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www.úlet.zš/slovo_na_úvod 

 

Haló, haló!  

Mikuláš je už tu! Aj my prichádzame s bohatou nádielkou gratulácií, 

informácií, správ, tvorivých a zábavných úloh či básnických prvotín 

a príbehov...  

     Po dlhšom čase je tu opäť školský časopis www.úlet.zš. Časopis, v ktorom 

nájdete „z každého rožka troška.“        

     Prichádzame k Vám v čase, keď očakávame nielen najkrajšie sviatky roka -           

– Vianoce, ale aj v čase blížiaceho sa konca kalendárneho roka, keď sa zvykne 

hodnotiť, bilancovať uplynulé obdobie. Chceme vás informovať o úspechoch 

našich žiakov, ich kreativite a každodennom úsilí.  

Kolektív redakčnej rady 

 

Sprievodca rubrikami – témy čísla: 

 

Slovo na úvod str. 2 

Na známosť sa dáva str. 3 

Exkurzie a besedy str. 16 

Súťaže str. 27  

Vlastná tvorba str. 34 

Cudzojazyčné okienko str. 62 

Zábavník str. 66 

Slovo na záver str. 68 

Správne riešenia str. 69 

Obrázky z internetu str. 72 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.úlet.zš/slovo_na_úvod
http://www.úlet.zš/
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www.úlet.zš/na_známosť_sa_dáva

  

Letná premena školy 

     Počas dvoch mesiacov letných prázdnin bol v škole 

živý pracovný ruch. Aby sme  dnes mohli hľadieť 

z nových okien a v príjemnom prostredí 

sa vzdelávať, bolo potrebné urobiť 

množstvo ťažkej práce. Priebežne 

vyvážať sutiny, sklo, stále  upratovať, umývať a nakoniec 

aj  vymaľovať.  Svojpomocne!  Preto naše poďakovanie patrí 

všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, 

rodičom a priateľom školy, ktorí venovali svoje sily a čas skultúrneniu 

vnútorného prostredia našej školy. 

Predtým... 

 

A dnes? 

Príďte pozrieť a sami uvidíte na vlastné oči... 

 

 

 

 

http://www.úlet.zš/na_známosť_sa_dáva
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Privítanie prvákov 

 

Milí naši kamaráti, prváci! 

     Vitajte medzi nami v našej škole. Škola – to je 

síce dlhá, no krásna a zaujímavá cesta k poznaniu 

seba i sveta. Na tejto ceste vám chceme, milí 

prváci, zaželať veľa úspechov, pekný vzťah 

s triednou pani učiteľkou, ale tiež veľa nových 

kamarátov. 

 

Vitaj, vitaj, kamarát! 

Nemusíš sa školy báť! 

Je tu dobre, je tu milo! 

Prajeme ti, 

aby sa ti u nás ZAPÁČILO! 
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 Čriepky či „črepiny“ o našej jubilantke 

     Keď sa narodí dieťa, tichosť očakávaného 

príchodu pretne jeho prvý krik. Keď je to nová 

škola, ohlási sa ostrým zvukom svojho prvého 

zvonenia.  

     Tak to bolo aj 14. septembra 1974 v Banskej Bystrici. Na okraji 

Fončordy, v opare rána, po prvý raz pohladili slnečné lúče belavú 

novostavbu.   A odvtedy sa to deje už štyridsiaty rok po sebe.  

     Štyridsiatka – jubileum, znak skutočnej zrelosti. Prvá príležitosť na 

bilancovanie, čo sme v živote dokázali, s kým sme sa postretli, čo sme 

prežili... 

Mgr. Ján Chmelík, riaditeľ školy 1990 – 2014  

     

 

„Aby nielen vzdelaním, ale i človečinou voňala naša škola...“ 

      

 

     Najdôležitejšou úlohou školy je zabezpečiť kvalitné 

vzdelávanie, pomôcť žiakovi objaviť jeho vlohy, 

talent...  

     Škola sa stáva úspešnou vtedy, ak rodič a učiteľ 

spoločne podporujú rozvoj osobnosti žiaka. Na tejto 

spoločnej ceste je veľmi potrebné dôverovať si 

a podporovať sa. Veď uznanie od rodičov, bývalých 

žiakov a širokej verejnosti je najväčším ocenením pre 

všetkých, ktorí sa o to usilujú. 

 

Mgr. Šárka Kováčová, riaditeľka školy 
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       Kráčal som do školy s červenou taškou na 

chrbte (farba tašky sa mi nepáčila, zdala sa mi 

„dievčenská“, ale čo už, zdedil som ju po staršej 

sestre). Za ruku ma viedli moji rodičia a ja som sa 

neskutočne tešil. Stal som sa žiakom 1.A. Učenie bolo pre mňa obrovským 

dobrodružstvom. Naša súdružka učiteľka mala zmysel pre humor, a to sme 

my prváci zbožňovali – učenie bolo pre nás zábavou... 

Mgr. Peter Gogola, žiak ZŠ Spojová 1974 – 1982 

 

     Ani s pribúdajúcimi rokmi si nestratila na svojej príťažlivosti. Vždy bol 

o Teba veľký záujem – počet žiakov rapídne neklesal a neklesal... 

Eva Ivanová, zrš. a učiteľka pre 1. stupeň  

 

     Pred 40-imi rokmi si vyrástla na našom sídlisku a ja som tesne po Tvojom 

otvorení stála pred bránou a s očakávaním ju prekročila. Pripravila si ma do 

života, naučila som sa mnohému a mohla som ďalej študovať a stať sa 

učiteľkou. 

     Po niekoľkých rokoch som znovu s očakávaním prekročila Tvoj prah, ale 

už ako matka, zverila som Ti do opatery svojich dvoch synov. Ako členka 

rady školy a rady rodičov som videla Tvoje fungovanie zvnútra. Videla som 

každodennú mravenčiu prácu paní a pánov učiteľov, tiet upratovačiek 

a kuchárok, uja školníka... Všetci svojím dielom prispievali a prispievajú 

k Tvojmu dobrému fungovaniu... 

Mgr. Monika Ďurčová, bývalá žiačka 
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     Som hrdý, keď počúvam, ako sa škole darí, akých má šikovných žiakov 

a patrí medzi tie najlepšie. Myslím, že tomu tak bolo aj za mojich detských 

čias a dodnes čerpám vo svojom živote aj vedomosti, ktoré som získal práve 

tu. Boli to dobré základy do ďalšieho života, a to aj po ľudskej a osobnostnej 

stránke...       Dušan Šimo, bývalý žiak 

 

     V septembri to bolo presne 40 rokov, 

čo táto škola otvorila svoju náruč prvým 

žiakom. Áno! Je to neuveriteľné a pre nás 

žiakov priam nepredstaviteľné! Veď aj tí 

najstarší z nás majú len 16 rokov. Náš 

celý život nie je ani len polovicou dejín 

tejto školy. 40 rokov na tejto škole 

spravilo veľa, ale sú veci, ktoré sa 

nemenia. Prvýkrát na hodinu zvoní 

o 8:00, žiaci sa stále učia a prestávku 

vítajú vždy s úsmevom na tvári. A tak je to už nejakú tú chvíľu. Naša škola 

sa však aj menila. Pribudli počítačové miestnosti, biele a interaktívne tabule, 

nové lavice a stoličky, nová kuchynka a tento rok sa tešíme aj novým oknám 

a skrinkám v priestoroch vestibulu. Vystriedali sa tu stovky, ba tisíce žiakov 

a učiteľov... A tak to pôjde naďalej. Stále bude prichádzať nová generácia 

žiakov.  

     Ale aké to tu bude o ďalších 40 rokov? Naše predstavy môžu byť rôzne. 

Veď predsa len budúcnosť je niekedy nepredvídateľná. Tak napríklad, budú 

učitelia len hologramy alebo dokonca roboti? A možno sa budeme učiť 

z pohodlia domova, cez internet. Alebo nás tu bude podstatne viac. Ale to 

všetko je zatiaľ hudba budúcnosti... 

