýbala a tešia sa, že sa budú môcť opäť naplno 

venovať svojim obľúbeným predmetom, zúčastňovať sa na rôznych podujatiach, 

ktoré škola organizuje, a reprezentovať školu na súťažiach.  

Atmosféra v priestoroch školy bola ako vždy veľmi dobrá, na žiadnej tvári 

nechýbal úsmev. Samozrejme, prváčikovia vyronili aj nejaké tie slzičky, pretože 

vedeli, že ich čaká niečo nové a mali z toho isté obavy, ale pani učiteľky ich 

pohotovo dokázali presvedčiť  o tom, že im v našej škole nebude nič chýbať, že 

spoznajú veľa  nových kamarát o a naučia sa veľa nových vecí.  

Začiatok školského roka priniesol obavy aj žiakom druhého stupňa. Najväčší 

strach mali určite piataci, keďže na druhom stupni pribúdajú predmety a skoro 

každý predmet učí iný učiteľ, a preto sa musia učiť väčšej samostatnosti 

a kolektívnej spolupatričnosti. Ale obavy mali určite aj starší žiaci, pretože sa na 

škole objavili nové tváre aj čo sa týka učiteľov a niektorým ročníkom pribudli aj 

nové predmety. Šiestaci sa začali zoznamovať s fyzikou, siedmaci s chémiou.  
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Aj keď to bolo prvý mesiac trocha ťažšie, myslíme si, že netrvalo príliš dlho, 

kým sa žiaci rozlúčili s prázdninami a začali naplno zapĺňať svoje hlavy novými 

vedomosťami a nadobúdať nové zručnosti. Veríme, že v poslednom čísle 

časopisu sa budeme môcť popýšiť nejedným úspechom. 

 

Mgr. Nikola Varcholíková v spolupráci s redakčnou radou 

Biela pastelka (23. a 24. september 2016) 

 

 Na ZŠ Kúpeľnej nezabúdame ani na pomoc ostatným. Počas roka sa 

uskutočňujú rôzne zbierky pre ľudí, ktorí to nemajú v živote až také jednoduché, 

či už ide o zdravotný stav alebo sociálne prostredie, v ktorom sa ocitli. Koncom 

septembra sme podporili projekt Biela pastelka. Je chvályhodné, že každý rok 

žiaci aj učitelia prispievajú na túto zbierku. 

 Ale viete, vlastne, kde tieto peniaze idú, na čo sa používajú a ako iným ľuďom 

pomáhajú? Určite nemáte všetci dostatok informácii. Keďže som sa rozhodla 

tento rok v rámci daného projektu pomôcť zbieraním finančných darov, najprv 

som sa oboznámila s podrobnosťami ich účelu. Položila som dve najdôležitejšie 

otázky pani Hane Čapayovej - hlavnej koordinátorke zbierky Biela pastelka.  

 

Prvá otázka znela nasledovne:   Ako pomohla doteraz Biela pastelka 

nevidiacim a slabozrakým?  

Odpoveď: 

"Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho 

poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré 

nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života." 

 

Druhá otázka bola osobnejšia, zaujímalo ma, prečo je podľa pani Čapayovej 

dôležité takýmto ľuďom pomáhať. 
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Odpoveď: 

"Poskytovaním špecializovaného sociálneho poradenstva pomáhame riešiť 

problémové situácie pri: 

 vyrovnávaní sa s postihnutím 

 výbere optických pomôcok 

 uplatnení sa na trhu práce, získaní alebo udržaní si zamestnania 

 adaptácii v sociálnom prostredí 

 úprave fyzického prostredia.   

Samostatnosť a nezávislosť nevidiacich podporujeme sociálnou rehabilitáciou. 

Pomáhame klientom získavať a rozvíjať zručnosti: 

 priestorovú orientáciu a samostatný pohyb: chôdzu s bielou palicou, so 

sprievodcom, s využitím zvyškov zraku, s vodiacim psom 

 sebaobslužné činnosti: varenie, upratovanie, osobnú hygienu." 

 

Začlenenie sa do spoločnosti pre ľudí, ktorí majú nejaké telesné postihnutie, je 

určite oveľa ťažšie. Nikto by nechcel byť odkázaný na neustálu pomoc ďalšieho 

človeka, ale pomôcky uľahčujúce samostatný pohyb pre ľudí so zrakovým 

postihnutím sú určite veľmi drahé. Preto si myslím, že posolstvo Bielej pastelky 

je veľmi hlboké a osloví každoročne viac a viac ľudí.  

Ester Halagová, 7.A 

 

 

 

 

 

 

Ilustrácia:  

Petronela Prokopčáková, 7.A 
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Európsky deň jazykov (26. september 2016) 

 

Kto by nepoznal starú múdrosť: "Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom". 

Každý jazyk má svoje korene, niektoré jazyky sú síce podobné, ale každý je 

svojím spôsobom jedinečný. Keď sa učíme jazyk danej krajiny, spoznávame 

nielen známe slová, ale aj také, s ktorými sme sa doposiaľ nestretli. Pretože 

každá krajina má svoje zvyky a tradície, svoje unikáty, ktoré sú typické iba pre 

ňu. Ale netýka sa to iba zvykov. Ak sa rozhodneme navštíviť nejakú zahraničnú 

krajinu, väčšinou je dôvodom množstvo historických pamiatok, ktoré sme videli 

predtým iba na obrázkoch a vyrážali nám dych. Možno sme ich videli práve v 

učebniciach z jednotlivých jazykov.  

