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Editorial

Ani sme sa nenazdali a je tu 

posledný mesiac v roku. Onedlho nás 

čakajú zimné prázdniny, čas keď si 

trocha oddýchneme od učenia a 

povinností. Čas zimných hier a 

radovánok ale aj čas najkrajších 

sviatkov v roku – Vianoc. 

Prajeme Vám všetkým, aby ste tieto 

sviatky preţili so svojimi blízkymi, aby 

boli čo najkrajšie, aby to boli sviatky 

radosti  i pokoja, a aby ste si našli pod 

stromčekom veľa, veľa darčekov.

A čo tie Vianoce vlastne sú?

Vianoce sú, keď sme spolu,

keď rodina sadá k stolu.

Mamka, ocko, detičky,

dedkovia aj babičky.

Vianoce sú od Jeţiška

dal nám lásku do balíčka.

Bolo jej dosť. Dostal kaţdý,

rozdelil ju raz a navţdy.

Medzi ľudí, kvietočky,

zvieratká aj včeličky.

Kúsok lásky zo srdiečka,

ukry aj ty do balíčka.
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Príhovor.

Veľmi nás mrzí, že aj napriek veľkej snahe 

zabrániť šikanovaniu v našej škole, stále sa u nás 

nájdu takí, ktorí sa na seba snažia upútať takýmto 

spôsobom pozornosť. 

Možno je to z detskej nerozvážnosti, možno si 

neuvedomujú, čo spôsobujú takýmto konaním 

svojim spolužiakom a hlavne si neuvedomujú, že 

šikanovanie je trestný čin. 

O to horšie je to však vtedy, ak presne vedia čo 

robia. 

Naďalej budeme robiť všetko preto, aby sa takéto 

správanie u nás v žiadnom prípade nevyskytovalo 

a žiaci, ktorí sa ho dopustia budú posudzovaní 

podľa zákona. 

Prosíme Vás, zamyslite sa nad týmito slovami a 

nebojte sa o týchto veciach hovoriť.  



Rozhovor
(dnes s pani učiteľkou Evkou Ferkovou)

Páči sa Vám práca učiteľa?
Áno, hlavne vtedy, keď učím žiakov, 
ktorých učivo zaujíma.

Prečo ste sa pre ňu rozhodli?
Lebo mám rada prázdniny.

Keby ste neboli učiteľkou, čím by 
ste boli?
Keď som bola malá, chcela som byť 
speváčkou, herečkou, tanečníčkou, 
lekárkou. Každú chvíľu niečím iným. 
Neviem posúdiť, čím by som skutočne 
bola.

Koľko ste uţ dali pätiek?
Päťky dávam len tým, ktorí si ich 
zaslúžia. Nepočítam ich.

Ako trávite voľný čas?
Oddychujem, trávim čas so svojou 
rodinou.

Máte rada zvieratá?
Áno, hlavne psov a kone.

Ďakujeme za rozhovor.



Aktivity

Posedenie pri jedličke

22.12. (utorok) – o 10.00 hod.

Kto má sviatok?

Meniny:
20. 12. – p.uč. Dagmar Zemanová

24. 12. – p.uč. Eva Ferková

24. 12. – Eva Kariková

26. 12. – Števko Danek

28. 12. – p. Ivana Matulová 

31. 12. – Sylvester Miták

Narodeniny :
8. 12. – p. uč. Vladimíra Gálová

9. 12.  - p. Ivana Matulová

9. 12. – p. uč. Dagmar Zemanová

25. 12. - p. uč. Ján Vdoviak

13. 12. 1996 – Rudko Verner – 13 rokov

19. 12. 1996 – Jozef Mazíny – 13 rokov

22. 12. 1995 – Simonka Veisová – 14 rokov

30. 12. 1994 – Martin Popelka – 15 rokov

Oznamy

Sviatky v decembri

1. december – Svetový deň AIDS

2. december – Medzinárodný deň zrušenia  

otroctva

4. december – Sviatok svätej Barbory

6. december – Sviatok svätého Mikuláša

10. december – Deň ľudských práv

Medzinárodný deň práv 

zvierat

11. december - Medzinárodný deň hôr

15. december – 21. december – Medzinárodný

týţdeň  jazyka

24. december – Štedrý deň

25. december - Prvý sviatok vianočný

26. december - Druhý sviatok vianočný

Blahoţelanie

alebo kto má dnes sviatok



Aktivity

Deň jablka



Naj, naj, naj...

V mesiaci november boli najlepší

žiačka

Mrzí nás to, ale tento mesiac zrejme nemáme naj ţiačku.

žiak

Pani učiteľka Ferková by rada pochválila Milana Matejkoviča za prípravu na

vyučovanie a známky, 

ale nemôţe ho pochváliť za správanie.



Bezpečne na snehu

Cyklista na ceste.

Zdroj www.mladyzachranar.sk



Globus

Afrika

Afrika je tretí najväčší svetadiel na Zemi. Volá sa aj čierny svetadiel, pretoţe väčšina

obyvateľov Afriky sú černosi. 

