
                                     
 
 



 Ahoj, dievčatá a chlapci! 
                                           

                                Máme radosť, ţe náš časopis, ktorého ďalšie číslo práve          

                             drţíte v rukách a prostredníctvom ktorého sa vám prihovárame,    

                            uzrel  svetlo sveta  a stretol sa s vašou priazňou. Na naše prvé číslo prišlo 
niekoľko zaujímavých postrehov a nápadov,  ako časopis vylepšiť. Reagovali sme na ne  
a prinášame preto jeho zmenenú podobu. Prvé číslo – ako ste si uţ určite všimli, obsahovalo  
„záchranársky kupón“. Aj v tomto čísle sa stal  kupón jeho neoddeliteľnou súčasťou  a sme 
presvedčení, ţe vám niekedy uľahčí ţivot.   

Hlavným cieľom nášho časopisu je nielen vás pobaviť, ale aj poučiť, informovať o dianí 
v našej škole i o dosiahnutých výsledkoch v rôznych súťaţiach, pomôţe vám lepšie spoznať 
učiteľov, ktorí vás učia.    

      Zaujímavou súčasťou kaţdého čísla bude i vlastná tvorba našich ţiakov. Potešili by ste sa 
peknej rozprávke  či básničke alebo zaujímavému príbehu? Ak áno, tak vaše  prianie bude splnené. 
Uţ v tomto čísle môţete nájsť príspevky, vďaka ktorým spoznáte šikovnosť niektorých vašich 
spoluţiakov. 

Všetci ţiaci majú moţnosť stať sa prispievateľmi do nášho časopisu. Potešíme sa kaţdému 
príspevku, ktorý sa k nám dostane prostredníctvom členov našej redakčnej rady. Kaţdému 
príspevku bude venovaná náleţitá pozornosť a väčšina z nich bude uverejnená v našom časopise. 
Prosíme autorov jednotlivých článkov, aby uvádzali svoje mená, priezviská, aj triedu, ktorú 
navštevujú. Veď stojí za zamyslenie, či najväčšou odmenou nie je spoznanie  autora pekného 
a zaujímavého príspevku?    

   S netrpezlivosťou očakávame vaše príspevky, ako i ohlasy a názory na náš nový časopis. Pevne 
veríme, ţe sa vám bude páčiť a stanete sa našimi vernými čitateľmi.      

                                                                                      Mgr. Andrea Sabolová 
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 Mnoţstvá  informácií o známych osobnostiach, udalostiach, či predmetoch nebývajú vţdy úplne 

presné. Preto vám ponúkame vysvetlenie aspoň niektorých „stopercentne pravdivých“ 

nedorozumení. Tá skutočná pravda je niekedy naozaj plná prekvapení, ale napokon posúďte sami: 

 

 Špagety- nepochádzajú z Talianska, ale z Číny, odkiaľ ich do Európy priviezol                             

                                     v 13. storočí známy cestovateľ Marco Polo.  

 

 

 Najväčšia pyramída sa nachádza v Mexiku. Postavili ju medzi 2. a 6. stor. artézskemu 

bohu. Rozprestiera sa na ploche 18 hektárov  a jej objem                                                 

je 3,3 mil.m3, čo je 3x viac ako  Cheopsova pyramída v Gize v Egypte. 

 

   Socha Slobody sa nenachádza v New Yourku, ale jej miesto patrí štátu  New Jersey.     

                   Správne by sa táto socha mala nazývať „ Liberty  enlightening the word        

- Sloboda  osvecujúca svet“, keďţe takto ju nazvali Francúzi          

a v roku 1885 darovali  obyvateľom USA. 

 

 

 Kanárske ostrovy nedostali pomenovanie podľa krásnych vtákov – kanárikov, ale 

naopak, kanáriky sú pomenované podľa Kanárskych ostrovov. Názov Kanárske ostrovy 

prvýkrát spomína rímsky učenec Plínius, ktorý nazval ostrovy                            

v Atlantickom oceáne „Canaria“ podľa  mnoţstva divokých psov                                          

– po latinsky canis(pes). 

 

   Tulipány nepochádzajú z Holandska, ale ich pravlasťou je Turecko.      

                     V tureckom jazyku slovo „ tuliban“ znamená turban, ktorý pripomína                

                                tvar týchto krásnych kvetov.  

                                                                               
                                       
 
          Krištof Kolumbus  sa síce  oficiálne povaţuje za prvého cestovateľa, ktorý doplával na     

                                                     brehy Ameriky v roku 1492, ale ešte pred ním – v 9. storočí tu        

                                                     boli severoeurópske kmene  Vikingov. 

                                          
 
                                             
 
 
 



 

   
 

   

       .         

 

 

    

                 ....  kaktusy pichajú? 
     Kaktusy rastú tam, kde je veľké sucho. Našťastie vedia udrţať  v sebe  veľa vody. Smädné 

zvieratá sú vlhkými kaktusmi úplne posadnuté. Všetky  by ich poţrali od smädu,  a tak sa kaktusy  

pred nimi a zbytočným  odparovaním  chránia ostrými pichliačmi. 

 

       ...sa kengura volá kengura?    
 Jeden z prvých belochov v Austrálií ukázal na podivné skáčuce zviera.  Opýtal sa          

domorodca, ako sa volá. Ten odpovedal: „ Ken ge ruu.“ A to  znamenalo v jeho reči:                        

„ Neviem.“ 

 

 

 
 

 

 

 pôvodní obyvatelia sa volajú aborigéni a ich typickou zbraňou bol  bumerang? Je     

                                         z plochého ohnutého dreva a má tú výhodu, ţe ak ním nezasiahne   

                                         cieľ,  vráti sa späť k lovcovi. Dnes sa pouţíva len ako hračka. 

 

 

 Austrália je najmenší a najsuchší svetadiel? Má rozlohu len 7,7 mil.km2. 

 Austrália je najväčším producentom vlny a má najväčšie stáda oviec                         

na svete?( 180 mil. ks)  

 najrozšírenejším stromom je eukalyptus, ktorý dorastá  do výšky aţ                              

100 metrov? 

 na území Austrálie ţijú endemity (druhy, ktoré nikde inde na Zemi neţijú)                      

ako koala, vtákopysk, ježura,či divý pes dingo?  