26. septembra 2016 sa aj chodby ZŠ Kúpeľnej zaplavili obrázkami či maketami 

významných budov, symbolov, osobností. Žiaci sa mohli zahrať na turistov, a 

keď im nestačil pohľad, mali možnosť veľa informácii získať aj prostredníctvom 

sprievodných popisov či kratších textov. A mali naozaj čo obdivovať! Ako iste 

viete, na našej škole sa vyučuje až 5 cudzích jazykov: anglický, nemecký, ruský, 

španielsky a francúzsky. Preto na chodbách nechýbal Tower Bridge či Big Ben, 

nechýbala ani Brandebundská brána, ani Chrám Vasilija Blaženého. Mohli sme 

sa pokochať veľkoleposťou najznámejšej stavby v Barcelone Sagrady Famílie, 

nechýbala Eiffelova veža, dominanta mesta Paríž. 

Možno si kladiete otázku, kedy vlastne tento deň vznikol. Určite predpokladáte, 

že to nebude veľmi dávno. Po prvýkrát oslávili tento deň v roku 2001. Daný rok 

sa niesol celý v znamení rôznorodosti európskych jazykov, pretože bol Radou 

Európy a Európskou úniou vyhlásený za Európsky rok jazykov. Istotne si viete 

teraz vypočítať, že Európsky deň jazykov oslavujeme už 17. rok. Na ZŠ 

Kúpeľnej na tento deň nezabudneme ani o rok, už v tomto školskom roku sa 

pustíme do výroby nových projektov, aby naše chodby nezaplavovali iba tie 
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najznámejšie metropoly, pamiatky, symboly, dátumy, pretože niekedy tie 

najnenápadnejšie veci v sebe skrývajú veľké čaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Nikola Varcholíková  

v spolupráci s redakčnou radou 

 

ZŠ Kúpeľná žije zdravo!  

 

Mesiac október sa na ŽŠ Kúpeľnej nesie v znamení zdravého životného štýlu. 

Pripomíname si významné dni ako napríklad Svetový deň výživy, ktorý pripadá 

na deň 16. október, či Deň pôvodných odrôd jabĺk, ktorý sme si pripomenuli 21. 

októbra. Taktiež sme sa zúčastnili výtvarnej a literárnej súťaže, ktorá bola 

vyhlásená v rámci súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle. Organizovalo 

ju Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. a cieľom tejto aktivity bolo 

vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých 

pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného 

štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia 

o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane 

životného prostredia. Téma literárnej súťaže znela nasledovne: Prečo jem 
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slovenské potraviny? So svojou literárnou prácou sa s vami rozhodla podeliť 

žiačka zo 7.A triedy Ester Halagová. Prečítajte si jej úryvok a pokúste sa 

spoločne s Eser preniesť do čias minulých, keď ešte ľudia nepoznali 

supermarkety a museli si jedlo, obživu zabezpečiť sami vlastnou prácou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Nikola Varcholíková v spolupráci s redakčnou radou 

 

Prečo jem slovenské potraviny? 

 

Občas sa prichytím pri tom, ako premýšľam o tom, aké to kedysi bolo. Žena v 

slovenskom pracovnom kroji vstáva skoro ráno, aby prichystala svojho muža a 

najstaršieho syna na cestu na pole, z ktorého sa vrátia až neskoro večer. Začína v 

dome upratovať, svoje malé, asi päťročné dievčatko, posiela na lúčku husi 

popásť. Ona sama má čo robiť s maličkou. Aj ďalšieho syna dobrotivý sváko 

poslal na lúku kravy pásť. Matka začína variť, použije vlastnoručne vypestované 

zemiaky. Trvá jej to dlho, ale výsledok je výborný, aj keď nie veľmi honosný. 

Možno jej hlavou prebehne záblesk spokojnosti, ale iba nachvíľu, pretože deň 

musí pokračovať a práca nekončí. Keď je obed hotový, vezme svoje maličké a 

ide za mužom obed zaniesť, možno čo to pomôcť. Vráti sa, pracuje okolo domu, 
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veď roboty má vyše hlavy. Keď si večer všetci vedno posadajú na drevenú 

lavicu, možno cíti pocit uspokojenia, keď pozerá z jedného dieťaťa na druhé. V 

očiach sa jej zračí pohľad hrdej matky.  

Toto všetko mi víri hlavou. Aký to bol len "úžasný život", síce s mnohými 

útrapami, žiaľom a bolesťou, ale určite ta námaha stála za to. A niektorí na tie 

časy už nadobro zabudli, mladých ľudí (v mojom veku) málokedy zaujíma 

minulosť, tradície, hodnoty, ktoré pretrvali, ale pomaly sa vytrácajú. Niektorí si 

slovenské jedlo nevážia, berú to ako samozrejmosť, v horšom prípade naň 

pozerajú zvysoka a otvárajú cesty všetkým tým nezdravým jedlám, ktoré sem 

nepriaznivý vietor privial.  

Ester Halagová, 7. A 

 

Spomenuli sme, že žiaci neprispeli iba svojimi literárnymi príspevkami, ale 

vytvárali aj zaujímavé výtvarné práce v rámci súťaže Chutné maľovanie.  Keďže 

aktivita Hovorme o jedle prebiehala týždeň (10.10.-14.10.2017), bolo 

vyhlásených aj viac tém, konkrétne na každý deň jedna téma. Žiačka Petronela 

Prokopčáková si vybrala pondelkovú tému: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, 

zemiaky a jej veľmi inšpiratívnu prácu si teraz môžete pozrieť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Petronela 

Prokopčáková, 7.A 
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Vedecká konferencia o zdravej výžive pre žiakov 5. 

ročníka (20.-21.10.2016) 

 

Aktivity zamerané na zdravú výživu a správnu životosprávu vyvrcholili 

vedeckou konferenciou, ktorá sa každoročne organizuje pre žiakov 5. ročníka. 

