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Slovo na úvod 
 

Milé čitateľky, milí čitatelia ! 

 Prvý polrok v tomto školskom roku už máme úspešne za 

sebou a my sa vám opäť hlásime s novým číslom nášho i vášho 

Časáku. 

 Udalostí bolo už za tých päť mesiacov veľmi veľa a my 

vám prinášame spätný pohľad na tie najzaujímavejšie. 

Časopis prináša opäť aj niečo pre tých , ktorí radi lúštia 

tajničky, osemsmerovky, potrápia si trošku hlávky nad 

hlavolamami. Obľúbené sú aj vtipy a výmysly žiakov, ktoré sa 

chtiac – nechtiac podaria na vyučovacích hodinách. Máte 

možnosť spoznať aj našich nových piatakov, ktorých 

charakteristiky si môžete prečítať vo veselých básničkách. 

 Prajeme vám veľa pohodových chvíľ pri čítaní Časáku. 

                                                     

                                                       VAŠA REDAKČNÁ RADA 
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 V našej pravidelnej rubrike sa vám predstavia žiaci 

z troch tried piateho ročníka. Prečítajte si, ako sa 

charakterizovali. 

 

Naša trieda V.A, 

s učiteľmi sa zahráva. 

Biologická učebňa je trieda naša, 

triedna nám do nej aj hudbu vnáša. 

Keď si učiteľka spieva pesničku, 

hneď nám zlepší náladičku. 

Hudbu, klavír naša triedna miluje, 

z drobných jednobunkovcov sa raduje. 

Keď sme všetci zlí, 

hneď do triedy priletí. 

Cez hodiny sa rozprávame, 

ale naše pani  učiteľky radi máme. 

Keď máme písomku z geografie, 
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hneď sa s pani učiteľkou zasmejeme. 

Telesnú výchovu máme tiež radi, 

aj učitelia si zašportujú s nami. 

Pani upratovačka sa sťažuje, 

keď po nás neporiadok upratuje. 

My sme teda super trieda, 

triedna si nás za nič nedá. 
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Prešli rôčky, prešli dni, 

z malých detí stávajú sa študenti. 

Od septembra piataci sme, 

do veľkého sveta sa zaradiť chceme. 

Do školy chodíme veľmi radi, 

sú z nás dobrí kamaráti. 

Sme piataci – super žiaci, 

kamaráti sme tu všetci. 

Pred zvonením trieda zvoní, 

my sme ako včielky v roji. 

Učiteľky sú ako naše druhé mamy, 

a preto sa necítime sami. 

Učia nás veľmi veľa, 

oni to nemyslia zle, 

veď chcú, 

aby sme v živote dosiahli veľa. 

Skloňovanie, vzory, pády, 

každému sa z hlavy parí. 

Gramatika je veľký stres, 
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ypsilon je ako trest. 

Zvládame ju celkom fajn, 

pretože je naša triedna naj. 

Z matiky má každý obavu, 

rád by ju vymenil za lepšiu zábavu. 

Nepôjde to, my to vieme, 

snáď pani učiteľke nervy nezožerieme. 

Angličtina ťažšia zas, 

snáď sa ju naučíme raz. 

Bioška je naša kamoška, 

s pánom učiteľom srandujeme troška. 

Telesnú tiež všetci máme radi, 

spotení sme ako akrobati. 

Dostávame vedomosti z rôznych kútov, 

za ktoré ďakujeme našim učiteľom. 

Ktoré však máme radi dni? 

Máme radi prázdniny! 
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V.C je dobrá trieda, 

 rád by som ju predstavil, 

i keď sa niekedy nad ňou rozum zastaví. 

V triede je nás dvadsať, 

ale nedá sa v nej zaspať. 

Je  to prevažne trieda chlapčenská, 

no nezaháľajú v nej ani dievčatá. 

Niektorí by radi študovali, 

no tí druhí by ich iba vyrušovali. 

Vedomosti sú však vzácne, 

 niekto na to však kašle. 

Naša pani  učiteľka triedna múdra je,  

vždy sa na nás usmeje. 

Má to s nami ťažké, 

ale má nás v láske. 

Angličtinu ovláda, 

je to pre ňu zábava. 

Jednotky chce rozdávať, 
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žiakom v kľude rozprávať. 

My ju máme všetci radi, 

spolu nám to dobre ladí. 

V škole sa budeme snažiť stále, 

to jej veru prisaháme. 
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V mesiaci september sa na našej škole 

tradične usporadúvajú  dve športové akcie . 

Prvou z nich je Beh pre každého – beh pre 

všetkých, ktorý sa aj tohto roku uskutočnil 

v rámci Európskeho týždňa mobility 

v spolupráci s Centrom voľného času Cvrček. 

V tomto roku sa k nám pripojili aj žiaci zo ZŠ 

Severná a Gymnázia Štefana Moysesa 

v Moldave nad Bodvou. Tento beh  je symbolom ľudskej spolupatričnosti 

a súdržnosti, ktorá v životoch ľudí tak často chýba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhou, už dlhoročnou tradičnou akciou našej školy je aj medzitriedna 

súťaž Beží celá rodina. Tento rok nám počasie prialo, čo sa odzrkadlilo aj na 

návštevnosti a rekordoch, ktoré padli. 

Spolu sme prebehli 21 488 kôl, čo činí neuveriteľných 5 372 km. V porovnaní 

s minulým školským rokom je to o 2 196,25 km viac. Okrem behu si rodičia 

mohli s deťmi zahrať volejbal, futbal, mohli sa odreagovať na jumpingu, no 

a pre deti patrili medzi  najväčšie lákadlá nafukovací hrad, cukrová vata 

a jazda na koníkoch. 
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Predviedli sa nám aj naše talentované 

dievčatá , ktoré navštevujú záujmový 

útvar Zumba. 

Poďakovanie patrí aj pani kuchárkam, 

ktoré sa starali o naše hladné brušká 

a uvarili nám vynikajúci guláš. 