Diana Hlaváčová, 9.D 
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     Naša škola toho zažila už veľa. Žiakov 

dobrých i zlých, malých aj veľkých 

a vystriedalo sa v nej mnoho študentov 

a učiteľov. Už 40 rokov vzdeláva 

a vychováva stovky detí. 

     Prvýkrát jej brány prekročili deti 14. 

septembra 1974. Dnes sú už z týchto 

žiakov dospelí ľudia a ich deti chodia 

práve tam, kde pred rokmi chodili oni. 

Už od vzniku školy učitelia obetavo 

a s vervou odovzdávajú vedomosti žiakom a nie 

bezvýsledne. Absolventi našej školy patria na 

stredných školách k tým najlepším.  

     A ako sa menili žiaci a učitelia, menila sa aj škola. Pribudla kuchynka, 

posilňovňa, biele a interaktívne tabule, počítačové triedy a tento rok sa 

konečne škola dočkala nových okien i šatňových skriniek. Naša škola dostala 

nový šat a druhý dych a môže vzdelávať ďalšie a ďalšie generácie detí. Do 

školy sa nikomu chodiť nechce. No Démokritos kedysi povedal: „Vzdelanie 

má horké korienky, ale sladké ovocie,“ a platí to dodnes. 

Danka Horváthová, 9.D 

 

     Naša škola má už 40 rokov. Neskutočné! Možno v porovnaní 

s legendárnymi školami ako sú Oxford, Harvard, poprípade Rockford je to 

nič, ale toto je iné. Toto je naša škola. Z mnohých škôl vychádzajú žiaci 

možno perfektne nabiflení a s množstvom vedomostí. A čo od nás? 

     Od nás žiaci vychádzajú s mnohými praktickými 

zručnosťami ako napríklad schopnosť používať hasiaci 

prístroj, vedomosti o varení a o tom, že keď pripálený 
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karamel vylejete na toaletu, určite sa upchá, 

poprípade už len to, že keď na hodine 

dostanete jednu poznámku, neznamená to, že 

nemôžete dostať ďalšiu či dve-tri...  

     Čo to vlastne škola je? Škola je ústav pre 

deti. Povinnú dochádzku zaviedla totiž Mária 

Terézia, pretože bola dostatočne empatická ku 

ostatným rodičom už len preto, že sama nezvládala svojich 15 detí. 

Samozrejme, že my školu máme veľmi radi. A učiteľov máme radi natoľko, 

že sa akýmkoľvek spôsobom snažíme vyhnúť škole. Pravdaže je to kvôli 

tomu, aby nemali toľko roboty. A ak si niekto myslí, že je to kvôli tomu, že 

sme natoľko leniví, aby sme sa učili, je to hnusné klamstvo! Ako tak vidím, 

čím ďalej tým viac sa vzďaľujem od témy tohto významného výročia.  

     Takže to zhrniem. Naša škola či už dobrovoľne, alebo nedobrovoľne 

vychovala niekoľko generácií detí. Či ich vychovala dobre, to už nie je také 

podstatné. Naše pani učiteľky a páni učitelia vydávajú zo seba čo najviac, 

i keď je pravda, že čo sa týka písomiek a testov, nemuseli by ich zo seba 

vydávať až toľko... Každopádne sme im za všetko veľmi vďační a myslím si, 

že nehovorím len za seba či za našu triedu. 

     Každoročne sa s týmto „ústavom“ lúči množstvo mladých ľudí, plných 

ambícií a snov. Každoročne doň vstupujú desiatky malých prváčikov, plní 

prianí a túžob. A o tom to celé je. Áno, 40 rokov. 40 úžasných rokov. 

     Dúfam, že to tak bude aj naďalej a o pár rokov budem mať kam chodiť 

navštevovať svoje obľúbené pani učiteľky, pánov učiteľov a samozrejme, 

pána bufetára. 

     Zbožňujem túto školu a som šťastná, že som 

svoje detstvo mohla prežiť práve tu. 

                                         Zuzana Falátová, 9.D 
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     V septembri sme oslávili výročie založenia našej základnej školy. 

Krásnych 40 rokov. 40 rokov driny. 40 generácií. Za tohto skoro „pol 

storočia“ sa toho udialo naozaj mnoho. Vystriedalo sa neuveriteľné množstvo 

žiakov, ale aj učiteľov. Odučili sa kvantá učív. Zažili sme všetko. Od radosti 

až po smútok, príchody malých prváčikov i odchody deviatakov, úspechy, 

ale aj neúspechy. Dočkali sme sa i vysnenej výmeny okien, nákupu nových 

pomôcok, lavíc, vymaľovania, nových podláh, skriniek, vynovených tried, 

kuchynky či nových počítačov. To všetko pre nás, žiakov.  

     Myslím si, že naša škola chce pre nás len to najlepšie. Prajem jej 

i budúcim žiakom veľa úspechov, učiteľom pevné nervy a zároveň ďakujem, 

že to s nami vydržali. Všetko najlepšie, jubilantka naša! 

                Alexandra Púchyová, 9.D 

 

Škola, škola, školička, 

stará si jak babička. 

Okrem stálych starostí,  

prinášaš aj radosti. 

Za tých ťažkých 9 rokov, 

urobil som milióny krokov. 

Pre niekoho začiatok, pre iného koniec, 

každý raz dostane vavrínový veniec. 

Juraj Hradský, 9.A    Je tu jubileum 40-ročnej dámy. 

       Učí stále dobre, ešte nie je pani. 

Každý si ju váži, 

zmysel mysle ona stráži. 

A ten zmysel za nič ona dá ti,  

lebo dúfa, že všetko sa jej vráti. 

Ernest Prievozník, 9.C 
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Už je to štyridsať rokov, 

čo škola naša objala prvých žiakov. 

Roztvorila náruč veľkú, 

privinula deti v jedinečnú chvíľku.  

Zvedavosť ich všetkých morí, 

či sa múdrosť v hlávkach zrodí, 

či podarí sa, čo si vysnívali, 

či bude všetko verne tak 

ako v jasných predstavách. 

Rýchlo, strmhlav vpadli sem, 

a potom už každý deň... 

Vedomosti mohli sať,    Škola je obrovská kniha 

cez prestávky sa zabávať    otvorená pre deti, 

a priateľov putá vytvárať.   tá naša Spojová 

Zub času však vzal si svoju daň.  tu bola už v minulom storočí. 

Škola posmutnela,     Ráno, keď oči otvoríme, 

kým šat okien nových neodela.   utekáme do školy. 

Verme, že dariť sa jej bude tak   Vedomosti tam zbierame 

ako doterajších štyridsať.   a v zošitoch zas úlohy. 

Želajme jej kopec detí zvedavých,  Je nás ako v lese stromov, 

veľa rôčkov čarovných...    sadáme si do lavíc. 

Petra Krajčiová, 9.D    Keď nás zvonec pustí domov,  

nezastaví nás už nič. 

Až všetci raz vyrastieme, 

budeme dospelí, 

radi naše deti dáme 

na Spojovú – do školy. 

Michaela Eremiášová, 9.A 
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Nové skrinky 

 

 

 

 

 

 

 

Bol to dlhý čas, kým sme sa ocitli v priestoroch vašej školy. Vieme, že ste sa 

nás nevedeli dočkať. Očakávame preto, že vám budeme dlho slúžiť a budete 

k nám šetrní! 
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Olympiáda zdravej výživy 

     Dňa 16.10. 2014 sa v jedálni ZŠ Pieninská 27 

v Banskej Bystrici uskutočnilo medziškolské kolo 9. 

ročníka Olympiády zdravej výživy. Toto podujatie 

zorganizovalo Územné koordinačné centrum ZSVTS v B. 

Bystrici v spolupráci s Mestským úradom v B. Bystrici, Kabinetom Zdravé 

mesto a Slovenská spoločnosť pre výživu. Tento ročník olympiády sa uskutočnil 

aj v rámci projektu 7 európskych miest „We love eating!“. Olympiády zdravej 

výživy sa zúčastnili štvorčlenné družstvá z banskobystrických základných škôl.  