  

                                           

 

  

  

Vedeli ste, že 

 

Viete prečo, 



                 

 budovu Opery v Sydney navrhol dánsky architekt Jørn Utzon, 

        stavba stála 102 miliónov austrálskych dolárov, 

        v roku 1973 Operu v Sydney zapísali  do zoznamu  

        Svetového kultúrneho dedičstva? 
 

 

 

 Veľká útesová bariéra (Veľký korálový útes),  sa ťahá v dĺţke cez   2000 km, šírke        

2- 150 km  pozdĺţ severozápadného pobreţia Austrálie, ţe je to najväčší korálový útes 

sveta a  je to jediná stavba ţivých tvorov na Zemi viditeľná i z Mesiaca? 

                        
 

 Prvý moreplavec, ktorý doplával na východné pobreţie Austrálie bol v 18. storočí anglický 

kapitán, ktorého portrét máš na obrázku. Ak nevieš jeho meno, pomôţ si sám.  

     Jeho krstné meno je James a priezvisko (obsahujúce 4 písmená) je  zašifrované v tejto     

      vete:                                        
                               Maco okolo mňa prebehol. 

 
                                                                                                                                                                                                    

 Uluru ( Ayersova skala) – leţiaca v strednej Austrálií                                                   

je stavaná z červených pieskovcov starých 600 miliónov                                                      

rokov? Farba skaly  sa počas dňa mení , ráno je oranţová,                                               

na poludnie ţltá a pri západe slnka je tmavo červená.  

                                                                              

                                                       Skala je vysoká 348 metrov a jej obvod je 10 kilometrov!!! 

 

                                                              

                                                                                                    

 

 

 

 Wave rock – 15 metrov vysoká a 110 metrov dlhá „ vlna“ akoby skamenela v okamihu, keď 

sa začala preklápať. Nachádza sa v západnej Austrálií. 

 

                           
 

                                                              

http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_%C3%BAtesov%C3%A1_bari%C3%A9ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kor%C3%A1lov%C3%BD_%C3%BAtes


 
 

Určite vieš, ţe kaţdý rok, 14. februára má sviatok Valentín. Je to deň, kedy majú k sebe ľudia 

bliţšie a dávajú si najavo, ţe im na sebe záleţí. Ţivot svätého Valentína je tak 

trochu tajomný. Koluje o ňom celý rad legiend, takţe si povedzme aspoň 

niektoré. Počas svojho ţivota pôsobil ako kňaz za vlády cisára Claudia II.   

 Čo tvrdili kresťania – kresťanská legenda hovorí, ţe cisár 

Claudius II. bol veľmi bojovný typ panovníka. Rímania v tom 

čase,  na jeho príkaz, neustále bojovali. No postupne, stále 

viac  muţov odmietalo zúčastniť sa dobývačných vojen.  

Ţenatí Rimania nechceli opustiť svoje rodiny a tí mladší 

nechceli odchádzať od ţien, ktoré ľúbili. Rímsky cisár 

Claudius bol presvedčený, ţe ţenatí vojaci nie sú dobrými 

vojakmi, a tak vydal dekrét, ktorý svadby zakazoval. Kňaz - 

Valentín však aj po vydaní dekrétu zamilované dvojice tajne 

sobášil, za čo bol uväznený a odsúdený na smrť. Trest bol 

vykonaný     14. februára roku 296 nášho letopočtu. 

Legenda ešte dodáva, ţe pred popravou stihol napísať 

krásny list istej ţene. Tak vznikol prvý valentínsky  

pozdrav.  

 

 

Čo tvrdili pohania – podľa pohanskej legendy bol Valentín 

veľmi cnostný, čestný a múdry muţ, ktorý ţil v starom 

Ríme. Raz si ho zavolal cisár k sebe, nešetril chválou, ale 

zároveň priznal, ţe ho mrzí, ak verí poverám (mal na mysli 

kresťanstvo). Cisár dal Valentína stráţiť istému stráţcovi, 

ktorý mal veľmi krásnu, no slepú dcéru. Valentín sa modlil za navrátenie jej zraku a zázrak sa 

naozaj stal – dievčina opäť videla. O zázračnom uzdravení hovoril celý Rím. Písal jej ľúbostné 

listy. Posledný odkaz, ktorý Valentín poslal dcére väzenského dozorcu pred svojou smrťou 

14.februára 269, zakončil pozdravom: „od Tvojho Valentína.“  Pohania však odmietli uveriť v 

zázrak, Valentína odviedli a za mestom mu odťali hlavu. Napriek tomu sa sv. Valentín stal 

patrónom čistej a oddanej lásky. Neskôr nad Valentínovým hrobom za rímskymi hradbami kvitli 

ruţové kvety mandľovníka. 

 

                  Tento sviatok je rozšírený po celom svete. Ľudia, ktorí majú niekoho radi, si posielajú 

milé priania či iné drobnosti. Určite aj teba obklopuje veľa ľudí, ktorých máš rád a ktorým na 

tebe záleţí.   

                        Čo môžeš urobiť na sv. Valentína:  

                               - obdaruj nejakou maličkosťou rodičov, súrodencov, spoluţiakov                        

                               - nezabudni na  starých rodičov, domácich miláčikov   

                               - povedz svojim najlepším kamarátom, ţe sú  fajn    

                               ( nezabudni, ţe aj na škole funguje valentínska pošta- 12. 2.)  

 

 

 

 



Z vašej tvorby: 
 

S úsmevom sa lepšie kráča,  

s úsmevom je bolesť ľahšia,  

s úsmevom si krajšia… 

 

  Povedz mi prosím, ţe máš ma rád,    

úprimne, ako keď dieťa sa chce hrať,  

snáď  sa raz ten čas, keď povieš, 

naozaj a navţdy Ťa mám rád. 

 

                                  

 

                                    Túţim ťa hladiť a v objatí mať.                                                                                                                                               

                                       Túliť sa k tebe, srdiečko hriať.       

                                         Skús ma len za ruku vziať,                                                                                                                 

                                           nič krajšie na svete si nemôţem priať. 