Dúfame, že aj na budúci rok prebehnú 

naše športové akcie aspoň tak 

úspešne ako tento rok. 

No a ktoré triedy boli najúspešnejšie? 

        Prvý stupeň:                                      Druhý stupeň: 

1. miesto: 1.C                                   1.  miesto: 6.B 

2. miesto: 3.A      2.  miesto: 8.B 

3. miesto: 4.A      3.  miesto:  9.C 
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26. september -  Európsky deň jazykov 

 
 

 

 

 

 

 

 

Korene Európskeho dňa jazykov siahajú do roku 2001, kedy Európska 

únia a Rada Európy chceli poukázať na jazykovú rozmanitosť Európy. 

Organizátori prostredníctvom rôznych aktivít vyjadrili podporu 

jazykovému vzdelávaniu. Všetky aktivity tohto dňa sa stretli s veľkým 

záujmom a tak sa deň  26. september stal každoročnou tradíciou 

oslavy jazykov v Európe. 

Cieľom Európskeho dňa jazykov je podpora jazykov, rôznorodosti 

jazykov, zachovanie jazykovej rozmanitosti. Zároveň je dôležité 

upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov, zvyšovanie 

mnohojazyčnosti a medzikultúrneho porozumenia. Tento deň má 

podporiť jazykovú a kultúrnu rozmanitosť Európy. Má upozorniť na to, 

aké dôležité je celoživotné jazykové vzdelávanie v školách i mimo nich. 

Aj vy, žiaci našej školy sa vzdelávať v troch svetových jazykoch. 

Mnohí z vás si ani neuvedomujete, aké dôležité a zároveň užitočné je 

ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka v našej spojenej Európe. 

Ovládanie cudzieho jazyka otvára každému bránu do nových svetov, 

krajín a kultúr. Spája národy, zvyky, tradície. Aby každý si uvedomil 

pravdivosť výroku, ktorý hovorí: „Cudzinec je cudzincom iba 

v cudzine.“ 
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Do 6. ročníka česko – slovenského projektu „ Záložka do 

knihy spája školy“ sme sa so žiakmi našej školy zapojili už 

druhýkrát. Po minuloročnej premiérovej skúsenosti sa nám tento 

projekt zapáčil a rozhodli sme sa doň zapojiť opäť. Na hodinách 

čítania a literatúry sme sa so žiakmi porozprávali o potrebe 

čítania a kníh, ktoré by mali byť neoddeliteľnou súčasťou každej 

detskej izby. Po knihách môžu žiaci siahnuť aj v školskej knižnici, 

ktorá je centrom vzdelávania na našej škole. Po motivačných 

rozhovoroch žiaci na hodinách výtvarnej výchove začali pracovať 

na svojich záložkách, z ktorých vznikli malé umelecké diela. 

Záložky sme tento rok poslali do Základnej školy na Mariánskej 

ulici v Prievidzi predposledný októbrový týždeň. Dúfame, že 

z našich záložiek budú mať deti z partnerskej školy radosť 

a spomenú si na našich žiakov, keď ich budú vkladať do knižiek. 

My sme obdržali krásne záložky z pridelenej partnerskej školy 

z Prievidze. Tešíme sa na ďalší ročník projektu, ktorý bude pre 

nás novou výzvou. 
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  Už začiatok školského roka býva predzvesťou jesenných dní. 

Jeseň so sebou prináša aj jesenné prázdniny. Okrem nich si žiaci našej školy 

v triedach pripomínajú dni venované rôznym jesenným symbolom. 

Tak sa mnohé triedy  v októbri zmenili na jabĺčkové kráľovstvá a slávili sa v 

nich Dni jabĺk. Žiaci sa na 

nich dozvedeli, že jablko 

je  jedno  z najzdravších 

druhov ovocia. Jabĺčka sa 

vystavovali, konzumovali 

a  kreslili. Žiaci si vyrobili 

jabĺčkové papierové 

čelenky a riešili jablkové 

úlohy  zo slovenského 

jazyka i z matematiky. 

V niektorých triedach si 

vytvorili i malú knižku o 

jablku. V triedach 

prebiehali súťaže v jablkových disciplínach - skok, hod, tanec  s jablkom. Víťazi 

súťaží dostali ako odmenu ešte jedno jablko. Po súťažiach žiaci zistili, že 

„chipsy“ nemusia byť len zemiakové, ale aj zdravšie - jablkové. Aktívnu prácu 

žiakov odmenili pani učiteľky pochvalným listom.  

Posledný októbrový deň zase patrí strašidlám a halloweenskym 

aktivitám. Niektoré triedy sa 

zaplnili tekvicami a vznikali z nich 

milé svetielkujúce strašidielka.  

Popritom sa v triedach kreslilo, 

tvorilo, riešili sa zaujímavé úlohy a 

pripravovali sa jesenné svietniky.  

  

V jeseni sa aj súťažilo. Svoje sily si 

zmerali najlepší „šplhúni“, teda 
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žiaci, ktorí sa vedia rýchlo šplhať na žrdi. Tituly „najrýchlejšia veverička“ 

získali Patrícia Ádámová 3.A,   Peter Tóth 3.C, Chiara Ščavnická 4.C a Daniel 

Jančík 4.B. Špeciálne uznanie si zaslúžila Sofia Weiserová z I. C, ktorá sa 

dokázala vyšplhať za necelých 9 sekúnd.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci moldavských a okolitých škôl si zase zmerali sily v speve ľudových piesní. 

Túto súťaž pod názvom Znej ľudová pieseň organizuje  Miestny odbor Matice 

slovenskej. Opäť boli naši žiaci veľmi úspešní. Posúďte sami:  

ZLATÉ PÁSMO: Ema Valčáková 3.A, Beáta Bodnár 4.B, Julianna Kissová 5.A, 

Ema Graffy 5.A, Miroslava Lovászová 

6.A, Veronika Ločová 8.B 

STRIEBORNÉ PÁSMO: Diana 

Kuzmová 4.B, Laura Dedinská 5.B, 

Bianka Kirňak 5.C 

BRONZOVÉ PÁSMO: Katarína 

Gašparová 5.A 

Cena riaditeľky MKS Ema Graffy 

 V jeseni sa školský rok ešte len rozbieha, ale naša školská jeseň nabrala 

turbulentné obrátky. Dúfame, že rovnako bohaté a úspešné budú i ďalšie 

ročné obdobia v školských laviciach.  
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Oheň 

Oheň horí, plameň  žiari, 

hneď sú deti pri požiari. 