Žiaci sa na konferenciu poctivo pripravovali, ich úlohou bolo vytvoriť projekt, 

ktorý bude nielen informovať o správnych stravovacích návykoch a zdravom 

životnom štýle, ale ktorým žiaci oslovia ostatných spolužiakov, aby svoje zlé 

návyky zmenili, aby prehodnotili, či ich jedálniček  obsahuje dostatok zdravých 

potravín. Žiaci si mohli vybrať, akou formou projekt vypracujú. Mohli vytvoriť 

ppt prezentáciu, vyjadriť sa pomocou výtvarného prejavu, či pohrať sa so 

slovami a vytvoriť krátku pesničku alebo básničku. Žiaci sa na konferenciu 

pripravovali nielen počas hodín biológie, ale aj počas hodín výtvarnej výchovy. 

Podobne ako to bolo pred rokom, aj tento rok mala každá trieda svojho maskota, 

ktorý symbolizoval zdravú výživu. Žiaci si vybrali ako reprezentanta zdravej 

výživy jablko a vytvorili plné koše jabĺčok, na ktorých si pochutnávala 

papierová postavička. Výsledok každého ohúril a žiaci pocítili, ako chutí pôžitok 

z dobre vykonanej práce.  

 

Celkove sa konferencia veľmi vydarila, žiaci preukázali svoj záujem o tému 

konferencie a rovnako potvrdili, že sú veľmi tvoriví a talentovaní.  
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Svedčí o tom aj básnička od Zuzky Vorobeľovej z 5. A triedy o Jankovi, ktorý 

mal slabosť pre sladkosti. Môžete si ju prečítať!  

 

Pažravý Janko 

 

Bol raz jeden Janko, 

žil si ako pánko. 

Jedol stále sladkosti 

a nič nenechal pre hostí. 

 

Ale prišli ťažké časy, 

sladkosti je už dosť asi. 

Bolesť brucha, zubné kazy, 

obezita imidž kazí. 

 

Ako problém vyriešime? 

Janka zase uzdravíme?  

Zubné kazy ošetríme, 

novú kefku zakúpime. 

 

Na bolesť brucha diéta 

v zelenine odetá. 

No a Zita obezita  

z cvičenia strach chytá. 

 

Tak sa Janko poučil, 

zdravo žiť sa naučil.  

Zuzana Vorobeľová, 5.A 
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Medzinárodný deň školských knižníc (24. 

október 2016) 

 

 

Na Základnej škole Kúpeľnej v Prešove vieme, že sa už vyše desať rokov venuje 

štvrtý októbrový pondelok zvýšená pozornosť školským knižniciam. Slovenská 

pedagogická knižnica síce prijala odporúčanie Medzinárodnej asociácie 

školského knihovníctva oslavovať tento deň v roku 2005, ale inde vo svete sa 

začal oslavovať už o 6 rokov skôr. Za jeho zrodom stojí Dr. Blanche Woolls, 

prezidentka spomenutej asociácie. 
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 Každý by určite súhlasil s tvrdením, že najlepším spôsobom, ako osláviť tento 

deň, je určite navštíviť knižnicu a prečítať si nejakú zaujímavú knihu. Naša 

knižnica bola v tento deň zaplnená stále, keďže by sa do knižnice naraz všetci 

žiaci nevošli, striedali sa postupne podľa ročníkov. Ale to nie je všetko, 

Medzinárodný deň školských knižníc sme si pripomenuli všetci hneď na prvej 

hodine, prvých 15 minút mohol každý žiak čítať knihu, ktorá ho v poslednom 

čase najviac oslovila a rozhodol sa ponoriť do jej tajomstiev. Nechýbali ani 

diskusie či polemiky o jednotlivých knihách, dokonca sme sa mohli pokochať 

veľmi inšpiratívnou výstavkou na chodbe. Išlo o mini súťaž určenú nielen pre 

žiakov, ale aj pre učiteľov. Našou úlohou bolo pohľadať v našej domácej 

knižnici knihu, ktorá by sa mohla popýšiť prívlastkom začínajúcim predponou 

NAJ. Mali sme hľadať tú NAJmenšiu knihu alebo tú NAJväčšiu, 

NAJvzdialenejšiu knihu, ďalej NAJtenšiu a NAJhrubšiu knihu a i. Kníh bolo 

neúrekom, obdivovateľov taktiež. Na chodbách našej školy sa ozývali iba slová 

údivu, pretože niektorí obdivovatelia netušili, že kniha môže byť taká maličká, 

že ju je možné pokojne skryť v dlani.  

Veríme, že aj o rok bude tento deň rovnako úspešný a vzbudí ešte väčší záujem 

o knihy a teda aj návštevu knižníc, a to nielen školských.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Nikola Varcholíková v spolupráci s redakčnou radou 
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Záložka do knihy spája školy 

 

Čítanie sme podporili aj našou účasťou v projekte Záložka do knihy spája školy, 

ktorého motto na tento rok bolo: Čítam, čítaš, čítame. Na  ZŠ Kúpeľnej sme sa 

do výroby záložiek pustili dosť "zhurta", hneď prvý týždeň sme sa na výtvarnej 

výchove okrem zážitkov z prázdnin podelili o zážitky z čítania kníh, a to so 

žiakmi 5.-7. ročníka.  