 

                                                  K. Lehončáková, VIII. C 

                                                                                                 

 

       Ona                                                                                             Láska 

Jej oči sú ako hviezdy,                                      Láska je anjel a diabol spolu, láska je šťastie, 

tak blízke, tak vzdialené.                                   čo prináša smolu, láska je srdce, 

                                                                          v ktorom je kríţ, ak nemáš lásku, nemáš nič.                                                         

Jej oči sú ako nezábudky,                                                   

tak neţné, tak nádherné.                                                    Báseň pre mamičku 

Jej pery sú ako pierko                                                           Keď sa ráno zobudím, 

tak jemné, tak hebké                                                             kto mi dá bozk na líčka ? 

Jej úsmev je ako slnko,                                                          Predsa moja  mamička.                        

tak hrejivý, tak ţiarivý.                                                          

To dievča nie je výmyslom,                                                    Pohladí ma po vlasoch,                               

To dievča nie je anjelom,                                                       povie milé slovko.                               

To dievča nie je len mojím snom.                                            Kvetinku jej do rúk vloţím,                                                      

To dievča je tou pravou,                                                        pobozkám ju na líčka a poviem jej :                                                               

To dievča je mojou vysnenou,                                                „Rád ťa mám, moja milá mamička.“                                                      

To dievča je mojou láskou jedinou.                                             

( autor nechcel byť menovaný)                                                                  S. Kuţmová, VIII. B 

 

 

      „V človeku je vţdy niečo viac, neţ uvidíte na prvýkrát, a moţno to je práve to, čo hľadáte." 

 

„Láska je tieţ neobyčajná v tom, ţe hoci má viacero podôb, ktoré sa rôznia svojím prejavom, jej 
podstata zostáva stále rovnaká. Spočíva vlastne  v hlbokej úcte k milovanej osobe, v úprimnej 
vďačnosti za jej bytie  a v rozhodnutí  venovať jej istú časť svojho srdca." 

                                                                                                                                                                                                                        



                                                                                       
                                                     

                            
                                                               

Ahojte  „ bifľoškovia“  i  „ nebifľoškovia“!    

Som tu opäť – váš Bifľoško. Tešili ste sa uţ na mňa? Ja na vás veľmi. Hlavne na to, čo nové 

prinesiete do môjho bruška. Uţ som sa obával, ţe tohto roku veľmi priberiem a budem musieť 

trápiť sa nejakou diétou. No, musím  so smútkom konštatovať, ţe tohto roku ste boli trochu 

skúpi. Snáď aj vás postihla kríza?! V kútiku duše som sa obával, ţe budem musieť najať „tiráky“  

na  odvoz vašich príspevkov, ale nakoniec to vyzeralo tak, ţe ich pouţijem na ich vyťahovanie 

z vás. 

Teraz uţ váţne. Milí kamaráti, ja som váš a vy ste moji. Mali by sme si pomáhať. Ja vám 

prinášam kupóny, aby som vás uchránil pred nejakou tou päťkou, a vy by ste nemali zabúdať, 

naplniť moje hladujúce vnútro vašimi peknými slovami, myšlienkami, kvízmi, obrázkami atď. 

Uţ teraz mám veľký hlad a čakám, ţe v ďalšom čísle poriadne priberiem. 

                                                                                              Vţdy váš Bifľoško    

              

                                    Zajačik Ohnuté uško  

             Pred 17 rokmi sme boli jeden štát s Českou republikou, ktorý niesol meno   

Československá republika. Teraz sme uţ samostatný štát – Slovenská republika. 

         Jeden malý zajačik sa vybral spoznávať svet. Rozhodol sa, ţe precestuje niektoré mestá 

Slovenska a Česka. Zbalil si batôţtek a vybral sa na autobusovú stanicu. 

      Vo Vranove nad Topľou nastúpil hneď na prvý autobus. Pravé uško mal ohnuté smerom 

dole, preto ho všetci volali Ohnuté uško. Z autobusu vystúpil v Prešove. Stretol tam zajačika, 

ktorý mal tieţ ohnuté uško, ale ľavé. Jeho kamaráti ho začali volať Ušiačik – Ohnuté uško. 

Zajačik s pravým ohnutým uškom mu navrhol, aby cestoval s ním. Ušiačik súhlasil. 

      Prišli do Banskej Bystrice. Na lúke stretli ďalšieho zajačika. Nemal ţiadne meno, tak ho 

začali volať Banskobystričan.  

Boli sa pozrieť na pamätník Slovenského národného povstania. Lákalo ich vidieť rieku 

Hron, ktorá preteká cez Banskú Bystricu. Na rieke stretli bobra, ktorý si staval hrádzu. 

Pozdravili ho  a navrhli mu, aby šiel s nimi. Bobor Filip sa im poďakoval, ale keďţe staval nový dom 

pre svoju bobriu rodinu, nemohol odísť. Zaţelali mu pekné bývanie a pohli sa ďalej.  

Z Banskej Bystrice cestovali do Ţiliny. V Ţiline narazili na námestí na zajačika, ktorý trochu 

kríval, lebo ho postrelili poľovníci. Našťastie sa mu podarilo utiecť. Odvtedy ho volali Boľavá 

nôţka. Pridal sa k našim malým cestovateľom. 

      Zo Ţiliny sa vybrali do Púchova. Tam zašli na kapustové pole, trochu si pomaškrtili a v potôčiku 

uhasili svoj smäd. Keď sa najedli a napili, pokračovali v cestovaní.    

      Z Púchova prešli do Českej republiky . Nepotrebovali ani kapustný list ako pás. Chceli vidieť 

hlavné mesto Česka – Prahu. Po dlhom putovaní a návšteve niekoľkých kapustných polí došli do 



cieľa svojej cesty – Prahy a po kľučkovaní v hustej premávke podarilo sa im dostať sa aţ na 

Václavské námestie. Pri fontáne stál malý zajačik. Vyzeral presne tak ako ony. 