Všetko je tu horúce, 

pozor, deti, veľký plameň blkoce! 

A kde sa tu požiar vzal? 

Založil sa azda sám? 

Petardy tu lietali, 

so zápalkami sa miešali. 

Chlapci si pre zábavu, 

kúpili v obchode petardu. 

Tá však nie je na hranie, 

len na novoročné vítanie! 

Suchá tráva a stromy sa zapálili, 

nik nevie, čo robiť v takej chvíli. 

Na mobile 150 –ku zavolať 

a hasičov k týmto plameňom rýchlo dostať. 

V lese ďalší oheň horí, 

pretože tu ľudia boli. 

Opiekli si slaninku, 

nedali pozor na malú iskierku. 

Tá iskra mala veľkú moc, 
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hasiči mali prácu na celú noc. 

Zvieratá sa rýchlo ukryli, 

pred plameňmi si život zachránili. 

Preto deti, pozor dajte, 

s ohňom sa nikdy nezahrávajte! 

Malý plameň veľké škody narobí 

a mnohým ublíži aj na zdraví. 

Zdravie a život je to najcennejšie, 

čo človek má, 

pre zábavku s ohňom o ne často prichádza. 

                                                                                                   T.Heinrich, 8.B 

 

2. miesto v celoslovenskej súťaži „Ochrana pred požiarmi očami detí“ 
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Prázdninové putovanie 

 

 Veľakrát som počula 

o siedmich divoch sveta. 

O tom, že aj naše malebné 

Slovensko ukrýva takéto divy, 

som sa presvedčila počas 

tohtoročného prázdninového 

putovania. Naša rodina má 

totiž rada dovolenky, pri 

ktorých sa nevylihuje na pláži, ale spoznáva. Podľa mojich rodičov, máme na 

Slovensku toľko pekných miest, ktoré ešte nepoznáme, že ciele našich 

prázdninových putovaní sú určené na niekoľko rokov vopred. Ono, nie že by 

sa nám pri mori nepáčilo, ale pri našich dvoch prímorských pobytoch sme 

spoznali akurát lekárov a veľmi blízke okolie hotelov, lebo mám taký pocit, že 

všetky vírusy pri mori čakajú a číhajú, kedy sa tam objaví naša rodina 

a zaútočia na nás. Skrátka, naša rodina má predurčené dovolenky na 

Slovensku.  

Pred odchodom na tohtoročné poznávanie Slovenska sme zostali verní tradícii 

a nabrali smer  Nízke Tatry. Vysokého menovca tohto pohoria celkom dobre 

poznáme, ale tieto boli pre nás veľkou neznámou – náš prvý div Slovenska. 

 Už cestou do hotela Máj v Jánskej doline sme prechádzali mnohými 

peknými časťami Slovenska. Toľko miest sme obdivovali! Levoču a jej okolie, 

výhľady na mohutné štíty Vysokých Tatier, rieku Váh, Liptovský Mikuláš 

a jeho úžasnú polohu. Páči sa mi, že jeho obyvatelia môžu z jednej strany 

obdivovať Západné Tatry a z druhej ho ohraničujú končiare Nízkych Tatier.  

 Naše putovania mám rada aj preto, lebo sa zvyčajne nikam 

neponáhľame, jednoducho sa ráno v hoteli po raňajkách dohodneme, kam, 

prečo a načo ideme.  Aj napriek daždivému počasiu sme mali v Jánskej doline 

a v jej okolí, čo obdivovať a spoznávať.  

Pred dažďom nás prichýlila vo svojom podzemí Demänovská ľadová 

jaskyňa – druhý div Slovenska. Jej priestory sú úplne  rozprávkové. Kvapľová 

výzdoba, prítmie a zvyšky ľadu vytvorili dojem, že som sa cítila ako Maruška 

z filmovej rozprávky Soľ nad zlato v kráľovstve Soľného princa. Skutočne sa jej 

niektoré scény nakrúcali v týchto priestoroch.  Obrovský obdiv si zaslúžia 

herci a televízny štáb, ktorí  nahrávali v týchto studených priestoroch 

a pravidelne prekonávali to množstvo schodov.  
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Ďalší daždivý deň nás vyhnal do aquaparku Tatralandia, kde sme dosýta 

vyjašili v bazénoch i na tobogánoch – pre nás, deti, určite ďalší z divov na 

Slovensku. 

V ďalších dňoch do Nízkych Tatier zavítalo slnečné počasie a my sme si 

z vyhliadkovej veže pozreli Jánsku dolinu a blízke okolie Liptovského 

Mikuláša. Zavítali sme aj do múzea Mincovníčkovo, kde sme spoznali cestu, 

na ktorej sa zo zlata stáva minca. V tomto múzeu nie je  žiadne elektrické 

vedenie. Z podzemia, kde sa hľadalo zlato, sme doputovali cez kováčsku 

vyhňu až k razeniu mince. Ukážka banskej štôlne a banícka izbietka nás 

donútili zamyslieť sa nad tým, ako skromne voľakedy ľudia žili, ako ťažko 

pracovali a akí sme dnes rozmaznaní. Nasledovala dražba mince, ktorú pred 

nami pani sprievodkyňa vyrazila. Výťažok z nej išiel na podporu detského 

jaskyniarskeho krúžku, a tak som bola rada, že sme si ju vydražili my 

a pomohli sme mojim rovesníkom. Múzeum Mincovníčkovo – štvrtý div počas 

našich prázdnin. 

Saganománia zachvátila aj nás a ešte v ten deň sme z banského 

podzemia presedlali na požičané bicykle a putovali sme k Stanišovskej jaskyni.  