Žiaci ešte predtým, ako začali záložky vyrábať, mali možnosť vyjadriť svoj 

názor na to, aký význam majú v živote človeka knihy vzhľadom na ich rozličnú 

povahu, potom sa navzájom inšpirovali hlavne prečítanou umeleckou 

literatúrou, teda priblížením príbehov, postáv, prostredia a pod. Keďže sme 

vyrábali záložky na výtvarnej výchove, chceli sme žiakov z partnerskej školy 

prekvapiť aj novými výtvarnými technikami, ktoré korešpondovali s obsahovou 

stránkou záložiek. Vyrývali sme do tušu, nachádzali sme fantastické veci v 

natlačených farebných podkladoch, roztápali sme vosk a nechali sa unášať 

abstraktnosťou niektorých textov, nachádzali sme zaujímavé tvarové riešenia 

záložiek. Okrem konkrétnych prečítaných kníh sme sa nechali inšpirovať aj 

výrokmi slávnych osobností, pre ktoré boli práve knihy chlebom života a 

zanechali nám hlboké myšlienky, ktoré nás nútia neustále premýšľať, objavovať, 

tvoriť.  

Žiaci vytvorili veľmi inšpiratívne záložky, ale samozrejme, sa našli aj žiaci, 

ktorých tento projekt nenadchol a ich vyrobené záložky neobsahovali žiaden 

odkaz, ktorý by vyjadroval posolstvo projektu, potrebu čítania medzi mladými 

ľuďmi. Práve z tohto dôvodu sme počet záložiek obmedzili na 100. Po 

dokončení záložiek a ich odoslaní sme sa so žiakmi nevedeli dočkať záložiek, 

ktoré dostaneme na výmenu. Záložky žiakov veľmi potešili, dokonca prebudili 

záujem aj u žiakov, ktorí predtým nevynaložili snahu vytvoriť čo 

najzaujímavejšiu záložku v rámci ich schopností, iba narýchlo niečo nakreslili, 

aby bol spokojný učiteľ a nesťažoval sa, že nič neodovzdali. Títo žiaci videli, že 
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čítanie predsa len je v móde, že na iných školách sú žiaci, ktorí sa chcú o svoje 

čitateľské zážitky podeliť. Preto veríme, že o rok pošleme z našej školy záložiek 

viac a tento projekt bude vzbudzovať medzi mladými ľuďmi čoraz väčší záujem 

o knihy.  

Aj keď boli všetky záložky, ktoré sme poslali, veľmi pekné, našli sa aj žiaci, 

ktorí do výroby záložky vložili viac času, pracovali na nich aj doma a niekedy to 

bolo aj 5 hodín. Preto mimoriadna chvála patrí nasledujúcim žiakom: Klára 

Vaščáková (V.A), Dávid Malinovský (V.A), Martin Fek (V.B), Karolína 

Sabolová (VI.A), Sofia Murčinková (VI.A), Kamila Slivková (VI.A), Marc 

Bafalluy Gesti (VI.B), Mária Šarišská (VI.B), Michaela Čebrová (VI.C), Denisa 

Samselyová (VI.D), Petronela Prokopčáková (VII.A), Ester Halagová (VII.A), 

Mariana Kimák Fejková (VII.C). Svoje záložky by mali vymenovaní žiaci 

vidieť aj v nasledujúcich obrázkoch. Dúfame, že ostatným poslúžia ako 

inšpirácia. 

Mgr. Nikola Varcholíková 
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Čítam, čítaš, čítame 

 

Do sveta, ktorý nie je obmedzovaný hranicami tak ako realita, do sveta fantázie 

a záhad, vás na úvod chce vtiahnuť aj Miriam Gajdošová svojou básnickou 

výpoveďou. 

KNIHA 
 

Kniha, ten zväzok listov tajomný, 

s ním naša fantázia ožíva. 

Krášli nám noci, krášli dni, 

do záhadného sveta nás pozýva. 

Čo skrýva sa na tom množstve strán, 

niekedy pravda, niekedy klam. 

Milióny písmen stvorí krásnu ilúziu, 

nikto už zobrať nemôže mi ju. 

Blúdim vo svojej fantázii, 

kniha, ty nový pohľad dala si mi. 

Miriam Gajdošová, 7.C 
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Terezka Kvokačková z 8. B triedy si pre vás, milí čitatelia, zasa pripravila opis 

krajiny jej snov. Predstavujete si ju podobne? 

 

Krajina mojich snov 
Umelecký opis 

 

Ponáram sa do zázračného sveta. Prichádzam k nemu hviezdnou bránou 

posiatou čarovným práškom víl. Vinič ju ovíja ako had. Objaví sa chodníček 

ozdobený pupencami šepkajúcich kvetov, ktoré prahnú po dotyku. Zmysly 

omámené vôňou túžia s nimi splynúť. 

Ružovučké stromy strážené láskavými vílími bytosťami a postriebrené perlami 

rána ťa pozývajú ďalej. Cestou je tvoj pohľad ťahaný k chyžkám lesných elfov. 

Oni sami sa schovávajú za hustými závojmi pavučín, čo ťa vtiahli do snov. 

Zľahka sa píjajú do hmoty a vzápätí ovoniaš dunivý vlak vodopádu. Za jeho 

azúrovým rúchom je schovaná kolíska bájnych dračích tvorov. Stojíš na brehu 

v zlatistom piesku. Boríš sa, boríš hlbšie do horúcej záplavy. Nad ústím 

vodopádu sa hojdá a prevaľuje dúha. Od jej ohnivých koreňov vyrastá 

majestátny hrad vyšší než nebo a žiarivejší ako skrytý poklad škriatkov. 

Tam je tvoj cieľ. Túžiš nikdy neodísť, ostať v objatí tohto čara.  

Tereza Kvokačková, VIII.B 

 

 

 

 

 

 

Ilustrácia:  

Tobias Bača, 7.C 
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Interview zamerané na čítanie najmenších (3.-4. 

roč.) 
 