     Súťaž mala dve časti: teoretickú a praktickú. V teoretickej časti dievčatá 

riešili vedomostný test z oblasti zdravej výživy a pravidiel 

stolovania. Témou praktickej časti bola „Oslava 15. 

narodenín ZDRAVO“. Dievčatá pripravili slávnostné 

stolovanie pre oslávenkyňu vo veselom  štýle trópov. 

Pripravili slávnostné menu aj so zložením jednotlivých 

jedál (predjedlo, polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj) 

v duchu zdravého stravovania.  

     Našu školu úspešne reprezentovali žiačky 9.B: Anna Ivaničová, Sára 

Theodoulides, Natália Markovičová a Viktória Kielarová.  

 

Dievčatám srdečne blahoželáme k 3. miestu. 
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Zber papiera 

     Viete, že sme v tohoročnom októbrovom zbere papiera ušetrili 115 m
3
 

drevnej hmoty? O čom to svedčí? O tom, že si vážime naše lesy, uvedomujeme 

si ich nenahraditeľnú funkciu a chceme ich preto aj v budúcnosti týmto 

spôsobom šetriť a chrániť. 

     Do jesenného zberu papiera sa zapojili všetky 

triedne kolektívy. Teší nás 100-percentná účasť 

v triedach 1.A, 1.B, 1.D, 3.D, 4.B, 5.A a 7.B. Táto 

aktivita žiakov v uvedených triedach je príkladom 

pre nás ostatných. Budeme v budúcom zbere 

všetci 100-percentní? Po minulé roky žiaci 1. 

stupňa spolu s rodičmi nazbierali o tretinu viac 

starého papiera ako žiaci 2. stupňa, no počas 

posledného zberu je hmotnosť papiera vyzbieraného na 1. aj 2. stupni 

vyrovnaná!  

     Za pomoc pri zbere počas rannej a popoludňajšej služby chválime 

žiakov, ktorí pomáhali vo svojom voľnom čase:   

Bruno Baran (7.C), Veronika Holmíková (7.D), Martin Gandžala (6.B), Alžbeta 

Fúdorová (8.C), Terézia Fúdorová (4.B), Matúš Bráz (5.C),  Artuš Szabó (5.C), 

Nina Dobrotová (5.D) a Nikola Martinčeková (5.A). 
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Halloween party 

     V stredu 29.10. sme mali halloweenskú párty 

s pani učiteľkou angličtiny Mgr. Leonou 

Magicovou. Na hodinu sme prišli v kostýmoch 

preoblečení za ježibaby, kostry i červené čiapočky. 

Mama Lei Žuffovej 

upiekla chutné cupcaky. 

Na hodine sme učebnicu ani neotvorili, zato sme sa 

naučili halloweenske slovíčka.  Pozreli sme si film 

o britskom chlapcovi 

a jeho rodine, o tom ako slávia Halloween oni.  

Na hodine výtvarnej výchovy sme robili 

strašidelné a vtipné plagáty zároveň. Všetci 

sme sa veľmi zabavili.  

 

     Irina Balus, Lea Sára Žuffová, Teresa Diaková, 4.A 

  

 

Dušičky 

     Dušičky je sviatok všetkých zosnulých. Chodíme na hroby a zapaľujeme 

sviečky tým, ktorých sme poznali a už nie sú medzi nami. Často prejdeme aj 

viac kilometrov, aby sme im dali na hroby sviečky. Teraz je už aj sychravejšie 

počasie, takže musíme chodiť pomalšie. Cesty bývajú plné áut. Okrem 

cintorínov navštevujeme aj príbuzných a známych. 

Spolu sa rozprávame a spomíname. Je to sviatok, pri 

ktorom nám stále niekto blízky chýba. 

         

      Eliška Dušičková, 4.C 
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www.úlet.zš/exkurzie_a_besedy 

 

Literárna exkurzia  „Poznaj svoje mesto“ 

     Dňa 17.10.2014 žiaci 5.A a 5.B spolu so 

svojimi p. uč. Mihalíkovou a Selčanovou 

navštívili Matejov dom, v ktorom sídli múzeum 

mesta a Knižnicu M. Kováča. Cestou tam si 

všímali meštianske domy a pamätné tabule na 

niektorých z nich. Najväčším prekvapením pre 

nich bolo zistenie, že na mieste dnešného OC Europa stál kedysi šibeničný 

vŕšok, na ktorom sa vykonávali popravy. S veľkým záujmom si pozreli film 

a výstavné exponáty, ktoré im priblížili históriu mesta ešte podrobnejšie.   

     Exkurzia žiakov poučila aj pobavila. Žiaci 5.C a 5.D absolvujú túto exkurziu 

na jar v roku 2015. 

 

Literárno-historická exkurzia „Nitra – Devín –Bratislava“ 

     14. október bol pre siedmakov výnimočným dňom, 

lebo v tento deň sa dotkli histórie. 

     Spolu s pedagógmi, p. uč. Kračúnovou, 

Mihalíkovou, Čellárovou  a Križanovou sa vybrali po 

stopách národných dejateľov. Navštívili Nitriansky 

hrad, Baziliku sv. Emeráma, Diecézne múzeum. Boli 

rozdelení do dvoch skupín a každá skupina bola 

sprevádzaná sprievodcom, ktorý im priblížil dianie v danom historickom období 

a prostredníctvom jeho výkladu spoznali históriu navštívených miest. 

     Ďalšou zastávkou bola výstava faraóna Tutanchamona v Bratislave. Žiaci 

boli rozdelení do troch skupín. Pri vstupe dostali slúchadlá a ovládací panel, 

http://www.úlet.zš/exkurzie_a_besedy
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prostredníctvom ktorého dostávali informácie 

o vystavených predmetoch. Počas prehliadky 

bol návštevníkom premietnutý film o živote 

Howarda  Cartera. 

     Treťou zastávkou bol hrad Devín. 

Obhliadka pozostávala z prehliadky vysta-

vených predmetov z obdobia osídľovania danej lokality a prehliadky hradného 

nádvoria. V obidvoch častiach žiakov sprevádzala lektorka. 

    Exkurzia obohatila žiakov o nové poznatky, zároveň nadobudnuté teoretické 

vedomosti mohli aplikovať v konkrétnych situáciách a tiež získali množstvo 

zaujímavých zážitkov, ktoré v nich budú doznievať. Z exkurzie isto budú čerpať 

pri vlastnom rozvoji osobnosti.  
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Exkurzia „Staré Hory“ 

     V mesiaci október sme so žiakmi 5. a 6. 

ročníka navštívili mariánske pútnické 

miesto v našom regióne – Staré Hory.  

     27. októbra 2014 po druhej vyučovacej 

hodine za slnečného sprievodu sme nasadli 

do autobusu a vyrazili za poznávaním pútnických miest v našom regióne. 

V roku Sedembolestnej Panny Márie sme si vybrali blízke miesto – Staré Hory. 

     Staré Hory sú mariánskym pútnickým miestom s bohatou tradíciou. 

Viac ako päť storočí naplnených láskou a úctou k Božej matke. Z pôvodne 

malej baníckej osady je dnes medzinárodne uznávané mariánske pútnické 

miesto, ktoré každoročne privíta tisíce pútnikov nielen zo Slovenska. 

Starohorský kostol s milostivou sochou Panny Márie a neďaleká Studnička 

prinášajú duchovné povzbudenie a očistenie od hriechov veriacim, ale aj 

neveriacim.  

     Tradícia pútí na Staré Hory je podľa ústneho podania taká stará, ako je starý 

starohorský kostol a zároveň odkedy je v ňom aj milostivá socha Panny Márie. 

Pútnici prichádzali na Staré Hory už v 15. storočí. 

     Pri príchode na Staré Hory nás očakávali karmelitáni. Spravujú Baziliku 

navštívenia Panny Márie. Po svätej omši vedenej v duchu prosby za naše 

potreby, sme sa oboznámili s históriou baziliky                       

a  prezreli sme si jej interiér. 