Ďalšia špeciálna, pre nás neznáma jaskyňa, ďalší div Slovenska, ktorá sa 

prechádza s prilbami a s čelovými lampami. Naša mama však zle odhadla 

preraďovanie na požičanom bicykli a nevedome, ale za hlasného dudrania, sa  

na najťažšom prevode vytrepala na kopec a vyhlásila, že ďalej ani krok. Tak 

sme k vchodu k jaskyni došliapali len s ockom a mamka nás počkala pod 

kopčekom.  

Ďalší deň sme sa dedinkami a mestečkami, ktorých názvy sme počuli po 

prvý raz, presunuli do Bojníc. Ešte sme ani netušili, aké skvelé možnosti nám 

toto starobylé mestečko pripravilo. Bodaj by nie, pre mnohých určite ďalší div 

Slovenska.  

Prvý večer sme si naplánovali nočnú prehliadku zámku. Musím priznať, 

že som sa aj trochu bála. Najviac napätá som bola tesne pred prehliadkou 

a teraz už viem, že som aj mala mať dôvod na strach. Pani sprievodkyňa 

s nami putovala len s lampášom. Rozprávala nám príbehy a v miestnostiach, 

kde si nezasvietila elektrinou, ale svietila len svojím lampášikom nás čakal 

strašidelný výstup. Tušili sme, kedy sa asi niečo udeje, ale nedalo sa na to 

pripraviť. Občas som sa veľmi zľakla. Ocko mi hovoril, že on nie, ale nebola to 

pravda. Veď keď som  sa naň pozrela, zohol sa a silnejšie mi zovrel ruku. 

V ďalších miestnostiach, v ktorých bola tma, som si radšej zavrela oči, no aj 

tak ma bojnické strašidlá vyľakali. Po prehliadke sme škodoradostne počúvali 

v parku pod lipou kráľa Mateja výkriky iných turistov, ktorí si zámok pozreli 

po nás. V Bojniciach na nás na každom kroku dýchala história, je to naozaj 



20 
 

nádherné mestečko s atrakciami zhromaždenými blízko seba. Ďalší deň sme si 

pozreli ZOO a o deviatej sme zavítali do sveta neandertálcov 

v predhistorickom múzeu. To bol zážitok! V poradí siedmy div Slovenska. Pri 

vstupe nám dali horiace fakle a my sme sa  snažili nič nezapáliť. Videli sme 

tam plno exponátov, ako napríklad kosti pravekých ľudí a zvierat, kel 

mamuta, jaskyňu neandertálskeho šamana alebo nám porozprávali príbeh 

o mamuťom mláďatku, ktorého našli nedávno na Sibíri zmrznuté v ľade.  

Večer sme sa zase vracali do hotela a bolo mi ľúto, že už ideme domov. 

Aj teraz sa prichytím pri listovaní vo fotoknihe, že sa usmievam nad 

letnými zážitkami. Neviem sa dočkať budúcoročných prázdnin a už teraz viem, 

že naša malebná krajina zvaná Slovensko neoplýva iba siedmimi divmi, ale že 

ich je omnoho viac. Som zvedavá, čo si pre nás tieto zákutia Slovenska 

nachystajú. 

No čo už! Aj v tomto prípade platí stará múdrosť odveká: Všade dobre, 

doma najlepšie! 

 

 

                           

 

                                                                                                   M. Lovászová, 6.A 

 

1. miesto v celoslovenskej súťaži „Slovensko očami detí“ 
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Ždiar ako z rozprávky 

Ždiar je svojrázna horská dedina, 

v ktorá sa hrdí svojím Goralským folkló-

rom. Krstný tam kúpil chalupu a my sme 

radi, že tam môžeme chodiť na 

prázdniny. Krstný má dvoch synov - Kika 

a Sama, tak je tam ešte veselšie a my sa 

tam nemáme čas nudiť. Chalupa je už 

síce staršia, ale krstný s mojím ockom ju 

pomaly opravujú. Leží na kopci mimo hlavnej cesty a je z nej výhľad skoro na 

celý Ždiar, ktorý sa kľukatí ako had popri potoku Belá.  

Pod kopcom býva ujo Janko a my deti radi k nemu chodíme. Ujo Janko 

je veľmi milý a veselý ujo. Vždy keď môžeme, tak  mu pomáhame. Napríklad: 

ráno vyhnať kozu a barančeka na lúku a večer ich zahnať naspäť, nakŕmiť 

prasiatka alebo kone alebo zvážať úrodu z role na jeho malom 

štvorkolesovom traktore. Za odmenu nás povozí na voze, alebo v zime na 

saniach, ktoré ťahajú kone. A vždy večer keď zaháňame kozu, tak nám ujo 

Janko dá za hrnček kozieho mlieka. A my ho ráno na oplátku pozveme na 

kávu. Kým pije, hovorí nám vtipné príbehy z jeho detstva. Občas aj zaspomína 

na tie ťažšie časy, keď ešte všetko robili ručne, aj sadili, aj kosili, aj do lesa na 

drevo chodili a mali sa čo obracať, aby všetko stihli.  

Ujo má teraz už len jedného koňa, ale keď mal dvoch, tak bol 

biotaxikár. Chová aj poštových holubov, s ktorými chodí na súťaže. Sú to 

veľmi pekné holuby. Veľmi by som jedného chcel mať aj ja. 

Raz, keď sme šli s ním po holuby zo súťaže, tak nám prebehol cez cestu 

obrovský jeleň, bol väčší ako auto. Ujo Janko vravel, že sme mali šťastie, lebo 

tak dole ich často nie je vidno. Na dvore chová aj pávy a sliepky.  

Mamka, alebo krstná nám skoro každý deň uvaria "Ždiarsky" puding. 

Radi do neho chodíme na lúku zbierať špeciálnu prísadu: jahody a čučoriedky, 

no cestou sa nám niekam "stratia". Prezradí nás však čučoriedkovo modrý 

úsmev.  