Volal sa Dlhý chvostík, lebo mal o niečo dlhší chvostík ako ostatné zajace. Povodil ich po svojom 

krásnom hlavnom meste, na ktoré bol veľmi hrdý, ukázal im - Karlov most, sochu sv. Václava, 

Praţský hrad, Malú stranu ... Od nadšenia im všetkým stáli ušká hore ako hromozvody, ktorými 

zachytávali všetku tú krásu.  

      Dlhý chvostík ich pozval do svojho domu. Pohostil ich pravým českým ,,zelím“, vyspali sa 

v mäkučkých trávnych postieľkach a ráno po schrúmaní pár kúskov šťavnatej mrkvičky pobrali sa 

na ďalšie potulky. Tentoraz sa vybrali do ZOO. Dlhý chvostík tam mal svojich priateľov, ktorých 

často navštevoval – líšku Kláru a vĺčka Honzu. Urobili si piknik na trávniku,  zoznámili sa a obnovili 

dávne priateľstvo.  

Po troch mesiacoch precestovali naše zajačiky celú Českú republiku. Našli si nových 

priateľov a obdivovali krásu tejto nám blízkej krajiny. Ochutnali jej dobroty, ale predsa im len 

najviac chutná tá naša - slovenská kapusta. 

 

                                                                                                          D. Štofanová, V. B 

 

 

 

 

Radosti  s Tinou 
 

   Ţiť  je krásna vec. Ja a moja rodina sme radi, ţe ţijeme na Slovensku.                                  

Sú tu nádherné pohoria a krásne mestá.  Nádherná je Bratislava, ale i Košice.                                  

Košice sú krásne staré mesto. Je tam Dóm svätej Alţbety a prekrásne námestie                         

s pešou zónou. A to uţ  nehovorím o Bratislave. Tá  je neopísateľná. No dobre, ale my bývame 

v Čičave.  

    Je tu veľa zelene, cez dedinu tečie krásny potôčik. Ľudia sú tu k sebe milí. Celá dedina je 

od jari  do zimy jedna veľká kvetinová záhrada.  

   No zo všetkého najradšej mám svojich psíkov. Jeden sa volá Tina - to je môj miláčik. 

Chodím s ňou aj na  prechádzky. V zime ju obliekam do  pekného svetríka. Je červený  a okolo 

labiek má koţušinu. Tina je naozaj milučká, a keď prídem zo školy, tak ma začne oblizovať po  

celej tvári. Ale keď príde niekto cudzí, tak naňho breše.  

   Najradšej má šunku. Zakaţdým, keď si ju vezmem do izby, vkradnem sa do kuchyne 

a potajomky jej zoberiem pár kúskov. Najväčšia zábava s ňou je vtedy, keď sa díva na svoj odraz 

v zrkadle. Nevie, ţe je to ona, myslí si, ţe je to nejaký druhý pes, a breše o dušu. Mamka a ja sa 

začneme smiať. S Tinou je naozaj zábava , a to nehovorím o tom, čo sa deje na prechádzke. Tá 

ma ťahá ako ťaţný pes. Po návrate z prechádzky vypije celú misu vody, ide sa v nej utopiť.  

   Samozrejme, ţe mám rada aj iných psov, napríklad buldogov, a nielen ich. Sú také silné, ţe 

v zime si ich zapriahnem do saní, a tí ma ťahajú jedna radosť. Pre nich to nič nie je. Ale aby ma 

ťahali, musím im dať plnú misu granúl.  

    V lete so mnou hrajú futbal . Ale s malou loptičkou, aby ju mohli zobrať  do papule. Sára 

a Meggy sú tieţ super. Keď im hodím švihadlo, tak ho začnú trhať. Všetci sú naozaj skvelí.  

   Ţiť je naozaj krásna vec.                                                                                                                        

                                                                                                               Mária Hricová,  V. B 

 

 

 



 

Prebuďme  sa .... 
 

Tohto roku som sa obzvlášť tešila na vianočné sviatky. Nielen preto,                               

ţe nám mamička sľúbila náš vysnívaný a dlho očakávaný internet, ale hlavne                             

kvôli novému mobilu. 

Poslušne sme zjedli bohatú a chutnú večeru, ktorú nám s láskou na Štedrý večer 

nachystala  mamička. V očkách sa nám odráţali veselé svetielka z vianočného stromčeka, tešili 

sme sa na rozbaľovanie darčekov. Ja som však bola sklamaná. Mobil vôbec nesplnil moje 

očakávania. Bola som smutná, ale snaţila som sa, aby to na mne nebolo vidieť. Aţ neskôr som si 

uvedomila, aké to bolo z mojej strany malicherné. 

 Vo svete je veľmi veľa detí, ktoré ani len netušia, čo je to mobil alebo internet, a dali by 

všetko za dúšok čistej vody a kúsok chutného jedla. Mamička nám zakaţdým,  keď sme nedojedli, 

hovorievala:  „ Deti v Afrike hladujú a vy ste také rozmaznané a nevďačné!“ Vţdy sme sa 

pousmiali a nebrali mamičkine slová váţne. 

Môj pohľad na túto bolestnú stránku nášho sveta sa však znenazdania zmenil. Akoby som 

bola doteraz nevidiaca a nepočujúca. Oči a hlavne myseľ mi otvoril film o hladujúcej Afrike. 

Vysielali ho cez zimné prázdniny. Spočiatku som neverila, ţe je to skutočnosť. Boli tam scény ako 

z najhoršieho hororu. Vyziabnuté telíčka detí, ktoré bez povšimnutia nehybne leţali na zemi bez 

známok ţivota a supy, ktoré nedočkavo čakali, kedy vydýchnu naposledy. Vyhladovaní, vysmädnutí 

a zúboţení ľudia bojujúci o kúsok jedla. 

Neverila som tomu. Naozaj som nevedela, ţe je to aţ také zlé. Sadla som za počítač 

a nahodila som do vyhľadávača: „ Hladujúca Afrika.“ To, čo som uvidela, otriaslo mojou dušou od 

základu. Nie, nechcite, aby som vám povedala, čo som videla. Slová na to nestačia. Plačem, moja 

duša plače, hoci uţ nemá sĺz. Mnohé deti pochovali svojich rodičov, rodičia pochovávali svoje deti. 