     Miesto, ktoré sme navštívili, je známe svojou 

príťažlivosťou pre cestujúcich okolo aj pre cielených 

pútnikov. Ľudia sem chodia prosiť o uzdravenie 

fyzické, psychické a duchovné.  
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     Neodmysliteľnou súčasťou pútnického miesta je 

Studnička. Na tomto mieste obyvatelia Starých Hôr 

počas občianskych nepokojov v 17. storočí ukryli 

sochu Panny Márie. V roku 1711 ju vykopali 

a v slávnostnom sprievode priniesli na oltár. Na 

pamiatku jej ukrytia vyvesili na mieste obraz Panny 

Márie. V 19. storočí priniesol prameň Studničky 

uzdravenie vtedajšiemu farárovi Matejovi Hrivňákovi. 

Tento prameň vytryskol na mieste v horách, kde bola zakopaná socha Panny 

Márie, aby bola uchránená pred zničením. Po jej vykopaní z jamy začala 

vytekať "živá voda", po ktorú neváhajú pútnici cestovať z ďalekých miest. O jej 

uzdravujúcej sile hovoria mnohé tabuľky umiestnené na Studničke v horách nad 

bazilikou. Aj my sme čerpali vodu z tohto prameňa a prišli sme naspäť obnovení 

duchovnou silou.  

     Žiaci sa takýmito návštevami sami presviedčajú o tom, že náboženstvo je 

reálne späté s bežným životom ľudí. Prostredníctvom takýchto podujatí si žiaci 

rozširujú nielen náboženský rozhľad, ale aj kultúrne a historické dedičstvo nášho 

regiónu. 

PhDr. Beáta Slamová 
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Exkurzia – Tutanchamon – jeho hrobka a poklady 

„...Vidím úžasné veci...“, povedal archeológ 

Howard Carter, keď otvoril zapečatený 

vchod do hrobky faraóna Tutanchamóna, 

strážený sochami dvoch strážcov v Údolí 

kráľov. Tieto úžasné veci – poklad faraóna 

– mali možnosť vidieť aj žiaci 6. ročníka, 

ktorí sa v piatok 14. 11. 2014 navštívili výstavu Tutanchamon – jeho hrobka 

a poklady v Bratislave. Výstava bola ideálnym  doplnením tematického celku – 

Starovek – Riečne civilizácie – Egypt, s ktorým sa žiaci stretli na hodinách 

dejepisu v minulom roku a stále je pre nich zaujímavý. Má 

svoje čaro nielen pre exotiku krajiny, ale aj pre mnoho 

tajomných  „záhad“, ktoré okolo chrámov, hrobiek, pyramíd, 

ale aj mnohých postáv egyptských dejín – faraónov ostávajú 

stále nevysvetlené. 

     Žiaci prešli exkurzom dejín Egypta – Starej, Strednej 

a Novej ríše (a prechodných období), učili sa chápať rieku Níl ako dar života pre 

celú oblasť. Len vďaka nej sa tam mohla začať formovať civilizácia a kultúra. 

Pochopili zjednotenie Horného a Dolného Egypta ako základ vzniku veľkého 

a silného štátu, zoznámili sa so 4. dynastiou budovateľov pyramíd zo Starej ríše, 

dôvodmi, pre ktoré faraóni prestali stavať pyramídy a na svoj posmrtný život 

začali budovať hrobky vytesané do 

skaly na západnom brehu Nílu – 

v meste mŕtvych – v Údolí kráľov. 

Pochopili, že faraón, podľa viery 

Egypťanov žijúci boh, sa po celý život 

pripravoval na posmrtný život stavbou 

svojej hrobky, prípravou hrobovej 
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výbavy a po smrti procesom 72 dní trvajúcej mumifikácie, ktorá mala jeho telo 

zachovať na večnosť.  

     Zoznámili sa s mladým faraónom Tutanchamonom (trónne 

meno: Nebcheprure) z 18. dynastie , ktorý vládol v rozmedzí približne 1333 

pred Kr. - 1323 pred Kr, prvým a najstarším egyptským panovníkom, ktorého 

nevylúpenú hrobku objavili archeológovia. „Jedinou pozoruhodnosťou v jeho 

živote bolo, že zomrel a bol pochovaný,“ povedal Howard Carter. Na 

vysvetlenie – tento faraón nevykonal nič 

výnimočné, čím by sa zapísal do dejín, 

avšak vďaka nemu, jeho hrobke 

a hrobovej výbave sme sa dozvedeli 

mnoho. Bol synom faraóna Achnatona – 

veľkého reformátora, ktorý sa pokúsil 

zaviesť v Egypte vieru v jediného boha 

Atona a celý svoj dvor a vládu 

presťahoval zo sídla v Tébach (Luxor) do 

Amarny (Achetaton) a pravdepodobne vedľajšej manželky. S hlavnou 

manželkou (podľa objavenej busty z Amarny najkrajšou ženou Egypta) Nefertiti 

mal faraón Achnaton „len“ 6 dcér.  

     Na trón nastúpil, keď mal osem rokov. Kráľom sa stal po Smenchkarem, 

zomrel za záhadných okolností (vražda?, nehoda?) po necelých desiatich rokoch 

vlády vo veku osemnásť rokov. Tutanchamón sa stal bábkou v rukách 

Amonových kňazov. Vrátil sa z Amarny do Téb, zmenil si meno z Tutanchaton 

na Tutanchamon a zmenil ho aj svojej manželke - Anchesenamon. Na 

dokumentoch uvádzal len trónne meno Nebcheprure. Pri svojej korunovácii dal 

postaviť sochu, ktorá ho zobrazuje, ako stojí oproti Amonovi v menšej výške. 

Dal sa presťahovať z Achetatonu do paláca svojho starého otca Amenhotepa III. 

s celým svojím dvorom, s háremom aj s manželkou. Úradníka a kňaza Ajeho 

http://sk.wikipedia.org/wiki/18._dynastia_Egypta
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=1333_pred_Kr.&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=1333_pred_Kr.&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=1323_pred_Kr.&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Howard_Carter
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uznal za „otca božieho“ a 

spolukráľa, veliteľa vojsk 

Haremheba vymenoval za 

„dôverníka nad všetkými 

kráľovskými dôverníkmi“ (aké 

„nečakané“, že práve oni sa po 

jeho smrti stali faraónmi...). 

Taký faraón kňazom 

vyhovoval. Jeho náhla smrť 

všetkých šokovala, jeho hrobka nebola ešte dokončená. O pohreb sa postaral Aje 

a dal sa tam znázorniť v leopardej koži (veľkňazskej) pri vykonávaní rituálu 

"otvárania úst". Hneď po Tutanchamonovej smrti požiadal Aje o ruku 

Anchesenamon, no ona ho odmietla. Namiesto toho poslala list chetitskému 

panovníkovi Šuppiluliumašovi I., aby jej poslal syna, ktorý by sa stal jej 

manželom, ale hneď ako vstúpil na územie Egypta v Ázii, dal ho Haremheb 

zabiť. Mladá vdova sa zrejme musela vydať za Ajeho, pretože práve on sa stal 

následne faraónom.  

     Tutanchamónovo telo bolo vtedy už po mumifikácii uložené na večnosť 

v zapečatenej hrobke v Údolí kráľov. Pravdepodobne už vtedy do nej prenikli 

lupiči. Zrejme si aj niečo odniesli, no prichytili ich dozorcovia. Tí po nich 

hrobku trochu poupratovali a opäť zatvorili. Tak 

ostala, až kým Howard Carter v roku 1922 

nenašiel jej vchod. 