Často chodíme na prechádzky a obdivujeme domčeky a drevenice, 

ktoré väčšinou slúžia ako ubytovanie pre turistov. 
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A keď prší, tak sme vo vlastnej detskej izbe, ktorú nám na povale 

zariadil krstný a môj ocko. Máme z nej krásny výhľad na lúku a Belianske 

Tatry.    

Večer si sadneme vonku, opekáme na grile a vychutnávame si posledné 

lúče slnka. Krstný nám vždy pripraví na grile chutné grilované klobásky, 

slaninku, kuracie stehienka, cibuľu, cuketu a moje obľúbené paradajky. Vždy 

sa najeme tak dobre, že sa nevládzeme ani pohnúť. 

Najviac ma prekvapil krstný s chlapcami, keď sme raz prišli v zime na chalupu. 

Kiko so Samom sa nám odrazu stratili v kopci snehu. No rýchlo sme zistili, že 

oni tam stihli už vykopať iglu. My s bratom sme sa rýchlo prezliekli a išli za 

nimi do iglu. Večer nám tam rodičia zapálili sviečky. Ich žiara sa odrážala v 

ligotavom snehu. Veľmi sa mi 

to páčilo. Na druhý deň však 

prišlo oteplenie, a tak sme si 

iglu dlho neužili. Ale bolo tam 

stále veľa snehu, a tak sme sa 

sánkovali. No ani to netrvalo 

dlho, lebo sneh sa rýchlo 

roztápal. 

Raz sme sa vybrali na 

túru do hôr. Bola to dlhá a namáhavá túra, ale ja to neľutujem dodnes, že 

sme tam šli. Boli tam také pekné kamzíky, že keby neboli plaché, tak ich aj 

pohladkám. Potom sme išli ďalej a zrazu sme z lesa vyšli do Širokého sedla. 

Bol tam taký pekný výhľad na Ždiar, ktorý bol o tisíc metrov nižšie ako my. 

Videli sme aj pekné hory v pozadí. Našli sme si vhodné miesto a sadli sme si 

oddýchnuť a najesť. Kochali sme sa tou nádherou. Ocko povedal, že na budúci 

rok pôjdeme tým chodníkom ešte ďalej a prespíme na horskej chate. Vrátili 

sme sa takí unavení, že sme skoro nestihli ani ľahnúť do postele a už sme 

spali. 

Nikdy sa nám nechce vrátiť domov, lebo Ždiar je taký pekný a vždy 

objavíme veľa nových miest. 

                                                                                                         M. Oravec, 5.B 

Čestné uznanie v celoslovenskej súťaži „Slovensko očami detí“ 
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26. október 2015 je   

Medzinárodným dňom  

školských knižníc. V rámci 

tohto dňa je vyhlásený už 11. 

ročník celoslovenského 

projektu „ Najzaujímavejšie 

podujatie školskej knižnice“. 

Učitelia aj žiaci našej ZŠ na 

Ulici Československej armády 

15 v Moldave nad Bodvou sa 

do tohto  projektu s nadšením 

zapojili. Keďže tento rok je 

vyhlásený aj za Rok Ľudovíta Štúra, my sme sa rozhodli obe udalosti patrične 

osláviť.  

Priestory  školy od rána zdobili portréty najväčšieho slovenského 

dejateľa - Ľudovíta Štúra a predstaviteľov štúrovskej generácie. Žiaci si na 

podobizniach dali skutočne veľmi záležať. Krásne portréty boli doplnené aj 

básňami o štúrovských básnikoch, ktoré vytvorili žiaci II. stupňa na hodinách 

slovenského jazyka a literatúry. V priebehu  celého dňa sa uskutočnilo 

niekoľko zaujímavých akcií, do ktorých boli zapojení žiaci z prvého aj druhého 

stupňa . Pre najmenších žiakov, prvákov, bola pripravená aktivita „ Rozprávky 

v knižnici alebo rozprávková knižnica“. Pre nich si žiaci z III.B a IV.C pripravili 

dramatizáciu známych ľudových rozprávok a bábkovú rozprávku O troch 

prasiatkach. Pre druhákov, tretiakov a štvrtákov boli v priestoroch školskej 

knižnice pripravené aktivity 

Neomylné pero a Čítačka. 

Cieľom týchto aktivít bolo 

preveriť čitateľskú 

gramotnosť našich žiakov 

a zistiť, ako sa vedia 

popasovať aj s netradičnými 

úlohami z gramatiky. 

Žiaci  ôsmeho ročníka si 

vzali na mušku štvrtákov. 
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Pripravili si pre nich prezentáciu o živote a tvorbe Ľudovíta Štúra. Zaujímavé 

skutočnosti o Ľ. Štúrovi sa dozvedeli na hodinách slovenského jazyka, 

dejepisu a aj v školskej knižnici. Nadobudnuté fakty spracovali a formou 

prezentácie ich odovzdali žiakom štvrtého ročníka. To, či štvrtáci sledovali 

pozorne prezentáciu, si ôsmaci overili formou krátkeho kvízu. Vyvrcholením 

celodenného podujatia bolo hudobno – literárne pásmo, ktoré pripravili žiaci 

8. a 9. ročníka v spolupráci so školskou speváckou skupinou Zvonky pre 

učiteľov, rodičov a širokú okolitú verejnosť. V pásme odzneli prekrásne 

ľudové piesne popreplietané ukážkami básní našich národovcov o vlasti.  

Medzinárodný deň školských knižníc sme si patrične pripomenuli 

všetkými spomenutými aktivitami a veríme, že si žiaci nájdu čas na návštevu 

školskej knižnice aj v iné dni počas celého školského roka a siahnu po 

nejednej knihe. Veď predsa kniha je priateľ, ktorý nikdy nikoho nezradí 
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Novembra sa prváci 

v Základnej škole na Ulici 

Československej armády 15 

v Moldave nad Bodvou nevedia 

dočkať. Je to mesiac, keď sa koná už 

tradičná akcia našej školy, 

Pasovačka prvákov. Prváci sú na nej 

prijímaní za právoplatných žiakov 

a spolužiakov. Žiakmi školy sú už 

síce takmer 3 mesiace, ale 

pasovanie je znakom, že ich medzi seba prijali aj tí veľkí -  starší spolužiaci, 

ktorých stretávajú v škole. 