Mali by sme všetci precitnúť a prispieť aspoň troškou k zlepšeniu ich ţivota. Menej by 

sme sa mali starať o to, či máme mobil, auto, značkové oblečenie. Čo je to oproti ľudskému 

ţivotu? 

Moja sestra bola v 1.vianočný sviatok koledovať. Peniaze, ktoré vykoledovala, zaslala na 

účet deťom hladujúcej Etiópie. My s mamičkou sme si kúpili pohľadnice Uniceff. Je to začiatok 

našej „ trošky,“  ktorou aj my chceme prispieť k „ poľudšteniu sveta.“ 

                  

                                                                                                  S. Tomášová, VII. A 

 

Priateľ 
                                                                              

Priateľ, čo to znamená? 

Nejaká vec bez mena? 

Určitý druh zámena? 

Nie! 

 

Priateľ je anjel bez krídel,                                           Priateľ je krásne šťastie, 

Priateľ je veľký dar,                                                    ty si ovečka, on je pastier. 

Priateľ je šťastia prídel, priateľ je k tebe pár.            Kto nemá priateľa, 

Priateľ je človek čo ťa má rád,                                    ten len málo má, 

čo v ťaţkých chvíľach je ako brat.                               ako vec bez mena, 

                                                                                    čo len tak všetko dá. 

 

                                                                                                                 V. Maťašová, VIII. B 



              

              

V tejto rubrike sme sa milí naši čitatelia rozhodli venovať dnes rozšírenému problému na 

mnohých školách – šikanovaniu. Cieľom tohto príspevku je, aby ste sa po jeho prečítaní zamysleli 

nad tým, či vy, alebo niekto vo vašom okolí nie je obeťou šikanovania. Ak áno, ponúkame vám aj 

spôsoby riešenia tohto problému, ale aj následky vyplývajúce z takéhoto správania.  

      Šikanovanie moţno povaţovať za celosvetový problém, pred ktorým nie je imúnny ţiadny 

typ školy. Obeťou sa môţe stať v podstate kaţdý z vás. 

O šikanovaní hovoríme vtedy, keď jedno alebo skupina detí hovorí inému dieťaťu škaredé       

a nepríjemné veci, bije ho, kope, vyhráţa sa mu, zamyká ho v miestnosti, vymáha od neho peniaze 

a pod. Tieto incidenty sa môţu opakovať a pre šikanované dieťa je ťaţké, aby sa samo ubránilo. 

Ako šikanovanie môţu byť označené tieţ opakované posmešky alebo nepekné poznámky o rodine.   

Brutálne spôsoby šikanovania sa bolestivo dotknú kaţdého. Problém je ale v tom, ţe nie sú 

viditeľné, pretoţe sa dejú v neprítomnosti pedagóga. Ten ale môţe spozorovať tzv. nepriame 

varovné signály, ako napr. „priateľské“ vtipy a kanadské ţartíky na úkor spoluţiaka, odstránenie 

náplne z pera pred písomkou, poniţujúca prezývka, smiech pri neúspechu, osamotenosť ţiaka 

a jeho opakovaný  neskorý príchod do školy. Tieto menej nápadné signály netreba  podceňovať, 

treba ich vţdy preveriť. 

 Čo môžeš urobiť, ak vidíš prejavy šikanovania: 

 postav sa na stranu obete, zober ju do svojej skupinky, 

 získaj na svoju stranu kamarátov a postav sa proti šikanovaniu,  

 choď za triednym učiteľom, výchovným poradcom, vedením školy, alebo za hocikým komu 

veríš.                                                           

Ako trieda spoločne môţete spoločne urobiť dohodu: SME TRIEDA, KDE SA ŠIKANOVANIE 

A VYDIERANIE NETOLERUJE. Tak dáte jasne najavo svoj postoj, ţe násiliu hovoríte „STOP.“ 

 Verím, že ste pochopili, že nie je správne:              

1. nečinne sa prizerať šikanovaniu,                                            

2. schvaľovať agresívne správanie svojich spoluţiakov, 

3. odsudzovať niekoho, kto je iný, slabší, má nejaký fyzický hendikep,  
4. mlčať, keď  vidíte  nečestnosť, poniţovanie druhých, 

5. byť ľahostajní, keď sa stanete svedkom šikanovania                                               

Opatrenia proti agresorovi, ktoré možno použiť:  

      a) odporučenie rodičom agresorov vyhľadať odbornú starostlivosť, 

      b) zníţenie známky zo správania, 

      c) preloţenie ţiaka do inej školy, 

      d) výchovné opatrenia – napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom,          

          pokarhanie riaditeľom školy; podmienečné vylúčenie zo školy. 

 

Zdôrazňujem, že celý problém sa začne riešiť až vtedy, keď šikanovanie ohlásite rodičom, 

triednemu učiteľovi, výchovnému poradcovi, alebo hocikomu, komu dôverujete. 

 



                                      

 
 

 

„ Po rebríku nemôžeme vyliezť s rukami vo vreckách.“ 

                                                                                                      Zig Ziglar 

 

                   

                    Jazykové olympiády 

 
Kolotoč obvodových olympiád v tomto roku roztočili olympiády v cudzích jazykoch. Všetci 

súťaţiaci z našej školy získal medailové umiestnenie. 

 

Olympiáda v anglickom jazyku sa konala 19. 1. 2010.   

Milan Kurovský - ţiak VII. C  získal v kategórií 1A krásne 1. miesto.  

Dominik Kovalik – ţiak IX. C   získal v kategórií 1B  pekné 3. miesto. 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku sa konala 20.1.2010. V tejto súťaţi našu školu reprezentovali: 

Vladimír Bartko - ţiak VII. A, ktorý získal v kategórií 1A pekné 3. miesto  

a Šimon Miňo – ţiak VIII. A – získal v kategórií 1B krásne 1. miesto.  

 

                                        Všetkým srdečne blahoželáme! 

 

 

 

 

Pytagoriáda – 31. ročník 

 

Školského kola sa zúčastnilo spolu 69 ţiakov, z toho 15 ţiakov V. ročníka,                                                                        

20 ţiakov VI. ročníka, 20 ţiakov VII. ročníka a 14 ţiakov VIII. ročníka.  