     Carterove výskumy okolo Tutanchamóna 

financoval lord Carnarvon. K pátraniu po 

Tutanchamonovej hrobke priviedli H. Cartera 

malé veci z hrobovej výbavy, a tak si vypočítal 

miesto hrobky. 4. novembra 1922 narazil na 
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prvý vchod. 5. novembra odkryl schody, 

24. novembra stál pred múrom 

s Tutanchamónovými pečaťami. Päť 

rokov ešte trvalo, kým dokončil výskum 

tejto hrobky. Kráľovu múmiu odkryl až 

koncom októbra 1925 a posledný 

predmet opustil hrobku 30. novembra 

1927. Stálo ho to mnoho síl, času a energie. Do hrobky sa musela zaviesť 

elektrina a bolo potrebné zabezpečiť pred stratou či ukradnutím zlaté šperky s 

hmotnosťou niekoľkých gramov. Iba vynášanie pozlátených skríň, ktoré stáli 

okolo sarkofágu, trvalo 84 dní. Tutanchamónov poklad je dnes v Egyptskom 

múzeu v Káhire, kde zapĺňa 12 miestností. Carter našiel v hrobovej komore štyri 

do seba vložené a umelecky zdobené pozlátené skrine. Vo vnútri bol sarkofág z 

jediného kusa žltého kremenca s rozmermi 

2,75 x 1,50 x 1,50 metra; v sarkofágu boli 

tri rakvy v podobe mumifikovaného tela s 

verným vyobrazením tváre. Všetky boli 

pozlátené, ale tá posledná bola z čistého 

zlata s hmotnosťou 110,4 kg. Tutanchamón 

nás obohatil nielen o šperky a zlato, ale aj o 

nové poznatky. Tutanchamónova hrobka je dnes sprístupnená a vo svetle 

neónov v nej žiari zlatistý sarkofág s pozlátenou maskou. V tomto sarkofágu a v 

tejto rakve odpočíva aj sám Tutanchamón. 

     Naši šiestaci mali možnosť vidieť to, čo videl Carter pri pohľade do vnútra 

hrobky, ale aj jednotlivé artefakty z hrobky v celej ich kráse. Nie všetci môžu 

cestovať do Egypta. Práve preto bola možnosť „naživo“ vidieť faraónove 

poklady jedinečnou príležitosťou, ktorá sa v živote neopakuje viackrát. 

          PhDr. Lenka Bačíková 
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Lásky Orlov tatranských 

     Odpoludnie sa dá prežiť rôzne. Len si treba 

vybrať z aktivít! Jedna z nich bola ponúknutá  

v utorok 25.11. 2014 Stredoslovenským osve-

tovým strediskom v Banskej Bystrici.  Bolo to 

literárne pásmo o súkromnom živote Ľudovíta 

Štúra a Andreja Sládkoviča. Prostredníctvom 

slova a obrazu sa naši ôsmaci a deviataci, ktorí si 

vybrali túto podvečernú aktivitu, dozvedeli veľa 

zaujímavého. Aj to, čo v učebniciach nenájdu. 

Umelecké slovo sprevádzali pôsobivé piesne.  

                             Mgr. Tatiana Čellárová 

Poznávacia exkurzia v Osvienčime 

     V ranných hodinách 29.10.2014 sa stretli 

deviataci so svojimi učiteľmi, aby sa vydali 

na niekoľkohodinovú cestu, ktorej cieľ bol jasný 

všetkým prítomným. Oboznámiť 

sa s podstatou slova holokaust  

a počínaním ľudí, ktorí sa 

dopustili zločinov proti ľudskosti.  

     Sprievodcovia hovoriaci 

slovensko-česky sprostredkovali našim žiakom 

históriu tábora, hovorili o utrpení ľudí 

dovezených proti svojej vôli a ukázali prostredie v Múzeu Auschwitz-

Birkenau, kde ľudia žili a pracovali  v neľudských podmienkach.  

     Prehliadka  Múzea skončila o 17.40 hod. Atmosféra tmy umocnila poznatky 

o utrpení väzňov a obludnosti myšlienky holokaustu a nadradenosti jednej rasy.

                    Mgr. Tatiana Čellárová 
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   Biela pastelka 

     V novembri sme sa zúčastnili zaujímavej 

besedy s nevidiacim pánom Štefanom. Prišla s ním 

aj pani z Únie pre nevidiacich. Hneď vo dverách 

nás privítal krásny biely psík Charlie. Bol to 

najväčší pomocník pána Štefana.  Rozprával nám 

o svojom živote. Dozvedeli sme sa, že nebol 

slepým od malička. Zrak strácal postupne a prestal vidieť, keď mal 28 rokov. 

Najskôr používal bielu paličku. Vyťukával si ňou priestor. Ukázal nám i mobil 

či tablet pre nevidiacich. Od klasického sa odlišujú hlasovou funkciou. Boli tam 

aj hry pre nevidiacich – napríklad šach so 

špeciálnymi figúrkami.  Mohli sme si pozrieť 

knižku s Braillovým písmom. Zistili sme, že 

takíto ľudia majú skutočne náročný život. 

Kúpili sme si bielu pastelku, ktorá je 

symbolom nevidiacich, a tak sme prispeli na 

ich nadáciu.   

       

          Žiaci 4.C 
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Land Art 

     Na hodine výtvarnej výchovy sme dostali 

netradičnú úlohu. Spolu so študentkami 

z Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici, 

ktoré sa chcú stať pani učiteľkami, sme sa 

vybrali von, do parku neďaleko našej školy. 

Mali sme nájsť listy, kamienky, šišky alebo 

trávu. Vytvárali sme z nich rôzne obrazy. 

Takéto tvorenie z prírodnín sa nazýva Land 

Art. V skupinkách sme vytvorili slnko, 

galaxiu, korene i slimáka. Vydávali sme sa 

za umelcov. V triede sme si zhotovili 

čelenky z otlačených listov.  

                                                  Žiaci 4.C 

 

Dravé vtáky 

     Dňa 7.11. sa všetci žiaci štvrtých ročníkov 

zúčastnili besedy o dravých vtákoch. Dozvedeli sme 

sa o myšiarovi, myšiakovi, orlovi skalnom 

o včeliarovi. Mohli sme si pozrieť aj ich skutočné 

pierka. Počúvali sme ich hlasy. Niektorí z nás si 

vyskúšali stavanie hniezda.  Dozvedeli sme sa, že tieto nádherné vtáky 

najčastejšie zomierajú na elektrických stĺpoch a mláďatá vypadávajú z hniezd. 

Hovorili sme aj o orlovi krikľavom, ktorý je 2. najväčší vták na Slovensku.                                                                             

   

    Žiaci 4. ročníka 
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www.úlet.zš/súťaže 

 

Zber papiera – október 2014 

Najúspešnejšie kolektívy: 

1. stupeň:      2. stupeň:  

1. miesto: 2.C – 1381 kg    1. miesto: 6.A – 3 615 kg 

2. miesto: 1.B – 1207 kg    2. miesto: 5.A – 1 938 kg 

3.miesto: 3.D – 994 kg    3. miesto: 5.B – 765 kg 

 

Najviac starého papiera priniesli spolu s rodičmi žiačky zo 6.A: Klára 

Rybárová – 2 010 kg a Kamila Hrčková – 1040 kg, z 5.A Simon Lásik  – 497 kg 

 

Olympiáda zo slovenského jazyka – školské kolo 

Kategória C 

1. miesto: Diana Hlaváčová, 9.D 

2. miesto: Sára Theodoulides, 9.B  

3. miesto: Sonja Kopčanová, 8.C 

 

Šaliansky Maťko 

2. kategória – 4. a 5. ročník  

1. miesto: Krištof Kašper, 4.D  

2. miesto: Katarína Mišková, 4.D 

3. miesto: Lenka Bučková, 5.D 

 

3. kategória – 6. a 7. ročník  

1. miesto: Matúš Dušička, 7.B 

2. miesto: Kamila Sklenková, 7.A 

3. miesto: Ján Klačan, 7.D 

http://www.úlet.zš/súťaže
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Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo 

Kategória 1A – 5., 6. a 7. ročník 

1. miesto: Aleš Sršeň, 7.C 

2. miesto: Petra Oborilová 7.C 

3. miesto: Nicole Vajdová, 7.C 

 

 

 

Olympiáda z francúzskeho jazyka – školské kolo 

Kategória 1B – 8. ročník 

1. miesto: Martin Rumanovský, 8.C 

2. miesto: Tereza Lapinová, 8.C 

3. miesto: Sofia Rajšič, 8.D 

 