O scenár pasovačky sa stará PhDr. Iveta Klajberová a my, žiaci 

navštevujúci jej Literárno – dramatický krúžok, sme už od septembra zvedaví, 

aká rozprávka alebo príbeh bude tvoriť hlavný dej. Názov tohtoročnej 

pasovačky, Hurá do školy!, napovedal, že bude zvolávať žiakov do školy. Školu 

však navštívili aj prapodivné bytosti ako čertíci Hubert a Lucifer i zbojník. 

A veruže v nej bolo veselo. Na javisku sa roztočil kolotoč humorných situácií. 

Po divadielku nastala pre prvákov dlho očakávaná  chvíľa. Predviedli, čo sa za 

takmer tri mesiace naučili a slávnostne sľúbili, že budú dodržiavať veselé 

žiacke pravidlá prečítané deviatakmi. Potom v sprievode postavičiek z 

divadielka zanechali otlačok prsta v knihe na to určenej, pokľakli a deviataci 

Lucka s Rolandom ich pasovali veľkou ceruzkou do žiackeho cechu. Poklonili 

sa pred obecenstvom a prevzali si dekrét o pasovaní. Prestávky vyplnili 

spevácke vystúpenie členov krúžku Hudobné dielne a tanečné číslo krúžku 

Zumba.  

Bolo to pekné popoludnie, o ktoré sa pričinili PhDr. Ivete Klajberová s 

opäť skvelým scenárom a réžiou, Mgr. Soňa Maléterová s krásnou výzdobou, 

Mgr. Kamila Kissová a Mgr. Barborá Bystrá hudobnými číslami a 

zhudobnenými básňami, Bc. Lucia Bašková peknou tanečnou choreografiou, 

triedne pani učiteľky prvákov, Mgr. Andrea Sedláková, PaedDr. Katarína 

Kiššová a Mgr. Kamila Kissová, náročnou prácou, ktorú robia s láskou a 
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šikovní žiaci - členovia Literárno-dramatického krúžku, krúžkov Hudobné 

dielne, Zumba a Mladí umelci. Technické záležitosti mali pod palcom Ing. 

Zdena Fiedlerová a PaedDr. Alžbeta Gajdošová. Zadosťučinením pre každého 

účinkujúceho boli okrem potlesku aj radostný výraz v očiach prváčikov a ich 

škôlkarskych kamarátov, poďakovanie našej pani riaditeľky PaedDr. Jolany 

Liszkaiovej a hrdý výraz v tvárach rodičov našich najmladších spolužiakov.  

Milí naši prváci, vitajte v žiackom cechu! Prajeme vám veľa radosti 

z poznávania a mnoho pekných  spoločných zážitkov so svojimi spolužiakmi. 

Nech sa naša škola stane vaším skutočným druhým domovom.  
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V rámci Týždňa  boja proti drogám sme na triednických hodinách 
s našimi pani učiteľkami riešili rôzne kvízy ohľadom užívania drog, alkoholu 
a fajčenia. Jedinou dobre mienenou radou by pre každého malo byť, aby 
nikdy nesiahol po droge, pretože sa z jej opojenia dostáva veľmi ťažko a vo 
viacerých prípadoch má za dôsledok rozpad rodín, násilie a v neposlednom 
rade aj smrť človeka. Vážme si svoj život a nehazardujme s ním zbytočne! 
 

Drogy 
Droga, to je hnusná vec, 
vraví každý športovec. 

Zničí všetky priateľstvá, 
slzy mamám prináša. 
Ten, kto drogu užije, 

vo vymyslenom svete sa ukryje. 
Keď však droga vyprchá, 

každého tvrdá realita čaká. 
Prebudenie nie je príjemné, 

ten, kto to zažil, to už vie. 
Dá sa z toho vyliečiť, 

treba však pevnú vôľu  nastaviť. 
Dobrá rada nad zlato: 
Nedaj si nikdy drogu, 

nestojí to za to! 
 

 
 

 

 

 

 

 



28 
 

 

Jozef Lohyňa je športovec. Viackrát reprezentoval Slovensko 

v zápasení.  Keď som sa dozvedela, že ideme na besedu, potešila 

som sa. Na besede sme mu dávali všelijaké otázky, súkromné aj o 

športe. Bola to veľká zábava. Povedal nám o sebe veľa. Narodil sa 

v Zlatých Moravciach, má dvoch synov. Dávnejšie žil v Prahe. 

Dozvedeli sme sa, že keď mal jedenásť rokov,  prvýkrát sa  postavil 

na žinenku, v roku 1990 sa stal majstrom sveta v zápasení vo 

voľnom štýle. Na konci besedy nám dal svoj podpis. Som veľmi 

rada, že som tam bola. Hovoril nám, že on našu krajinu 

reprezentoval v zápasení  vo voľnom štýle. Jeho kariéra ho dostala 

na veľa miest na našej zemeguli. Precestoval skoro celý svet, ale sú  

miesta, kde ešte nebol. Má brata, ktorý je o rok starší ako on, volá 

sa Ľubomír. Pred siedmimi rokmi  definitívne ukončil svoju kariéru. 

Jeho veľkou prednosťou bola vyrovnaná psychika a odvaha. V 

rokoch 1988 a 1992 patril medzi najlepších športovcov 

v Československu. Za titul majstra sveta v roku 1990 dostal titul 

športovec roka. Jozef Lohyňa sa počas pätnástich rokov  zúčastnil na 

troch olympiádach. Po roku 1998 sa venoval trénerskej 

a funkcionárskej práci. Okrem zápasenia hral aj hokej a futbal. Teraz 

predáva v hokejovom obchode. 