Obvodového kola sa zúčastnia : 

 5. ročník - J. Hudacký  a  T. Halgaš                    7. ročník - F. Bodor  a  T. Sabo 

 6. ročník  – J. Mako  a  D. Mihalčinová                8. ročník - V. Kulíková  a  P. Demčáková 

 

                                                     Veľa šťastia! 

 

 

 

 

 

Spoločenské tance – naše spoluţiačky Kristínu Čorbovú ( VII. C)                                           

a  Kristínu Hupcejovú (VIII. B) iste poznáte. Videli ste ich vystupovať                                       

na  vianočnej besiedke.  Spoločenským tancom sa venujú uţ šesť rokov. 
Trénujú v Michalovciach a ich klub nesie názov TK Gracia. 

       

 

 

 

 



  Výtvarné práce – abstraktné umenie 

 

 

  
                  D. Ongradyová, V. A                                                   D. Soták, V. A 

 

   
                      O. Lajčinová, V. C                                                 D. Jacková, V. C 

 

  
A. Ťasková, V. C                                                        D. Pánčiová, V. C 

 

 

Naša škola je plná talentovaných ţiakov, preto sme dnes nemohli  spomenúť všetkých. Sľubujeme, 

ţe v ďalšom čísle  vás zoznámime s ďalšími talentami našej školy z  oblasti športu, tanca, hudby  

či literatúry. Dajte  nám o nich vedieť aj vy!  

 

 
 



 

  

                                                                                                                                                 
 

Škola, to nie je iba budova a v nej ţiaci. To sú aj učitelia, upratovačky, kuchárky, či 

školníci. A samozrejme aj vzájomné vzťahy medzi týmito ľuďmi. 

Potešilo nás, ţe ste prejavili záujem bliţšie spoznať ľudí, ktorí či si to priznáte, alebo nie, 

formujú vaše osobnosti.  

V minulom čísle ste sa viac dozvedeli o p. uč. V. Drobňákovej, p. uč. F. Minarčikovi a p. uč. 

P. Šofrankovi. Dnes sme pre vás vybrali ďalších štyroch  odváţlivcov, ktorí boli ochotní čo-to 

o sebe prezradiť. Ale aby ste to nemali celkom jednoduché, musíte ich mená uhádnuť podľa ich 

fotografií  z detstva. Tak do toho!!! 

 

 1.                                               Som vydatá, mám dve deti – chlapčeka a dievčatko. Manţel      

                                                  pracuje na polícií vo Vranove . Vo voľnom čase rad čítam.         

                                                  Obľúbenou  farbou  je  fialová, jedlo,  ktorému neodolám  sú                                                                                                                    

                                                  pirohy. Rada počúvam  hudbu - STING, hrám na klavíri  a venujem    

                                                  sa zborovému spevu. Zo športov mi  najviac vyhovuje plávanie.    

                                                  Ak neviete, kto som, tu je pomôcka: 

                                                  rada si spievam a často aj anglické pesničky.  

 

                                                                                        2. 

                                                                                      

                                                                            

 

 

 

Som ţenatý, mám jedného syna. Bývam v rodinnom dome                                                               

mimo mesta Vranov. Manţelka pracuje  ako zdravotná  sestra.                                                                                                        

Vo voľnom čase som rád, ţe vôbec voľný čas mám.                                                                   ,  

Jedlo,  ktorému neodolám je akékoľvek mäso a zelenina.  

Hudbu počúvam len pri riadení motorového vozidla.                                                                      

Zo športov  mám najradšej turistiku a plávanie. 

Ak neviete, kto som, tu je pomôcka:                                    

 Nezvyknem byť dlho na jednom mieste, rád sa  hrám s kladivkom a s počítačmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

           „ Záchranársky kupón“ 

 

Meno žiaka: .............................    Trieda: ........... 

Predmet. ...................... 

Platnosť kupónu: do konca mája 2010 

Ospravedlňujem sa týmto, že som sa na dnešnú hodinu 

nepripravil(a). Ďakujem za pochopenie. 

Kupón platí len pri ústnom skúšaní a jednorazovo. 

Podpis učiteľa: ............................... 

Podpis riaditeľa: .......................... 



                                                                                                                                 

  Na tejto škole som od svojich šiestich rokov. Najprv som tu 

chodila ako ţiačka, teraz ako učiteľka. Viacerí  terajší moji  

kolegovia  boli  mojimi učiteľmi. Narodila som sa v znamení 

Škorpióna. Som vydatá, mám dve dcéry. Bývam v rodinnom dome 

mimo mesta, ktorý nám stráţi miláčik rodiny - pes Timi. Vo 

voľnom čase rada čítam, chodím na prechádzky, počúvam hudbu 

(skupina Elán) a venujem sa rodine. Obľubujem vypráţaný syr 

a hranolčeky.  Obľúbené farby: čierna, červená, fialová a sivá.   

 Ak neviete, kto som, tu je pomôcka:                                        

nikdy ma nevidno behať, často stojím pri mape. 

 

                                                                                             3. 

         

                                                                               

4. 

                                                                      

                                                                     Na konári sedím, do diaľky recitujem. 

                                                                     O dve deti sa s manţelom starám  a rada cestujem. 

                                                                     Najradšej syr s hranolčekmi jedávam, pri dobrej           

                                                                     muzičke občas poskakujem, divadielka pre deti  

                                                                      pripravujem, na chalúpke v záhrade rada pracujem. 

                                                                      Kto som? 

                                                                      

 

 

 

Milí spoluţiaci, ak sa vám nepodarilo uhádnuť mená učiteľov, tu sú odpovede:  

- fotka č. 1 : p. uč. Zuzana Mičejová                        - fotka č. 3 : p. uč.  p. uč. Andrea  Sabolová                                                                                                                                    

- fotka č.2 : p. uč. Marek Hermanovský                   - fotka č.4 :  p. uč.  Daniela Babiaková     

 



 

Zostaňme ešte chvíľku „na pôde“ našej školy a pozrime sa spolu v skratke na to, čo sa udialo od 

posledného vydania nášho  časopisu.   