Kategória 1B – 9. ročník 

1. miesto: Martin Hornáček, 9.B 

2. miesto: Ján Kmeť, 9.C 

3. miesto: Dalibor Ďurčo, 9.C 

 

 

 

Olympiáda z nemeckého jazyka – školské kolo 

Katergória 1B – 9. ročník 

1. miesto: Dávid Šebeň, 9.D 

2. miesto: Jakub Dekrét, 9.D 

3. miesto: Danka Horváthová, 9.D 
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Dejepisná olympiáda – školské kolo  

6. ročník:  

1. miesto: Nina Beňová, 6.A 

2. miesto: Dárius Šebeň,  6.B 

3. miesto: Lucia Schwarcová, 6.B 

 

 

 

 

7. ročník:  

1. miesto: Simona Tomečková, 7.D 

2. miesto: Ján Klačan, 7.D 

3. miesto: Matúš Mikuš, 7.D 

 

8. ročník:  

1. miesto: Miroslav Mandalík, 8.B 

2. miesto: Aurélien Schmidt, 8.D 

3. miesto: Barbora Beňová, 8.B 

 

 

                                                  9. ročník:  

1. miesto: Jakub Dekrét, 9.D 

2. miesto: Natália Markovičová, 9.B 

3. miesto: Kristián Mišiak, 9.A
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Geografická olympiáda – školské kolo  

 

 

5. ročník:  

1. miesto: Christos Simos, 5.C 

2. miesto: Alžbeta Legiňová, 5.A 

3. miesto: Klára Kmeťová, 5.A 

 

 

 

6. ročník a 7. ročník: 

1. miesto: Simona Tomečková, 7.D 

2. miesto: Aleš Sršeň, 7.C 

3. miesto: Michal Zaťko, 7.C 

 

 

 

8. ročník a 9. ročník: 

1. miesto: Jakub Dekrét, 9.D 

2. miesto: Dávid Šebeň, 9.D 

3. miesto: Dalibor Ďurčo, 9.C 
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Súťaž v speve populárnej piesne POPBB 2014 

 

     IX. ročník súťaže v speve populárnej piesne detí a mládeže, vyhlásenej na 

Slovensku pod názvom POPBB 2014, sa niesol v znamení kvalitných 

a vyrovnaných výkonov speváčok z rôznych miest a krajov Slovenska. 

      

     Našu školu úspešne reprezentovala Sonja Kopčanová z 8.C, ktorá postúpila 

z výberového konkurzu s dvomi piesňami na takzvaný half playback – bez 

pôvodného spevu. Finále súťaže sa uskutočnilo v Cikkerovej sieni 

banskobystrickej radnice 21. novembra 2014, na ktorom podala, ako najmladšia 

v druhej kategórii, vynikajúci spevácky výkon.  

      

     Finále súťaže sa celkovo zúčastnilo 15 speváčok, 8 v druhej kategórii – od 14 

do 18 rokov.  

  

Našej žiačke ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a želáme mnoho 

ďalších speváckych úspechov. 

             

         PaedDr. Milan Bornay 
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            Nový školský rok zavŕšil svoju prvú štvrtinu a naši žiaci sa v nej                                  

        zapojili nielen do činnosti športových krúžkov, ale aj do me- 

       dziškolských zápolení, v ktorých dosiahli viacero výborných                 

       umiestnení.  

     Družstvo žiakov v Cezpoľnom behu (Jakub Dekrét, Viktor Madič 

a Martin Prič), vyhralo 1. miesta v okresnom aj krajskom kole                     

a v celoslovenskom kole skončilo na výbornom 4. mieste.  

     Školská reprezentácia obhájila "Putovný pohár Horehronských hier" 

ako najlepšia škola v počte medailových umiestnení.   

     Zlaté medaily získali členovia štafety 4x60 m starších žiakov a žiačok. 

Steven Bučko - prvenstvo v hode kriketkou.  

     Striebro - Sofia Petrovičová a Daniela Žilinská za 2. miesto v skoku 

do diaľky a Adam Slobodník v šprinte na 60 m. 

     Bronz za 3. miesto získala Lujza Paliderová v skoku do výšky, Sofia 

Petrovičová za beh na 60 m, Daniel Paučo za skok do výšky,  Jakub 

Dekrét za beh na 1 500 m a kolektív ml. žiačok za štafetu 4x60 m.    
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     Uznanie si zaslúži aj družstvo bedmintonistov, hoci v obvodnom kole 

sa mu podarilo obsadiť len 5. priečku.  

     V basketbale družstvo žiačok získalo v obvodnom kole 3. miesto                    

a nepostúpilo do okresného finále. Viac sa darilo chlapcom (Juraj Hradský, 

Juraj Chaban, Samuel Janík, Matej Kotorík, Michal Lomenčík, Ján Viktor 

Madič, Ján Moravčík), ktorí v obvodovom kole porazili svojich súperov 

a po druhom mieste v okresnom finále budú vo februári 2015 obhajovať 

farby našej školy na krajskom kole vo Zvolene.   

     Úspešné však bolo aj družstvo učiteľov našej školy, keď na 24. ročníku 

volejbalového turnaja učiteľov B. Bystrice - "Memoriál Milana 

Podhradského" získalo prvenstvo.   

     No a medzi najčerstvejšie úspechy patrí tretie miesto našich žiakov z 

1. decembra na Bystrickom pohári, kde v basketbale získali tretie miesto 

(Viktor Madič, Samuel Janík, Monika Striežová, Juraj Hradský, Michal 

Lomenčík) a vo volejbale (Dominika Malatinská, Mária Zvarová, Martin 

Príč, Aleš Sršeň, Adam Šuhajda, Dalibor Ďurčo) prvé miesto.  

Radi im všetkým gratulujeme. 

Mgr. Ján Chmelík 
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Naše „Čudo“ 

Tento príbeh sa odohral, keď som mala štyri roky. 

     Bratia si kúpili nádherného malého čierneho psíka. 

Hneď sa stal miláčikom celej rodiny. Bola to taká malá 

čierna guľka. Brávali sme ho i k starkým, ktorí sa naň 

tiež veľmi tešili.  

     Raz sa však stalo niečo nečakané. Nechali sme ho u starkých. A on, malý 

„beťár“, nám od nich ušiel. Zistil to ocko, keď chcel beťára nakŕmiť. Začala 

veľká pátracia akcia. Mne to hneď nepovedali, aby som nebola smutná. Čo bolo 

horšie, začalo sa stmievať a do toho prišiel dážď. A malého chlpáča nikde! Celá 

rodina sa zapojila do hľadania. Bratia išli jednou cestou a nahlas vykrikovali 

jeho meno. Prišla noc. Náš psík nikde.  

     Starký Maťko sa ho vybral hľadať ešte raz smerom do Laskomera. Ako tak 

kráčal, naraz zbadal niečo čierne pri kríkoch. Zavolal naň a skutočne to bol on. 

Bol celý premočený. Zobral ho na ruky a odniesol domov. Doma ho starká 

zabalila do deky a ihneď zavolali rodičom aj bratom. Všetci sa veľmi potešili. 

Mne to všetko vyrozprávali až potom a bola som šťastná, že to tak dobre 

dopadlo. 

Andrea Matulová, 5.C 

 

 

O snehuliakovi Panym 

     Jedného zasneženého dňa sa Pany 

zobudil a napadla mu zábavná 

myšlienka. Čo keby som sa pobalil 

k tete Berte? Zišiel dole schodmi, 

http://www.úlet.zš/vlastná_tvorba
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posadil sa za stôl a začal rozprávať. „Ocko?“ 

„Áno?“ „Nepôjdeme dnes k tete Berte?“ 

„Môžeme, ale iba ak si upraceš izbu!“ „Dobre,“ 

hovorí Pany. „Už mám!“ kričí po chvíli 

snehuliačik.  „Super!“ hovorí ocko. „Môžeš si ísť 

sadnúť do auta!“ kričí naňho mamička. Pany sa už 

nemohol dočkať. Auto sa konečne rozbehlo. 

