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Editorial

Jar už klope na dvere.

Keď slniečko začne z oblohy na 

Zem vysielať dlhšie a teplejšie lúče, 

všetko sa pomaly začne prebúdzať. 

Stromy začnú pučať, tráva zelenieť, 

privítajú nás prvé kvietky -snežienky a 

potom fialky... 

Všetka tá farebná nádhera v nás 

prebúdza dobrú náladu a zrazu nás to 

ťahá von do prírody počúvať spev 

vtáčikov, dýchať svieži vzduch a 

vnímať mäkkosť a sviežosť nového 

života.

Čakajú nás Veľkonočné sviatky, 

šibačka, oblievačka. 

Načerpajme teda novú energiu a 

silu na jarných nádherných 

prechádzkach a tešme sa s 

prebúdzajúcej sa prírody.
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Rozhovor
(dnes s pánom učiteľom Jánom Vdoviakom)

Páči sa Vám práca učiteľa?
Áno, uspokojuje ma, keď môžem moje 
vedomosti a skúsenosti predávať iným, t.j. 
žiakom a keď si z toho aspoň zlomok 
zapamätajú. 

Prečo ste sa pre ňu rozhodli?
Práca učiteľa nie je stereotypná, každý deň je 
iný, neopakovateľný. A dva mesiace prázdnin 
tiež nie sú na zahodenie.

Keby ste neboli učiteľom, čím by ste 
boli?
Od malička ma zaujímala príroda a prehistória, 
takže asi by som bol prírodovedec alebo 
archeológ.

Koľko ste už dali pätiek?
Neviem, nepočítam to. Ale veľa ich nebolo a tie 
dané boli zaslúžené.

Ako trávite voľný čas? 
Väčšinu času trávim s rodinou, pri počítači a 
keď je príležitosť, vyrazím do prírody.

Máte rád zvieratá?
Áno mám, ale momentálne doma nič 
nechovám. V mladosti som mal rybičky, 
kanárika a dokonca aj potkana –
laboratórneho, bieleho.

Ďakujeme za rozhovor. 



Oznamy
V januári a vo februári sme u nás 

privítali nových žiakov –

Annu-Máriu Herákovú

Gabiku Koubkovú

Aničku Lesayovú

Jána Koubeka

Prajeme im, nech sa im u nás páči

a dobre darí.

Sviatky vo februári

6. február – Svetový deň bez mobilu

9. február – Deň pre bezpečnejší internet

11. február  - Svetový deň chorých

14. február – Svetový deň manželstva

Deň svätého Valentína

15. február – Deň osamelých

21. február – Medzinárodný deň materinskej 

reči

22.-28. február – Medzinárodný týždeň 

priateľstva

Sviatky v marci

8. marec - Medzinárodný deň žien

21. marec – Svetový deň poézie (UNESCO)

Medzinárodný deň boja proti rasovej 

diskriminácii

22. marec – Svetový deň vody

23. marec – Svetový deň meteorológie

25. marec – Deň zápasu za ľudské práva

Kto má sviatok? 

Meniny vo februári oslávili

1. február – Tatiana Mocková

2. február – p. riad. Erika Jirková

4. február – Veronika Pihýková

10. február – p. uč. Gabriela Barszczová

10. február – Gabriela Koubková

24. február – Matej Kress

Narodeniny vo februári oslávili

3. február – p. uč. Alica Gabrižová

3. február – p. uč. Janka Petrášová

Meniny v marci oslávia

6. marec – Radoslav Kýr

17. marec – p. vych. Ľubica Boórová

19. marec – Jozef Mazíny

Oznamy, aktivity

sviatky, blahoželania



12. februára sa uskutočnil Zimný branný deň spojený so sánkovačkou. Všetci sme 

sa výborne zabavili, vysánkovali, mráz nás poriadne vyštípal a tak nás v škole 

čakal horúci čaj. Výborne nám padol po pobyte vonku a hlavne nás zahrial. 

Tešíme sa opäť na takúto zimnú sánkovačku.

19. februára sme sa zabávali na školskom karnevale. Bolo to super. Zišli sa tam 

masky od výmyslu sveta : čerti, modelky, princezné, kuchári a dokonca väzeň...

Zábava bola výborná. Tancovalo sa, spievalo, súťažilo aj odmeňovalo. Odmenu si 

zaslúžili všetci, ktorí sa karnevalu zúčastnili, ale hlavne pani vychovávateľka 

Ľubka Boórová a pani učiteľka Lydka Kovaříková, ktoré sa o celý program 

postarali. O rok sa na karnevale opäť všetci stretneme a už teraz sa veľmi tešíme.