Každý z nás určite pozná porekadlo: "100 ľudí, 100 chutí". Platí to aj v 

súvislosti s čítaním a výberom kníh. Niekto si vyberá knihu na základe 

odporúčania svojich známych, kamarátov, spolužiakov, niekto na základe žánru, 

niekto sa rozhoduje podľa pútavosti obalu. Výber knihy závisí, samozrejme, od 

záľub, ale aj od veku. Preto sme sa rozhodli ísť pomedzi žiakov a zisťovať, aké 

knihy sú najobľúbenejšie v treťom a štvrtom ročníku. Prečítajte si, čo sme sa 

dozvedeli. Veríme, že si informácie o vymenovaných knihách nájdete buď 

v knižnici, alebo na internete a rozhodnete si ich prečítať.  

V treťom a štvrtom ročníku prevládali medzi odpoveďami žiakov rozprávky, ale 

na rozdiel od prváčikov a druháčikov sa objavovali aj detektívky. Spomedzi 

konkrétnych titulov, ktoré žiaci uvádzali,  spomenieme napríklad : Príbehy o 

psíčkovi a mačičke, ktoré napísal a nakreslil českí spisovateľ Josef Čapek, knihu 

Mimi a Líza, knihu Zošidlo či sériu kníh Klub záhad.  

Okrem názvu obľúbenej knihy sme chceli vedieť, prečo žiakov zaujala. Dôvody 

boli rôzne, niektorí siahnu po knihe, aby sa zasmiali. Za humorné scény označili 

väčšinou tie, v ktorých je knižný hrdina postavený pred nejaký problém. Hlavný 

hrdina buď niečo vyviedol, alebo si musí poradiť s povinnosťami všedného dňa, 

ktoré považuje za nudné.  Preto problém rieši veľmi rafinovane a zábavne, 

premieňa nudnú rutinu na činnosť plnú zábavy.  Iných zaujíma, či kniha 

obsahuje aj ponaučenie a má hlbší obsah. Nechcú sa iba zasmiať, ale aj 

dozvedieť sa niečo nové a porozmýšľať nad výberom ich budúcich 

voľnočasových aktivít.  No a , samozrejme, "budúcich detektívov" priťahujú 

záhady, ktoré sú na prvý pohľad nevysvetliteľné a pátrači musia vyvinúť riadny 

kus práce, aby im prišli na koreň.  

 

Júlia Musilová, Emma Gajdošová a Miriam Gajdošová zo 7.C, Miroslava Jurašková a Tamara 

Tychaničová z VIII.A 
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Ilustrácia: Dominik Terpák, 6.C 

 

Pozvánka do sveta fantázie a kúziel 

 

Veríme, že žiakov na prvom stupni nejaká spomenutá kniha oslovila a rozhodnú 

sa po nej siahnuť. Samozrejme, nezabudli sme ani na žiakov druhého stupňa. 

Dievčatá zo 7.C triedy pre vás pripravili články o ich obľúbených spisovateľoch 

a knihách. V úvode sa dozviete pár zaujímavosti zo života vybraného autora, 

potom si môžete prečítať stručné načrtnutie príbehu. Nebojte sa, neprezradíme 

vám toho veľa, aby ste mohli objavovať krásy umeleckej literatúry sami.  Tak ak 
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máte radi čary a kúzla, fantastické bytosti či strašidelné momenty, máme tu 

niečo práve pre vás. 

 

Roald Dahl  

 

Roald Dahl (* 13. september 1916, Llandaff, Spojené kráľovstvo - † 23. 

november 1990, Great Missenden) bol britský spisovateľ, známy hlavne od roku 

1940 tvorbou pre deti i dospelých. Pre deti napísal viac ako 20 kníh, ktoré čítajú 

deti na celom svete. Jeho tvorba je fascinujúca, ale i provokujúca, zábavná, no 

i dojemná. Veľa jeho kníh bolo aj sfilmovaných. V júni roku 2005 otvorili 

v Anglicku už druhé múzeum Roalda Dahla, v Great Missendene- mestečko, 

v ktorom žil. Je to netypiké literárne a vzdelávacie centrum, ktoré u detí 

vzbudzuje lásku ku knihám. K jeho najznámejším dielam patrí "Charlie a 

továreň na čokoládu" , "Matilda", "Čarodejnice" a "Jakub a obrovská broskyňa.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba pre deti 

1961 - Jakub a obrovská broskyňa 

1964 - Charlie a továreň na čokoládu 

1966 - Zázračný prst 

1943 - Minipinkovia 
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1970 - Fantastický pán Lišiak 

1973 - Charlie a veľký sklený výťah 

1975 - Danny, majster sveta 

1978 - Obrovský Krokodíl 

1980 - Hastrošovci (The Twits) 

1981 - Jurov zázračný liek 

1983 - Čarodejnice 

1982 - Kamoš obor (The BFG) 

1985 - Žirafa, Pelly a ja 

1988 - Matilda  

1989 - Akčan Tyrok  

 

Ja som prečítala: 

 

Ak sa chcete báť, tak si určite prečítajte knihu  "Čarodejnice", označovanú ako 

prvý detský horor. 

Hlavným hrdinom je sedemročný chlapec a jeho starký, ktorý ho má veľmi rád a 

po smrti rodičov ho vychováva. Príbeh sa odohráva v čase, keď ešte na svete žili 

čarodejnice, ktoré neznášali deti a chceli sa ich zbaviť. Starká vám prezradí, ako 

rozpoznať pravú čarodejnicu. Keď sa chlapec náhodou ocitne na sneme 

čarodejníc a vypočuje si ich recept 86 – časované myšie kvapky, jeho dni sú 
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zrátané. Čarodejnice ho premenia na malú myšku a ako si s tým poradí náš malý 

hrdina, to si už prečítajte sami. 