      Keď k tete Berte dorazili, zvítali sa a porozprávali všetky novinky. Po chvíli 

si však Pany začal vymýšľať ďalšiu zábavu. -Hmm, skúsim zavolať kamošov, či 

mi nepomôžu postaviť veľký bunker zo snehu. A potom pôjdeme spoločne na 

dobrú lyžovačku. Keď sa z nej vrátime, do bunkra si zoberieme spacáky 

a urobíme si jednu veľkú snežnú párty. Ale predtým musíme presvedčiť  

rodičov, že spíme, aby nás nechali samých... 

     „Neprosíš si bábovku?“ pýta sa ho po chvíli teta Berta. „Nie, ďakujem,“ 

poďakuje sa Pany. „Musím zavolať kamarátov, aby sme začali stavať bunker. 

Mami, kde mám telefón?“ „V taške!“ odpovie mamina. -Cŕŕn! „Prosím?“ „Je 

tam Lyžo?“ „Ahoj, to som ja, Pany, pomôžeš mi aj so Žolim postaviť bunker, 

v ktorom budeme dnes večer spať? A tiež by sme sa mohli polyžovať.“ „Počkaj, 

idem sa spýtať rodičov...“ odbehol od telefónu. „Áno, dovolili nám to!!!“ 

„Super, tak sa pripravte!“ 

     Všetci sa začali baliť, aby na nič dôležité 

nezabudli. Vychystaní prišli Lyžo so Žolim 

k Panymu, aby začali stavať bunker.  Fúch, to 

bola ale fuška! Dalo to zabrať, ale bunker bol 

konečne hotový. Zrazu zakričala teta Berta: 

„Na lyže!“ Každý sa chytil svojho náradia 

a začala sa lyžovačka na veľkom kopci za domom. Ako prvý sa spustil ocko, 

potom Lyžo a Žoli. Nakoniec tam zostala len mamina. Bola to super zábava.   
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     Keď lyžovačka skončila, všetci sa navečerali a išli si zobrať spacáky. Prišli 

do bunkra, ale už boli takí unavení, že si už na tú párty ani nespomenuli. 

O polnoci sa začal bunker triasť. Všetci sa so strachom prebudili. Pany sa kukol 

z okienka a uvidel niečo neuveriteľné. Trasľavým hlasom povedal Lyžovi 

a Žolimu, že sú to nejaké postavy v bielych plachtách. Prestrašene na seba 

vyvalili oči a všetci naraz pošepli: „Duchovia.“ Hneď sa zakuklili do spacákov 

a báli sa vôbec pohnúť. Zrazu do bunkra vchádza priehľadná postava...                         

     Yasmin Pavlúsová a Diana Stančíková, 5.C 

 

Rebelant 

     Začal školský rok, deti sa tešili po prázdninách na to, že zasadnú do 

školských lavíc. No do školy prišiel nový žiak, ktorý sa vôbec netešil na novú 

školu. Presťahovali sa do nášho mesta a on musel začať chodiť k nám. Prvý deň 

prišiel v sprievode rodičov. Do školy sa mu 

nechcelo. Otec mu niesol tašku a mama ho 

ťahala za ruku. Pani učiteľka nového žiaka 

pekne privítala a chcela ho usadiť v triede, 

no on sa rozbehol späť za svojimi 

odchádzajúcimi rodičmi. Samozrejme sa 

vrátili a otec s mamou mu dohovárali, že 

v novej škole musí ostať až do poobedia, 

pokiaľ po neho neprídu. Keď rodičia vyšli zo školy, školník školu zamkol 

a začalo sa vyučovanie. Nový spolužiak sa rozhodol, že v žiadnom prípade 

nebude nič písať, nič čítať a ako správny rebel, bude poriadne vyrušovať. Kopal 

nohami do stoličky, klepal perom po lavici a začal si aj pískať. Všetci sme boli 

ticho, aj pani učiteľka a sústredene sme sa naňho pozerali. Náš nový spolužiak si 

myslel, že pani učiteľka bude kričať, ale bola ticho a čakala spolu s nami, 

dokedy ho rebelovanie bude baviť. V tichej triede sa ozývalo búchanie nôh, 
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klopanie pera a popiskovanie. Naše oči boli upriamené 

na nového spolužiaka. Po chvíli odrazu stíchol, zdvihol 

hlavu a pozrel na pani učiteľku. „Čo mám...?“ začal. 

Pani učiteľka ho pozvala pred tabuľu a navrhla mu, aby 

sa nám predstavil a niečo o sebe povedal. Povedal, že sa 

volá Janko Nový a presťahoval sa z malého mesta, kde rád chodil do školy, lebo 

tam hrával hokej a mal tam veľa dobrých kamarátov. Keď skončil, tak sme sa 

mu po jednom predstavili. I my radi chodíme do školy a chlapci z našej triedy 

tiež hrávajú hokej. Na konci hodiny sa Janko už usmieval. Zmenil síce školu, ale 

našiel nových kamarátov, s ktorými bude hrať hokej. 

Romana Janka Očenášová, 6.C 

 

 

Papuče na úteku 

     Rozhodli sa papuče, že ujdú. Stretli sochu anjela. A za tým anjelom stáli 

štyria psi. Volali sa Hafík, Súdok, Uško a Belka. Ej, len teraz sa papuče preľakli 

a začali utekať!  Hodili psom toast. Psy sa do toho toastu pustili. Papuče rýchlo 

preskočili psov a utekali preč. Psy sa však za nimi rozbehli a nechali toast 

toastom. Papuče sa hodili medzi nich, lebo chceli ukázať, že nie sú len také 

padavky. Psy papuče odniesli domov, kde bývala päťročná Tina a jej brat, 

deväťročný Roman. Tina si papuče 

dala na nohy a tie už nemali dôvod 

utekať. A psy? Tie majú nových 

kamarátov... 

             Emília Skokanová, 6.A 
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Európa v škole 

Voda  

     Voda, životodarná 

tekutina, nevyhnutná 

pre náš život. Bez nej 

by neboli rastliny, 

zvieratá a ani ľudia. 

     Voda nám všetkým 

dáva život, tak prečo sa 

k nej správame tak 

macošsky? Plytváme ňou, používame ju ako odpadkový kôš. Prečo? Odpadky sa 

predsa dajú odhadzovať inde. A prečo nezastaviť kohútik, keď si umývame 

zuby? Myslím, že je za tým ľudská pohodlnosť. Lenivosť. Je pohodlnejšie 

nepohnúť rukou a nechať vodu tiecť ako vynaložiť tú „obrovskú“ námahu 

a stlačiť  kohútik. Načo ísť s odpadom na skládku? Oveľa ľahšie je vyhodiť ho 

do rieky, pár metrov od domu. Áno, ľudská lenivosť je nekonečná. No aspoň 

kvôli vode by sme ju mali prekonať. Veď tým koniec koncov ubližujeme sami 

sebe. Áno, vody je síce na svete veľmi veľa, no 97% je slaná voda, ktorá nie je 

pitná. A len zvyšné 3% tvorí pitná voda. A ak vodu vyplytváme, život na súši už 

nebude môcť existovať. Môžete tvrdiť, že je to ďaleká budúcnosť, ale mýlite sa! 

V Austrálii majú už teraz problém s vodou. Viete si predstaviť, že ste obklopení 

oceánom, ale aj tak ste smädní? Slaná voda sa piť nedá. Obsahuje príliš veľa 

soli, čo je škodlivé pre náš organizmus a sme po nej ešte viac smädní 

a dehydrovaní. Možno si myslíte, že Slovensko je vnútrozemská krajina 

s veľkými podzemnými zásobami pitnej vody, a teda nám tak skoro nehrozí 

problém s vodou. Ale pozrite sa na to inak. Podzemná voda niekde vyviera. 