Výsledky na OH: 3.miesto v  Soule 1988, 5. miesto  v Barcelone 

1992, 4. miesto v Atlante 1996. 

Medaily z MS: bronzový v Budapešti 1986, zlatý v Tokiu 1990,    

strieborný vo Varne 1991. 

Medaily z ME: 4x bronz - v Aténach 1986, vo Veľkom Tarnove 1987,      

v Ríme 1994 a v Bratislave 1998, strieborný v Ankare 1989. 

Okrem medailí dostal aj ocenenia: 
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1990 najúspešnejší športovec ČSFR 

1990 čestné uznanie Rady ONV (z rúk predsedu ONV Teodora 

Palkoviča, ako výraz vďaky za dlhoročnú, veľmi úspešnú 

reprezentáciu prievidzského zápasenia a celej hornej Nitry) 

Zaslúžilý majster športu 

Cena fair play - rytier športu 

Najlepší slovenský zápasník storočia 

Som veľmi rada že som ho spoznala.              

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 K. Képesová  , 4.A       
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December, posledný mesiac 

v roku, sme v našej škole mali bohatý 

na udalosti. Celé predvianočné prípravy 

odštartoval príchod Mikuláša, ktorý 

k nám privítal 4. decembra aj so svojimi 

čertíkmi a anjelikmi. Všetci žiaci už od 

rána netrpezlivo vyčkávali a v sprievode 

svojich pani učiteliek sa zišli na nádvorí 

školy. Mikuláš na nás nezabudol ani 

tento rok. Prišiel aj s veľkými balíčkami, na ktoré sme sa  veľmi tešili. Aj pani 

učiteľky boli odmenené. Dostali krásne mikulášske mydielko. Veľkým 

prekvapením , nielen pre Mikuláša, boli chemické pokusy, ktoré nám „ 

ukuchtili“ žiaci z chemického krúžku pod vedením PaedDr. J. Ločovej. Na 

záver nám zaspievali naše milé Zvonky a  pesničku zahral aj samotný Mikuláš. 

Všetci sme sa, aj keď trošku premrznutí, vybrali do tried na vyučovanie. 

V triedach sme sa príjemne zohriali, pani učiteľky nám rozdali darčeky od 

Mikuláša a čakali sme na 

vyučovaciu hodinu. Ale zrazu sa 

zo školského rozhlasu ozval 

Mikuláš a pozval nás do jedálne. 

Boli sme veľmi zvedaví, aký 

darček nám ešte tento rok 

pripravil . Po príchode do jedálne 

sme boli príjemne prekvapení. 

Čakal  nás tam Martin Harich – 

vynikajúci spevák,  superstárista, 

účastník britského X – FACTOR – u. Jeho koncert bol úžasný, celá jedáleň 

burácala a spievala spolu s ním. Bol to skutočne krásny darček od Mikuláša, 

na ktorý budeme dlho spomínať. 

V priateľskom a „záchranárskom“ duchu sa niesol aj začiatok 

nasledujúceho týždňa. V pondelok, 7.12.2015, sa v našej škole už druhýkrát 

zorganizovala veľmi pekná akcia – Mikulášska kvapka krvi. Darovať 
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najcennejšiu tekutinu – krv – prišlo až 31 darcov, ktorí si zaslúžia náš obdiv 

a naše poďakovanie. 

Vyvrcholením a krásnou bodkou za týmto  kalendárnym  rokom  je v našej 

škole už tradične VIANOČNÁ BESIEDKA,  na ktorú sa veľmi tešia rodičia 

a priatelia školy. Predsa každý 

si v tom predvianočnom zhone 

potrebuje trošku oddýchnuť 

a zabudnúť na každodenné 

starosti. Tento rok bola 

hlavným motívom besiedky 

krásna Andersenova rozprávka 

„ Dievčatko so zápalkami“. Kým 

mladí herci zo záujmového 

útvaru Mladý recitátor 

pochopili, čo sú skutočné hodnoty, na pódiu MKS sa diali neuveriteľné veci, 

nádherný spevácky úvod, úžasné mažoretky, spev Zvonkov, tanec snehových 

vločiek, elegantná cha – cha, moderná Popoluška . Nakoniec prišli aj pastieri 

a Traja králi, so zmesou kolied a vianočných piesní sa prezentovali aj žiaci 

z druhého stupňa. Všetci, ktorí si 

besiedku prišli pozrieť, 

odchádzali naplnení najkrajšími 

emóciami.  
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Adele Laurie Blue Adkins sa narodila 5. mája 1988 v Londýne, Anglicko. Je to anglická 

speváčka a skladateľka, známa pod umeleckým menom Adele. 

V roku 2006 úspešne vyštudovala BRIT School for Performing Arts and 

Technology. Podpísala nahrávaciu zmluvu s XL Recordings, po tom, čo Adelin kamarát 

uverejnil jej demo na Myspace. V roku 2007 obdržala ocenenie Brit Awards v kategórii 

„Critics' Choice“ a vyhrala prieskum BBC Sound of 2008. Jej debutový album, 19, vyšiel 28. 

januára 2008 a získal komerčný úspech. V Spojenom kráľovstve bol 7-krát certifikovaný 

platinou a v Spojených štátoch dvojitou platinou. V roku 2008 sa objavila na Saturday 

Night Live a tým zvýšila svoju popularitu v USA. Na 51. ročníku udeľovania cien Grammy v 

roku 2009 obdržala ocenenia v kategórii „Najlepší nováčik“ a „Najlepší ženský spevácky 

popový výkon“. 

Adelin druhý štúdiový album, 21, vyšiel 24. januára 2011. Album obdržal pozitívne recenzie 

od hudobných kritikov. Prekonala svoj skorší úspech a v roku 2012 obdržala niekoľko 

ocenení vrátane šiestich Grammy Awards, dvoch Brit Awards a troch American Music 

Awards. Tiež vyhrala „Album of the Year“ a „British Album of the Year“. 21 bol v Spojenom 

kráľovstve 16-krát certifikovaný platinou a stal sa tam aj štvrtým najlepšie-predávanejším 

albumom všetkých čias. V Spojených štátoch sa udržal na prvej priečke dlhšie, než 

akýkoľvek iný album od roku 1985 a bol certifikovaný diamantom.  Celosvetovo sa predalo 

30 miliónov kópií. 