Vzťah babičky a vnuka, začarovaného do zvieracej podoby, vás určite dojme 

a azda vám i trochu pomôže v hľadaní odpovede na otázku, čo je v ľudskom 

živote dôležité a čo nie. Kniha bola ocenená prestížnou cenou Whitbread 

Award. Túto knihu môžete nájsť v našej školskej knižnici alebo v knižnici 

Slniečko.     

                                                                                                                                                                           

Júlia Musilová, 7.C 

J.K. Rowlingová 

 

 je britská spisovateľka, scenáristka a filmová producentka 

 narodila sa v Chipping Sodbury, Gloucestershire v  Spojenom kráľovstve v 

roku 1965 

 preslávila ju  najmä   knižná séria Harry Potter 

 zaujímavosťou je, že niektoré svoje diela vydala pod mužským menom. Svoje 

rozhodnutie argumentovala tým, že mužskí autori sú údajne úspešnejší ako ženskí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diela pre deti:        Harry Potter a Kameň mudrcov  

                            Harry Potter a Tajomná komnata 
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                            Harry Potter a Väzeň z Azkabanu 

                            Harry Potter a Ohnivá čaša  

                            Harry Potter a Fénixov rád  

                            Harry Potter a Polovičný princ  

                            Harry Potter a Dary smrti 

                                Harry Potter a Prekliate dieťa 

 

Obsah knižnej série Harry Potter 

 

Harry Potter je sirota, žije u príšerných príbuzných a až do svojich jedenástych 

narodenín si myslí, že je obyčajný chalan.... Lenže potom dostane záhadne listy, 

navštívi ho sympatický obor a oznámi mu, že ho prijali na Rokfortskú strednú 

čarodejnícku  školu. Tam sa Harry Potter naučí hrať metlobal a stretne sa v boji 

so svojím úhlavným nepriateľom... 

                                  Emma Gajdošová, 7.C                                  

Halloween (31. október 2016) 

 

Na Slovensku v poslednej dobe koncom novembra zaplavujú výklady obchodov 

tekvice, bosorky, netopiere a i. Dôvodom je oslava sviatku nazývaného 
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Halloween, ktorý prišiel do Európy spoza oceánu. Podrobnosti o ňom sa 

dozviete v nasledujúcich riadkoch, ktoré pre vás pripravil žiak z 8.A triedy 

Martin Sopko. 

 

Halloween  je sviatok, ktorý oslavujú najmä Američania večer 31.októbra. Deti 

v Amerike sa obliekajú do rôznych strašidelných kostýmov a chodia od domu 

k domu s frázou  „Koledu alebo život?“ Typickým znakom sú vydlabávané 

tekvice stojace pred domami. Tento sviatok by sme mohli nazvať aj ako sviatok 

pre deti. No skutočnosť je celkom iná. Halloween začali oslavovať už Kelti. 

Verili, že táto noc je kúzelná a môžu sa počas nej rozprávať s dušami zosnulých.  

Halloween však väčšina Európskych štátov neslávi,  ale predsa máme podobný 

sviatok, a to dušičky, ktoré oslavujeme 1. novembra. A na to netreba zabúdať, 

pretože byť verný svojim tradíciám a zvykom je veľmi dôležité!  

 

Martin Sopko, VIII.A 

 

Deň boja proti AIDS/HIV (1. december 2016) 

 

Ako ste si všimli, na ZŠ Kúpeľnej podporujeme aj humanitné aktivity. Prečítali 

ste si, akou formou pomáhame a vyjadrujeme svoj obdiv nevidiacim. 

1. december je deň, keď vyjadrujeme svoju solidaritu ľudom nakazeným 

vírusom HIV vírusom alebo trpiacim chorobou AIDS. Žiaci získavajú 

informácie o tomto víruse na hodinách biológie v 7. ročníku. Preto sme sa so 

žiakmi 7. a 8. ročníkov zapojili do výtvarnej súťaže Červená stužka v boji proti 

HIV/AIDS. Ich úlohou bolo vytvoriť pohľadnicu, na ktorej bude vyjadrené 

posolstvo červenej stužky.  

Žiaci, ale aj verejnosť, si môže prečítať veľa užitočných informácii o červenej 

stužke na internetovej stránke: www.cervenestuzky.sk. Dozviete sa napríklad to, 
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že sa na verejnosti začal tento symbol používať v roku 1991, pričom jeho autori 

zostali v anonymite a symbol sa ďalej šíril a kopíroval zadarmo. Taktiež sa 

dozvieme, že posolstvo červenej stužky je trojaké. Prvým posolstvom je záujem 

a solidarita, a to nielen s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou 

AIDS, ale aj záujem o tých, ktorí sa o týchto ľudí dennodenne starajú a snažia sa 

zabrániť ďalšiemu šíreniu vírusu. Druhým posolstvom je nádej, že v budúcnosti 

už nebudú musieť ľudia na túto chorobu zomierať, že sa vynájde vakcína a bude 

možné túto chorobu liečiť. Tretím posolstvom je podpora. Červená stužka chce 

podporiť hlavne tých, ktorí s HIV/AIDS žijú, ale na druhej strane je veľmi 

dôležité podporovať aj šírenie informácii pre tých, ktorí ešte nie sú infikovaní, 

pretože mnohokrát je príčinou nákazy neznalosť a neopatrnosť.  