 Dental alarm                                                

Táto akcia prebehla na škole v novembri                                                                                                    

a  zúčastnili sa jej naši piataci.  Dozvedeli sa prečo                                                                                      

a ako často si máme  čistiť chrup, prečo vzniká                                                                       

zubný kaz, ale aj to, ako mu môţeme predchádzať.                                                                             

Čas dospievania – čas premien 

Pod takýmto názvom sa, tieţ v novembri, uskutočnila  zaujímavá beseda pre dievčatá 6. ročníka.  

Vďaka odbornej lektorky získali dospievajúce dievčatá odpovede na mnohé otázky, súvisiace       

s fyzickými a psychickými zmenami a problémami sprevádzajúcimi obdobie dospievania. 

               

Exkurzia 

V decembri sa siedmaci so svojimi triednymi učiteľmi vybrali na exkurziu do Prešova, kde 

navštívili  národnú kultúrnu pamiatku - SOLIVAR. Zo Solivaru sa presunuli do Ţupčian, ktoré boli 

dlhé roky pôsobiskom Jonáša Záborského, významného slovenského bájkara, spisovateľa 

a dramatika 19. storočia.  Videli miestny kaštieľ, ako aj miesto jeho posledného odpočinku.  

                                                          

                                                                   

 



 

Návšteva kina -  Mikulášskym darčekom pre ţiakov druhého stupňa bola návšteva filmového                          

návšteva  Oblačno – miestami fašírky.  

       

 Svätá Lucia 

Zvyky a pranostiky, ktoré sa robili v čase od Lucie                                                                                

do Vianoc,  nám pripomenulo vystúpenie ţiačok                                                                             

literárno-dramatického krúţku taktieţ v decembri. 

                                        

                                Komparo a  naši deviataci 

                                 Chceli by sme vás upozorniť na to, ţe výsledkami našich  deviatakov                                                             

                                       v Kompare sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl na     

                           Slovensku. 

     

 Vianočná besiedka - sa niesla v znamení Perinbaby.                                                                                             

Jej  prekrásny a nápaditý program, ako aj  čarokrásnu                                                                  

atmosféru   si vychutnali piataci a šiestaci                                                                                                                          

                  

 

 

 

 

 

 

 

      

 



Prednáška - „ Odkedy sa ľudia bijú“ 

 

Pri príleţitosti 65. výročia oslobodenia mesta Vranov nad Topľou, pripravili pracovníci 

Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou zaujímavú prezentáciu pre ţiakov na tému               

„ Odkedy  sa ľudia bijú.“    

Historici múzea predviedli ţiakov jednotlivými etapami vývoja zbraní od najstarších dôb aţ po 

dnešok. Predviedli aj spôsob boja a vedenia vojen v jednotlivých obdobiach vývoja ľudskej 

spoločnosti. 

Na tomto podujatí sa 21. 1. 2010 v HZOS  vo Vranove nad Topľou zúčastnili  ţiaci  VIII. C triedy.  

 

                 
 
 

Výchovný koncert 

 

V januári  sa ţiaci II. stupňa  našej školy zúčastnili  výchovného koncertu,  ktorý  ţiakom 

primeranou formou vysvetlil  rozdiely medzi  operou, operetou a muzikálom. Ţiaci si  vypočuli 

ukáţky z opier B. Smetanu, W. A. Mozarta  a taktieţ ukáţky z operiet J. Straussa,  F. Lehára a J. 

Offenbacha. Koncert  bol  spríjemnený zaujímavým sprievodným  slovom  pána Bergera . 

 

 

     
 

 
Ak chcete toho vedieť a vidieť viac, sadnite si  k počítaču a otvorte si webovú stránku školy: 
www.zssidlisko2vt.edu.sk 
 

 
              



 

Niekto sa zle cíti na matematike, iného pichá  na slovenčine v bruchu  a ďalšieho na 

hudobnej zasa v uchu. Ak sa aj ty necítiš niekedy vo svojej koţi, príde ti riešenie tohto prekladu 

do angličtiny určite vhod. 

Slovenský text preloţ do angličtiny. Tajničku tvorí vţdy prvé písmeno anglického textu. 

Vyriešenú úlohu daj ohodnotiť p. uč. H. Demčákovej. Prví desiati správni riešitelia dostanú 

odmenu.                              

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

      

   
 

 

 

                                  
 
Solution:    -     - - - -     - - - -    -    - - - -     - - -     - -      - - - - - .   

 

 

 

N0 L English Text Slovak Text 

1   Som šťastný, ţe som tu. 

2   Štyri okrúhle kolesá. 

3   11 mínus  6 je 5. 

4   18 rokov jej ţivota. 

5   Počúvaj svojich rodičov. 

6   Pozri, včielka letí. 

7   Milujem šteniatka a psov. 

8   Kuchynské dvere sú otvorené. 

9   8 veselých opíc. 

10   Africký alebo indický slon. 

11   50 je polovica z celku. 

12   Mám hlavu na mojom krku.     

13   7 dní týţdňa. 

14   100 sivých holubov. 

15   1 plus 2 je 3. 

16   Pod školskou lavicou. 

17   25 spoluţiakov. 

18   Náš rodinný dom je hnedý. 

19   15 chlapcov a 14 dievčat. 

20   Voda v modrom pohári. 

21   Anjeli a čerti.                           

22   10 pekných ţltých tulipánov. 

23   89 zelených stromov. 

24   Červeno-čierna lienka. 



 

 

 

  Osemsmerovka – TAXÍK 
- Do pôrodnice, prosím! - hovorí mladá ţena taxikárovi. 

- Dobre, dupnem na plyn! 