Aktivity



V mesiaci február boli najlepší :

Všetci žiaci, ktorí mali na vysvedčení dobré známky a potešili nás 

učiteľov, ale hlavne svojich rodičov.                                               

Naj, naj, naj...



Marec - mesiac knihy

Prečo je marec mesiacom knihy?

Bol raz jeden človek – volal sa Matej Hrebenda Hačavský (1796 – 1880). Hoci bol 

slepý, natoľko miloval knihy, že sa mu stali osudom. Putoval po svete, zbieral 

staré tlače a rukopisy a zachraňoval ich. Roznášal nové slovenské a české knihy 

medzi vzdelancov. Zaslúžil sa o to, že aj chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali 

knihy a získavali prehľad o dianí okolo. A pretože sa tento pán narodil aj zomrel v 

mesiaci marec asi už tušíte prečo sa práve tento mesiac nazýva mesiacom knihy.

Dnes už úlohu Mateja Hrebendu – šírenie kníh a knižnej kultúry plnia knižnice.

Pozývame  Vás teda do knižnice. Určite si medzi toľkým množstvom kníh nájdete 

tú svoju. Či už to bude kniha rozprávok, povestí, skutočných príbehov alebo 

encyklopédia... Nenadarmo sa vraví : „Kniha je priateľom človeka“.

Rozumáčik



Protidrogovka 

Dnes uverejňujeme príbeh Moniky Vaškovej v tejto rubrike. 

Po jeho prečítaní pochopíte prečo. 

Príbeh jednej rodiny.

Bol raz jeden chlapec a ten sa volal Alexander. Mal iba 12 rokov, ale jeho život bol 

veľmi ťažký. Nenávidel svojich rodičov. Boli to alkoholici, ktorí nikde 

nepracovali a peniaze si iba požičiavali. Ale nie pre Alexandra, ale na alkohol. 

Alexandra nechávali často doma samého. Nemal to rád. Mal však jednu veľmi 

dobrú kamarátku. Volala sa Sandra. Bola od neho staršia, mala 16 rokov, no 

veľmi dobre si spolu rozumeli. Vždy, keď zostal Alexander sám, utiekol 

z domu za Sandrou. Bývala v detskom domove, preto nemohla chodiť večer von. 

Stretnutia boli ťažké. Aj Sandra odchádzala von tajne. Jedného večera ich 

počula vychovávateľka. Sandra musela ísť domov a Alexander k rodičom. Tí, 

keď zistili, že Alexander nebol večer doma ako mu prikázali, veľmi sa 

nahnevali a Alexander dostal domáce vezenie. A čo rodičia? Alkohol bol 

silnejší a pili ďalej. Na Alexandra úplne zabudli. Nechali ho bez jedla. 

Pomáhal si ako vedel, no potom to vzdal. Prestal chodiť do školy, nemal čo 

jesť. Dopadlo to tak, že Alexander sa dostal do nemocnice. Domov sa 

nechcel vrátiť. 

Rodičia si až po tomto zážitku uvedomili, ako sa správali k Alexandrovi. 

Obviňovali jeden druhého. Nakoniec sa rozhodli s alkoholom skončiť a 

prosili Alexandra, aby im odpustil. 

Alexander si uvedomil, že rodičia sa chcú zmeniť a prestal sa na nich hnevať. Keď 

sa vrátil z nemocnice, začal sa pre neho nový život. A stála pri ňom aj jeho 

najlepšia kamarátka Sandra. 

Napísala  Monika Vašková



Glóbus

Stranu pripravil Števko Danek
Zdroj : internet

Európa 

Európa je v poradí piaty svetadiel. Susedí s Afrikou a Áziou.  Od Afriky ju oddeľuje 

Stredozemné more. Od Ázie pohorie Ural.

V Európe vznikla Európska únia. V Európskej únii je 27 štátov, medzi nimi je aj 

Slovensko.  

Toto je vlajka Európskej Únie.  

Symboly Európskej únie:

Vlajka s kruhom dvanástich zlatých hviezd na modrom pozadí 

Hymna, ktorá vychádza z „Ódy na radosť“ z Deviatej symfónie Ludwiga van Beethovena 

Heslo „Zjednotení v rozmanitosti“

Deň Európy, 9. mája 

Mena euro (€)

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Europe.svg


Naše príspevky

Veselé Veľkonočné sviatky.