Myslíme si, že žiaci význam a hodnotu červenej stužky pochopili, o čom sa 

môžete presvedčiť aj ukážkou troch pohľadníc, ktorými sme reprezentovali našu 

školu v spomínanej výtvarnej súťaži Červená stužka v boji proti HIV/AIDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Gajdošová, 7.C                             Petronela Prokopčáková, 7.A                        
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Tamara Tychaničová, 8.A 

 

Mgr. Nikola Varcholíková v spolupráci s redakčnou radou 

 

Zima a Vianoce  

 

Ilustrácia: Radoslava Birošová, 7.C 
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Niekto sa na príchod zimy teší, pretože sa nadchýna pohľadom na krásnu 

zasneženú krajinu, miluje lyžovanie a iné zimné športy, iný zimu veľmi v láske 

nemá, pretože sneh sa musí raz roztopiť a v hrubom oblečení sa pohybuje o dosť 

ťažšie. Kristína Kubicová má zjavne zimu rada. Aj počas sedenia v školskej 

lavici sa mnohokrát zapozerá von oknom, aby mohla pozorovať, ako sa krajina 

premieňa, ako ju zahaľuje biela prikrývka.  

 

Pohľad z okna 
Umelecký opis 

 

Dnes je obyčajná vyučovacia hodina v škole. Do triedy príde pani učiteľka 

a začne nám vysvetľovať novú učebnú látku. 

Zrazu sa zapozerám do veľkého okna. Cítim sa ako v rozprávke! Husto sneží, 

sype sa sneh a na oblohe tancujú vločky ako baletky sem i tam. Vchádzam do 

čarovnej krajiny, v ktorej je všetko bielučké a ligotavé sťa biele kryštály. Som 

ako kráľovná, ktorá ovláda všetky kúzla večnej zimy. Obrovské snehové vločky 

padajú tichučko na zem. Všade praská mráz a zavýja vietor. V kráľovskom 

paláci okná zamŕzajú do zaujímavých kvetinových vzorov. Malé mrazivé 

princezné sa hrajú s cencúľmi a veselými snehuliakmi. Behajú a guľujú sa po 

veľkom koberci, ktorý sa nikdy nezašpiní. Stromy sú vyobliekané do hustých 

kožušín a vyzdobené maličkými perlami. Na saniach letí víla, v diaľke zvonia 

zvony... 

Ale čo to je? Aha, to len zvoní školský zvonček na koniec hodiny. Nevadí, veď 

dnes naozaj sneží a je ako v rozprávke.   

Kristína Kubicová, 7.B 

 

Už na viacerých miestach bolo spomenuté, že na našej škole venujeme veľkú 

pozornosť jazykom.  Žiaci majú možnosť vybrať si spomedzi piatich, ktoré sa tu 

vyučujú. Žiačka Nina Palšová sa rozhodla žiakom, ktorí si zvolili iný jazyk, 
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priblížiť, aké zvyky dodržiavajú na Vianoce Španieli, ako vyzerá ich Štedrý deň. 

Navyše nám pripravila kratučký slovníček, aby sme poznali aspoň základné 

španielske frázy súvisiace s oslavou Vianoc a Nového roka. 

 

Ako oslavujú Vianoce Španieli? 

 

Na Štedrý večer sa ako hlavný chod podáva baranie, jahňacie alebo kozľacie 

mäso s množstvom zeleniny, ovocia a vínom. Nesmú chýbať sladké múčniky a 

zákusky. Každý kraj pripravuje svoje špeciality. V Andalúzii gazdinky pečú 

napríklad korenený mandľový koláč s ovocím. Obľúbenou vianočnou 

pochúťkou sú olejové a maslové placky, omelety a citrónová torta s 

kandizovaným ovocím. V obchodoch a na tržniciach sa predáva pečivo s 

píniovými jadierkami rýchle opečenými na sladkom oleji a drobné vaječné 

cukrovinky. 

Tie skutočné “vianočné darčeky” sa v Španielsku rozdávajú až na Troch kráľov. 

Ľudia sa obdarúvajú prútenými košmi plnými všakovakých vianočných 

darčekov, exotického i domáceho ovocia a archívneho vína. Na obvyklé 

vianočné darčeky si španielske deti musia počkať až do Troch kráľov. Lebo 

vedia, že vtedy ich doviezli traja vítaní a oslavovaní králi, ktorí prišli hľadať 

Božie dieťa.  

Slovníček 

Feliz Navidad. - Veselé Vianoce 

Felices fiestas. - Príjemné sviatky 

Feliz Año nuevo. - Šťastný Nový rok 

 

Nina Palšová, 8.A 
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Vianoce v rodine 
 

Vianočný čas je určite pre každé dieťa tým najkrajším obdobím v roku. 

Samozrejme, nielen pre deti, istotne sa aj dospelí nevedia dočkať 24. decembra, 

pretože si konečne na pár dní oddýchnu od práce a spoločne s rodinou prežijú 

nezabudnuteľné chvíle. Na ZŠ Kúpeľnej venujeme vianočným tradíciám čas na 

každom jednom predmete, snažíme sa vytvárať rôzne projekty a rozprávať sa 

o zvykoch, ktoré sa v jednotlivých domácnostiach po desiatky rokov 

dodržiavajú.  Pozrite si, ako vyzeral projekt 6. C triedy, ktorý žiaci vytvárali 

počas hodín literatúry a výtvarnej výchovy. Jednotlivé texty nájdete pod 

fotografiou. 

Mgr. Nikola Varcholíková v spolupráci so žiakmi 6. C tried 
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Vianoce u nás 

 

U nás doma prežívame šťastné Vianoce v kruhu rodiny. Mama varí 

štedrovečernú večeru, ja so sestrami pripravujeme stôl a môj otec pomáha 

mame. Potom ideme do kostola a po návrate večeriame. Jeme rôzne jedlá: 

oplátky s medom, jablko, cesnak, bobaľky s makom, kapustnicu, rybu 

a zemiakový šalát. Po večeri upraceme stôl a spoločne otvárame darčeky. Keď 

ich pootvárame, sadneme si spoločne k televízii a pozeráme tradičné vianočné 

filmy, ako napríklad Tri oriešky pre Popolušku a  Mrázik. 