- Nie, nemusíte sa ponáhľať, ja ......(tajnička - má 14 písmen) 

                                                      

    volavka, kaktus, kométa,   

    opica, hrniec, lopta,                                   

    lanovka, kamera, torta, 

    koleno,koloseum, kreslo, 

    oblak, boxer, matrac, 

    strela, tulec, krava,     

    karta, ostrov, vrece, 

    moriak, koleso, baranica, 

    kotva, okarína 

   

 

 

Tajnička       Sudoku 

                                                            

       

                                     

    

     

     

           

     

     

                                                             

1. Má meniny s Petrom 

   2. Najväčší svetadiel 

       3. Zviera podobné ťave 

           4. Štát s hlavným mestom Dillí 

               5. Zviera 

                  6. Nástroj na šitie 

                      7. Rieka pretekajúca cez naše mesto 

              8. Orgán zraku      

                

 

V O L A V K A K T U S 

T P C R K A O A U M M 

I I E B R K A L L U P 

A C I N A R A B E E O 

E A N I V N O O C S R 

K A R T A X Í K T O O 

O O H A E S T R E L A 

M A T R A C O E A O T 

É C U V J V E S M K P 

T O R T A K O L E N O 

A R E M A K V O N A L 

5 6 8    2   

   9 2   4  

9   6    3 7 

  6  1 3 4 7  

 8  5  7  2  

 5 3 4 6  9   

1 7    8   9 

 4   3 6    

  2    1 8 4 



HLAVOLAMY                                                                                                                         

1.Obrázok znázorňuje plávajúcu rybu.                2. Krava sa pozerá vľavo. Preložte práve         

Preložte práve 3 zápalky, aby ryba                            dve zápalky tak, aby sa dívala vpravo.   

plávala na druhú stranu.                                               

                                                                                    
                                                               

 

3. Trojuholníky                                             4. Hrianky         

Premiestnite jednu zápalku tak, aby ste              Máš tri hrianky.1 strana sa pečie 30s.                         

z týchto dvoch trojuholníkov dostali                   Za aký najmenší čas opečieš všetky               

4 rovnaké trojuholníky.                                       hrianky, keď sa ti na panvicu zmestia len dve? 

 

                      5. Ktorý tvar vznikne spojením týchto dvoch menších?                                                                                                                                                  

                                                                                                                               

                                                              

   6. Hlavolam                                          

    Koľko trojuholníkov je na obrázku?                                                                                                      

                                                                       
                                                                                                                                                         

 7 . Stará mama a koláče - Jedného dňa, presne v deň babkiných narodenín, sa jej vnučka 

rozhodla, že upečie nejaké koláče a pôjde babku navštíviť. Babka žila na opačnom konci 

mesta. Medzi domom vnučky a domom kde bývala babka bolo 7 mostov, cez ktoré bolo treba 

prejsť. Iná cesta neexistovala. Na každom moste však stál mýtnik, ktorý vyberal poplatky za 

prechod cez most. Každý mýtnik si od vnučky pýtal presne polovicu koláčov, ktoré niesla. 

Pretože sa  vnučka vždy na mýtnika pekne usmiala, ten jej za to jeden koláč vrátil späť. 

Koľko koláčov musí vnučka upiecť a zobrať so sebou, aby babke doniesla presne 2 

koláče? 
 

http://www.hlavolamy.sk/view.php?id=110&akc=1&kat=4&str=1&sort=&autor=


                                                          
 

  

 

 

Mladý komár hovorí matke:                               

- Mami, chcem ísť dnes do opery. Pusť ma. 

- V ţiadnom prípade. 

- Ale ja chcem! Ináč ujdem z domu! 

- No dobre, ty nešťastník, len ťa prosím,  dávaj si strašný pozor pri potlesku! 

                                                 Leţí mucha na stole a trepe nohami. Letí okolo druhá a pýta sa: 

                                                 - Aerobik, aerobik? 

                                                 - Biolit, biolit! 

 

Mama zajačica sa vrátila z obchodu a vidí malého zajka obzerať si tvár pred zrkadlom. Tak jej to 

nedá a spýta sa ho: 

- Zajko, akné? 

- Nie, broky!  

 

 Letí netopier a po chvíli  narazí do skaly:  

 - Doparoma,  kvôli tomu walkmenu sa raz  zabijem.                                             

                                    

 Hádajú sa zvieratká, ktoré z nich vie spôsobiť najväčší strach. Začne prasiatko:                             

                                  „ Ja, keď sa zvalím do blata, tak sa všetka  hydina rozpŕchne.“ 

                               Býk na to: „ Ja, keď sa rozbehnem a zafuním, tak sa všetky  

                              ovce rozbehnú preč!“ A kuriatko s úsmevom dodá: 

    „To je nič, keď sa ja zvalím na zem a urobím sa mŕtve, tak celá Európa  šalie od  strachu.“   

Stretne sa kliešť so psom  a pes sa ho pýta:                                                                                            

„Ako sa máš kliešť?“                                                                                                                                   

Kliešť na to:      „ Ale, je to na nič, uţ ma dnes                                dvakrát vytočili !!!" 

Nájde hladná  veverička tri oriešky. Rozlúskne prvý – v ňom luk a šíp. Rozlúskne druhý oriešok – 

vidí šaty na ples. Rozlúskne tretí oriešok – v ňom sú šaty na svadbu. A tak si nahnevaná vzdychne: 

„ To sa naozaj nenajem?!“ 

 



   

        

                               V nasledujúcich vetách sú ukryté číslovky. Nájdi ich! 

                              Do roka úrodu zdeväťnásobil.              Postavte to kreslo sem, prosím. 

                              Po roku sme sa vrátili naspäť.              Po blate a po ľade sa ťaţko kráča.   

                              Na písacom stroji píše sťa blesk.         Janko zje denne niekoľko jabĺk . 

                              Zamestnanec pošty riadne prevzal  šek. 

 

HÁDANKY 

Ako sa obliekajú Eskimáci? (Rýchlo...) 

Z čoho má urobený nábytok gróf Dracula? (Z krvných doštičiek...) 

Ktoré zviera je najprítulnejšie? (Pytón. Keď objíme človeka, do smrti ho nepustí...) 
      Prečo sa Janko Hraško nekúpe? (Lebo by vyklíčil) 

 

ZNÁME STAVBY  

 Skús vybrať  ku kaţdej stavbe názov krajiny, v ktorej sa daná stavba nachádza. Môţeš si pomôcť 

výberom z nasledujúcich krajín: Egypt, Taliansko, Británia, India, Francúzsko, Čína, Brazília,  

Slovensko, Česko. 

 

               

                                       

                                            
 

                    

 



 
 