Afrika susedí s Európou na severe a Áziou na severovýchode.

Obmýva ju Atlantický oceán a Indický oceán.

V Afrike sa nachádza najväčšia púšť na svete – Sahara. Celá je pokrytá ţltým

pieskom. Je tu ešte jedna púšť – Kalahari – a v nej je piesok červený.

V Afrike je veľmi teplo. Zimu tam vôbec nepoznajú.

Sahara Kalahari

Pyramídy Africké zvieratá

Akou farbou je na mape zvýraznená Afrika? Stranu pripravil Paľko Špaldoň



V tomto mesiaci sa „roztrhlo vrece“ s Vašimi 

príspevkami. Veľmi nás to teší, postupne ich budeme 

uverejňovať. Za všetky doterajšie príspevky ďakujeme. 

Dnes uverejňujeme 

dva z nich.



Naše príspevky

alebo autoriáda

Smutný, ale poučný príbeh.                                                    

Ţivot je boj.

Mal som 15 rokov, bavilo ma maľovať na steny – volá sa to graffiti. Boli sme veselá 

partia kamošov, ktorí obdivovali hip-hop, chodievali spolu po koncertoch a robili sme 

hlúposti – teraz to už viem. 

Nechápali sme, že nemôžeme maľovať všade, kde sa nám páči. Vybláznili sme sa na 

niekoľkých vozňoch vlaku. Dopadlo to zle – za poškodzovanie majetku sme si odsedeli 

vo vezení tri roky. Ani čas strávený vo vezení ma nepoučil. Bol som rád, že som vonku a 

že opäť vidím svojich „starých známych“. Znova sme začali sprejovať, chodiť na 

koncerty, vymýšľať hlúposti a jedna taká hlúposť sa skončila....... haváriou. Nešoféroval 

som ja, ale môj najlepší kamoš. Išli sme veľmi rýchlo, v aute bola super nálada a on 

nedával pozor na cestu. Narazil v plnej rýchlosti do stromu. Neprežil. 

Až táto smutná udalosť ma priviedla k rozumu. Už nerobím hlúposti, vážim si čo 

mám – život – lebo ten máme iba jeden a treba ho prežiť tak, aby sme nemuseli iba 

spomínať na niekoho, na kom nám záležalo.

Autorka Simona Baláţová



Príbeh z Holywoodu

alebo 

moji obľúbení

Fiftyho od mala zaujímala hudba. Chcel byť vždy spevákom a  robil preto všetko. 

A naozaj sa mu začalo dariť. Dosiahol prvé miesta v rebríčkoch hitparád, úspechy 

i peniaze pribúdali. Všetko bolo OK.

Medzitým sa mu narodil syn, ktorého má nadovšetko rád a trávi s ním toľko času, 

koľko môže. Vzťah sa mu nevydaril, ale na matku svojho dieťaťa nezanevrel.

Do života mu vstúpila iná žena – Ciara. Neviem, aký bol tento vzťah. Každopádne 

už spolu nie sú, ale ostali veľmi dobrí priatelia. Dôkazom je aj spoločná pieseň 

Can t Leave Em Alone.

Autorka Eva Kariková

Naše príspevky

alebo autoriáda



VIANOČNÁ 

Hviezda svieti,

spúšťa vlasy,

v domoch znejú

zboţné hlasy.

Pastier, valach,

starý bača, 

všetko k chrámu 

v noci kráča.                             

Na oltári 

v jasliach leţí

narodený 

náš syn boţí.

Poďme aj my

ta, do chrámu. 

Vítať dieťa, 

uctiť mamu.

Pieseň lásky

svetom letí,

pre radosť

a šťastie detí.

Naše príspevky

alebo autoriáda

Stranu pripravila Veronika Pihýková



Hračkáreň

Stranu pripravil Lukáš Pavlík



Hračkáreň

Stranu pripravila Veronika Pihýková. Zdroj – bublina.sk

Pre šikovné hlavičky.



Opýtajte sa,

odkáţte ...

Prajeme všetkým krásne Vianoce a šťastný nový rok.

Redakčná rada

Všetkým ţiakom a pracovníkom školy

prajeme veselé Vianoce.

p. uč. Gálová a deviataci

Pani učiteľka Gálová chváli všetkých svojich deviatakov 

za dobrý prospech v I. štvrťroku a za pravidelnú dochádzku do školy.



Záchranný kupón

Meno :  Maťo Kress , Paťo Verner

Trieda :           8. ročník

Za dobré skutky. 

Ochráni Vás pred zlou známkou, 

pred poznámkou, 

pred ostaním po škole.

Za dobrý skutok, to sa vie.

Za pomoc pri upratovaní



Redakčná rada

Mgr. Gabriela Barszczová

Štefan Danek

Marika Matejkovičová

Lukáš Pavlík

Pavol Špaldoň

Veronika Pihýková

Monika Vašková