Vždy, keď sa blížia Veľkonočné sviatky, v každej domácnosti sa rozpráva o príprave na Veľkú noc. 

K tomu patrí aj výroba kraslice a  korbáča.

Takto sa pletie korbáč. Chlapci, skúsite? 

Na Kvetnú nedeľu si ľudia do kostola doniesli rozvinuté vrbové prútiky, ktoré im kňaz svätil 

motlitbami. 

Na Zelený štvrtok či Bielu sobotu sa muži, ženy aj dospievajúca mládež chodili umývať do potoka. 

V noci zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok sa schádzali strigy. 

Na Bielu sobotu sa ľudia venovali vareniu a pečeniu obradných jedál. Významnú úlohu mal oheň, 

ktorý sa roznecoval na Bielu sobotu. Novým ohňom zapálili večnú lampu a veľkonočnú sviecu 

zvanú paškál. 

Na Veľkonočnú nedeľu založili dospievajúcim dievčatám po prvý raz na hlavu partu. 

Na Veľkonočný pondelok sa niekde šibalo, inde šibalo aj polievalo. Chlapci šibali najmä gazdiné, 

aby vraj neoprašiveli. Odmenou im boli vajíčka a koláče. 

Pri šibaní predniesli rôzne riekanky: 

Šibi-ryby mastné ryby, kus koláča od korbáča, 

kázal kadlec aj kadlečka, abys dala tri vajíčka: 

jedno biele, druhé čierne a to tretie zabarvené, 

to je moje potešenie. 

Zdroj: internet Stranu pripravil Lukáš Pavlík

Tak čo, dievčence. Pustíme sa do výroby?



Hračkáreň

Zdroj : internet www.omalovanky.webgarden.cz



Hračkáreň

Nájdete rozdiely?

www.dobrenapady.info



Zasmejme sa spoločne

Hračkáreň

Zdroj : internet Stranu pripravil Paľko Špaldoň



Hračkáreň

Rozprávka o maľovanom vajíčku.

Bola raz jedna                  a tá zniesla                 .  Vajíčko našlo za plotom dievčatko 

s vrkočom a povedalo:

„ To je pekné vajíčko.“

„ Pekné, pekné, ale bolo by ešte krajšie, keby bolo zelené ako ja,“ 

povedala

„Pekné je, pekné, ale bolo by krajšie, keby bolo žlté ako ja,“ povedala 

„Pekné, pekné, ale bolo by krajšie, keby bolo červená ako ja,“ povedala                                                

vo vlasoch dievčatka.

A tak dievčatko poprosilo trávu, aby mu dala zo svojej zelenej farby. Potom 

poprosilo púpavu, či by mu nedala zo svojej žltej farby. A vypýtalo si aj červenej 

farby od svojej mašličky a krásne vymaľovalo                    .  

Vajíčko bolo také krásne, že                    zobudilo                    pri potoku, stromy v 

sade,                     v úli,                   na lúke a chlapca sedmospáča. Chlapec 

vyskočil z postele a zvolal: „Zuzka, daj mi to maľované vajíčko. Také je krásne“. 

Zuzka mu vajíčko rada dala. Slniečko svietilo, stromy kvitli, včielky bzučali a ľudia 

sa radovali, že je jar.

A potom za plotom bol                a rozprávky o maľovanom vajíčku je koniec.

Podľa námetu Hany Zelinovej ( Z knihy Zlatý strom)



Hitparáda

NECH SA DEJE ČO SA MÁ

Interpret: Zuzana Smatanová

Nech sa deje čo sa má

aj z toho mála málo sa dá

Tak nech sa jablko v zemi rozkladá

nech sa deje čo sa má!

Nech sa robí čo sa má

dávaj si pozor, ty kto na to máš

ten kto ťa okradne je celkom blízko

nech sa deje čo sa má!

nech sa deje čo sa má!

Nech okná výkladov praskajú

tak nech sa blázni fackajú

nech sa svet postaví na hlavu

Nech pije ten, kto to rád

tak nech sa naje, ten kto má hlad

a nech prší aj tri a pol týždňa

nech sa deje čo sa má !

Pri skoku nemám padák

dopadnem na zem nie nemám strach

ak sa ozvena nevráti zmenená

tak sa deje čo sa má!

tak sa deje čo sa má!

Nech okna výkladov praskajú

tak nech sa blázni fackajú

nech sa svet postaví na hlavu

Nech okná výkladov praskajú

tak nech sa blázni fackajú

nech sa svet postaví na hlavu 

http://www.hlasite.eu/texty-pisni/zuzanasmatanova
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