Martin Leško, 6.C  

Vianoce u nás doma vyzerajú takto. Ráno vstanem okolo deviatej. Ja so sestrou 

urobíme posledné úpravy v detskej izbe a popri tom počúvame vianočné koledy 

a pesničky. Mamka s ockom začnú variť. Ocko varí kapustnicu, mamka zasa 

pripravuje rezne. Keď máme detskú izbu poupratovanú, sestra pomáha mamke, 

ja zasa ockovi. Ak je už všetko navarené, dozdobíme vianočný stromček, 

vykonáme posledné úpravy, aby sme boli všetci maximálne spokojní. Každý 

druhý rok k nám prichádza na návštevu babka, pretože už žije sama a my sa 

vždy jej návšteve úprimne tešíme. Na vianočnom stole máme kapustnicu, 

oplátky s medom, bobaľky, rezne so zemiakovým šalátom a rybu. Naším 

zvykom je dať si pod tanier peniaze. Keď sa najeme, rozbalíme si darčeky, 

popozeráme vianočné rozprávky v televízii a ideme spať.  

Nicole Bebková, 6.C 

 

Týždeň pred Vianocami začíname piecť koláče (medovníky, linecké kolieska, 

rožteky). Na Štedrý deň ráno vstaneme a ideme variť. Varíme kapustnicu, šalát, 

rezne a veľa ďalších jedál. Keď niečo nie je dopečené, tak to dopečieme práve 

v tento deň. Okolo 15:30 začneme pripravovať stôl a postupne naň prinášať aj 

navarené jedlo. Ak je už všetko pripravené, ideme jesť. Po večeri sa na pol 

hodiny zatvoríme do izby a čakáme. Keď začuje zvonenie zvončeka, 
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rozbehneme sa k stromčeku. Otvoríme si darčeky a ideme pozerať rozprávky. 

Rozprávkami začíname aj nasledujúci deň. Samozrejme, nezabúdame ani na 

našich blízkych, ktorých počas roka nevidíme tak často, snažíme sa nezabudnúť 

navštíviť nikoho. 

Karolína Hudá, 6.C 

 

V našej rodine dodržiavame nasledovné zvyky. Na raňajky máme bobaľky.  Do 

obeda mamka s babkou chystajú štedrovečernú večeru. Potom ideme do kostola. 

Po návrate z kostola pokračujeme obedom, ktorý je zložený z dvoch jedál – 

z kapustnice a rezne so zemiakmi. Už pár rokov máme taký zvyk, že po obede 

spoločne zdobíme medovníky a dokončujeme prípravu koláčov, ale tento rok to 

takto nebude, keďže máme všetko pripravené už v predstihu. My s bratom 

a sestrou pozeráme vianočné filmy a rozprávky. Mamka s babkou zatiaľ 

pripravujú večeru a ocko s dedkom vedú dlhé debaty o všetkom možnom, čo sa 

počas roka prihodilo, zmenilo. Okolo štvrtej sa začíname pripravovať do 

kostola. Po návrate z kostola sa môžeme ísť navečerať. Na večeru máme oplátky 

s medom, bobaľky, kapustnicu, kapra so zemiakovým šalátom. Kapor nesmie 

nikdy na Vianoce chýbať. Buď ho kúpime živého a najprv pláva vo vani, alebo 

ho ocko kúpi už zabitého z obchodu. Po večeri čakáme na návštevu tety, ja si 

vtedy vždy vychutnávam vôňu koláčov. Na stole máme každoročne naozaj 

bohatý výber. Ako v každej rodine nechýbajú medovníky, našli by ste tam ďalej 

zamatovú roládu, punčový koláč, raffaelo, linecké koláče, burizony v guličke, 

kokosové ježe, čokoládový koláč, malinový cheesecake alebo aj oreo tortu. 

Okolo 8mej večer ideme s ockom a bratom von púšťať prskavky a spievať 

koledy. Potom sa vrátime naspäť domov, aby sme si mohli pod stromčekom 

nájsť darčeky. Darčeky si rozbalíme, potom za nich poďakujeme. Atmosféru 

dotvárajú koledy, ktoré počuť v pozadí z rádia. Potom sa už pomaličky 

poberieme do ríše snov.  

Natália Kačmárová, 6.C 
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Slovo na záver 

 

V úvode sme vás upozornili na to, aby ste nezabudli prečítať časopis do 

posledného riadka, pretože sa budete môcť zapojiť do súťaže. Redakčná rada sa 

tentoraz rozhodla, že je potrebné časopis vynoviť. Konkrétne premýšľala nad 

zmenou názvu časopisu a nad vytvorením jeho loga. Preto vyzývame všetkých 

žiakov, aj tých najmenších, aj tých najväčších, aby potrápili svoje hlavičky 

a hlavy a vymysleli niečo naozaj originálne. Svoje nápady môžete hádzať buď 

do škatule, ktorá sa nachádza na stolíku pri vrátnici, alebo ich môžete odovzdať 

jednotlivým členom redakčnej rady. Prosíme vás, aby ste neodovzdávali iba 

názov, ale aj pár riadkov, v ktorých opíšete, prečo by ste časopis pomenovali 

práve takto. 

Ak vás nenapadá žiadny nový názov, ste spokojní so starým, ale nenašli ste 

v časopise rubriku, na ktorú ste sa tešili, budeme radi, ak nám svoje postrehy 

a návrhy na zmeny taktiež posuniete. Rovnako môžete prispieť aj vlastnými 

článkami či umeleckými textami, ktoré by bolo škoda nechať pohodené 

v šuplíku.  

Dúfame, že sa vám časopis čítal dobre a tešíme sa na vaše príspevky! 
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