Vďaka úspechu albumu 21 bola Adele niekoľkokrát spomenutá v Guinnessovej knihe 

rekordov. Stala sa prvou ženou v histórii, ktorá mala v rebríčku Billboard Hot 100, tri single 

v top 10 a prvou umelkyňou, ktorá mala dva albumy v top 5 rebríčku Billboard 200, a dva 

single v top 5 v rebríčku Billboard Hot 100.  21 je najdlhšie umiestneným albumom číslo 

jeden v histórii amerických a anglických albumových rebríčkov od sólovej umelkyne.  V 

roku 2013 obdržala ocenenie Academy 

Award, Grammy Award a Zlatý Glóbus za 

Najlepšiu filmovú pieseň „Skyfall“, ktorú 

skomponovala pre rovnomenný film 

Jamesa Bonda. 

Po trojročnej prestávke, Adele 20. 

novembra 2015 vydala tretí štúdiový 

album s názvom 25. Album debutoval na 

prvej priečke najhlavnejších trhov a 

zlomil rekord v prvom týždni predaja v USA a UK.  Prvý singel z albumu s názvom „Hello“, 

debutoval na prvej priečke v krajinách po celom svete a stal sa prvou piesňou v USA, z 

ktorej sa predalo cez milión digitálnych kópií v prvom týždni predaja. 
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V OSEMSMEROVKE NÁJDI VYZNAČENÉ SLOVÁ. 
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MATEMATIKA, DEJEPIS, FYZIKA, ETIKA, CHÉMIA, BIOLÓGIA, 

SPRÁVANIE, SLOVENČINA, INFORMATIKA, TECHNIKA, RUŠTINA, 

ANGLIČTINA, TRIEDA, UČITEĽKA, HODINA, TABUĽA, PERO, ZOŠITY, 

KNIHA, GUMA, LAVICA, LOPTA, SPEV, NOTA, OKNO, MOBIL, TEXT,TY  

 

 

RIEŠENIE:........................................................................ 
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Do obrazca dopĺňaj čísla od 1 do 9. V každom riadku, stĺpci a vo 

vnútornom štvorci ( 3 krát 3 ) musia byť všetky čísla od 1 do 9. 

Žiadne číslo sa nesmie opakovať. 

 

                                                                                         8  4 9 5  

 8  7  1  3 4 

6   5 3 9  2  

8 5  3 9     

3  7 2 4 6 1 8  

2 4 6    3   

 6 8  1 2 7  3 

 3 9  5 8 4   

4  2   3 5 6  

 

Každé sudoku má len jedno jediné riešenie. Veríme, že sa s ním 

nebudeš dlho trápiť a budeš spokojný sám so sebou.  
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1.         

       
2.         

       
3.       

       
4.       

       
5.             

    
6.             

      
7.           

            
8.                 

  
9.         

      
10.   

         
11.             

    
12.       

       
13.         

      
14.   

         
15.               

           

1.Najdôležitejšia osoba v našom živote  8. Nábytok   15. Meriame nimi čas 

2. Dopravný prostriedok    9. Pomôcka na šitie                              

3. Má 365 dní                10. Prvé písmeno v abecede                                     

4. Meniny má 24.12.                 11. Vystupujú v ňom zvieratá a klauni                        

5. Sladkosť     12. Zviera 

6. Zviera, ktoré v zime spí   13. Časť tela 

7. Druh ovocia     14. Dlhé i 
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  Stretnú sa dve blondínky na letisku. 

- Počula si to, že teraz letia ružové kabelky?  

- Jééj ! A o koľkej? 

 

Pýta sa syn otca: 

- Prečo sa v zime solia cesty? 

 

- Lebo cukor je drahý.  

 

Sú dve vrany. Jedna letí okolo druhej a druhá okolo pol 

tretej. 

 

Radia sa dvaja policajti na autobusovej zastávke.  

Prvý hovorí: 

- Pôjdeme autobusom alebo pešo? 

Druhý hovorí:  

- Neviem, podľa toho, čo príde skôr. 

 

Príde mladík do cukrárne a pýta sa predavačky: 

- Máte perníkové srdce s nápisom „Si moja jediná?“ 

 

- Áno, máme. 

 

- Tak si vezmem päť kusov. 
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- Malému chlapcovi spadla do úzkej hlbokej rúry 

pingpongová loptička. Rúra bola len o niečo 

širšia ako loptička, teda rukou ju vytiahnuť 

nemohol. Čo by ste mu poradili aby dostal túto 

loptičku von (bez jej poškodenia)? 
 Do rúry treba naliať tekutinu. Na jej hladine bude loptička plávať. 

- Spoj všetky body 4 rovnými čiarami.   Rozdeľ  3 rovnými čiarami tak, aby                     

v každej   časti bolo len jedno prasiatko. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdi pandu na obrázku. 
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 Pani učiteľka, všetci kričia a ležú na zemi. 

 

 Pani učiteľka, Natália sa pýta, jestli môže ísť na telesnú 

v harišni. 

 

 Zo šmýkačky: „ A teraz pôjdem kozmetickou rýchlosťou!“ 

 

 Zajtra budeme mať gigantické ( didaktické ) hry. 

 

 Vety podľa zloženia poznáme jednoduché a dvojduché. 

 

 Strom, na ktorom rastú slivky, je slivovica. 

 

 Dielo Tri gaštanové kone napísala Margita Žiguli ( Figuli ). 

 

 Hlienka ( lienka ) je hmyz. 

 

 Dĺžka strany AB je 75 minimetrov. 

 

 Smerová ružica – ruženica. 

 

 Kompas – čimpas.  

 

 Serpentínka – kučeravé schody. 
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Zodpovední pedagógovia:  Mgr. K. Heinrichová 

    Mgr. M. Lovászová 
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