Stáva sa z nej malý potôčik, ktorý sa zväčšuje, až je z neho rieka. Niekto do nej 
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vyhodí odpad, ktorý putuje ďalej. Predstavte si, že vylejete nejakú nebezpečnú 

látku do rieky. Povedzme, že o nejaký ten kilometer ďalej sa v rieke hrajú deti. 

Vy o nich neviete. Ani ony nevedia, že ste do rieky niečo vyliali. Ak sa toto 

stane viackrát, skôr či neskôr môžu tie deti veľmi vážne ochorieť, ba dokonca 

zomrieť. Chcete to mať na svedomí? Odpad, ktorý ste vyhodili do rieky, sa 

nakoniec dostane do mora. Ryby z toho môžu ochorieť tiež. Že je vám to jedno? 

Spomeňte si na to, keď nabudúce budete jesť rybu.  

     Už ste pochopili? Nech sa na to pozrieme z akéhokoľvek uhla, vždy škodíme 

sami sebe. Tak sa zobuďte, ľudia! Chcete sa zabiť? 

            Danka Horváthová, 9.D 

 

 

 

 

 

 

Voda  

     Voda. Jeden zo štyroch živlov prírody. Živá, nespútaná... Tak by sme mohli 

opísať niektoré z mnohých vlastností tejto nesmrteľnej, nadpozemsky silnej 

„ženy“, miazgy života.  

     Pre ľudí a všetky bytosti žijúce na tejto planéte je voda základnou 

nevyhnutnosťou. No ona sama pre život nepotrebuje nič. Vždy si poradí, vždy si 

nájde cestu, ako sa prispôsobiť a žiť. 

     Voda sa nachádza všade okolo nás. Dýchame ju v podobe drobulinkých 

kvapôčok poletujúcich vzduchom alebo v podobe sĺz padajúcich z očí plačúcej 
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oblohy. V zime sa zas brodíme jej zamatovo hebkým závojom, či kĺžeme sa po 

jej krištáľovo priezračných zrkadlách, tvrdých sťa diamant. Alebo sa s ňou 

stretávame v podobe ľadových mečov visiacich zo striech domov sťa nebeskí 

strážcovia. Avšak jej najobľúbenejším odevom je podoba, v ktorej sa môže 

hýbať, tancovať, šíriť... 

     Je to forma, s ktorou sa stretávame najčastejšie a ja osobne ju mám najradšej. 

Sú to rybníky, jazerá, potôčiky, rieky, vodopády, moria či oceány. Vo forme 

rybníkov a jazier voda oddychuje, nasáva krásu a silu prírody. No nespí. Hýbe 

sa v podobe vlniek tancujúcich na hladine, aj keď občas je jej pohyb takmer 

nepatrný. Zatiaľ čo v podobe riek, vodopádov, morí či oceánov je jej pohyb 

jasný, niekedy až prudký, ba výbušný... Vtedy nech plne využíva svoje kúzla 

a čary.  

     Keď sa stane riekou, lenivo sa plazí krajinou do neznáma, sťa stuha pretkaná 

striebrom. Plazí sa, beží, keď tu zrazu pred ňou prázdnota. Vtedy sa prezlečie za 

vodopád a letí dravo strmhlav vzduchom o preteky, akoby sa chcela prebiť až do 

samého srdca Zeme. A keď sa víťazoslávne zrazí so zemou, preberie na seba 

svoju pôvodnú podobu, podobu rieky a putuje pokojne i dobrodružne ďalej po 

svojej ceste života. Tesne pred koncom tejto 

strastiplnej, no neuveriteľnej cesty sa ešte 

poslednýkrát prezlečie, vleje sa do mora a 

stane sa morom či oceánom. Tu sa môže 

konečne odtrhnúť z reťaze a byť voľná... 

     Tak toto sú všetky tie dobré a nádherné 

premeny vody, ktoré dávajú nášmu svetu krásu a jedinečnosť. Dávajú mu život, 

pretože voda, tá je krvou života. 

        Petra Krajčiová, 9.D 

ZAPOJTE SA AJ VY DO SÚŤAŽE „EURÓPA V ŠKOLE“! 
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M H D  

Mačka hnevala dážďovku 

Myš hrala divadlo 

Mesto hrozných drevorubačov 

Modrá hračka detí 

Malý hodinový diár 

Moreplavec Hugo debatoval 

Miniatúra hrôzostrašných drakov 

Mrholiaci hebký dážď 

Emília Skokanová, 6.A 

 

Opica a blcha 

Opica sa hrávala, 

a nikdy sa neumývala. 

Prišla ku nej blcha, 

skočila jej do kožucha. 

Blche v kožuchu je stále lepšie a lepšie 

a opica sa škrabe ešte a ešte... 

Mamka v kožúšku malej opice 

našla blšku z ulice.  

Zobrala šampón a mydlo z police 

a vyčistila všetky malé opice. 

Opička sa už neškrabe 

a blška viac do opičích kožúškov neskáče. 

Ponaučenie: 

Kto sa neumýva dosť, blcha je uňho stály hosť! 

 

Viktória Mešková, 4.A 
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Vianoce na jarmoku 

Na jarmoku perníčky, 

kto ich dá do mašličky? 

Mama, tata, poďte sem, 

perníček ja veľmi chcem! 

Milujeme Vianoce, 

máme srdcia horúce. 

Eliška Drkošová, 3.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo to je? 

Rozvoniava v celom dome, 

ochutnať ho všetci poďme. 

Je výborný, to každý vie, 

svetelnou rýchlosťou ho zje. 

 

Poznajú ho malé deti, 

ujovia aj všetky tety. 

Prezradím ja vám to už, 

je to medovník a tíško už! 

Viktória Podmanická, 7.B 
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 Sladké Vianoce 

Miesto miest kde plno duší, 

asi niečo dvojakého tuší. 

Tam kde každý krásnym je, 

a s tebou stráviť chvíľku smie. 

Farby sladké také jasné, 

vôkol teba je to hlasné. 

V tom ten pohľad poznať chceš, 

       keď Vianoce prídu a ty to vieš. 

Vianoce      Katarína Olšovská, 8.B 

Sladká vôňa perníkov po celom dome 

a bohatá večera na prestretom stole. 

Už je to raz tak, 

dnes v žiadnom srdci neprevláda mrak. 

Je to pravda, do bodky, 

už sú tu vianočné sviatky.  

Dnes sa stretnem s rodinou,  

oslávime to hostinou.  

Štedrá večera, ktorú mamka z lásky chystá, 

dodáva atmosféru vianočnej nálady dozaista. 

Všetci sme pri stole, tradícia sa opakuje. 

Oblátky s medom, jabĺčka, orechy i z kapra šupina, 

nič veru, nič na svete nám nechýba. 

Zrazu zvuk rolničiek z diaľky začujeme, 

stíšime hlasy...len padať snehové vločky počujeme. 

Sme šťastná rodina, nič nám nechýba,  

láska a pohoda je základ šťastného života.  

Tereza Podhradská, 7.A 
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Dobrá rada nad zlato 

Ale ten čas rýchlo letí, 

už sa tešia všetky deti. 

Na vianočné prázdniny 

čakajú už hodiny. 

 

A teraz sa každý snaží, 

všetky rozhodnutia zváži. 

Ak dostanem jednu päťku,  

zakážu mi doma telku. 

Ak dostanem päťky dve, 

darčeky mi čertík zje. 

 

Ale ja darčeky chcem! 

Takže rýchlo pomôžem.  

Pomôžem aj starkej piecť,  

aby sme mali čo dobré zjesť. 

 

Len  teraz na Vianoce 

chytil si sa dákej práce? 

Bojíš sa, že darčeky  

už ti s niekým utiekli? 

 

Pre každého, čo bol zlý 

a váľal sa radšej „v posteli“, 

keďže nevie, kde má zrazu spraviť skok, 

jedna dobrá rada: 

Dobrý buď po celý, celučičký rok!    Kamila Sklenková, 7.A 
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Voňavý čas Vianoc 

Už je Vianoc čas, 

nedočkavosť horí v nás. 

Kapustnica vonia, stromček už svieti 

a všetci počujú radosť malých detí. 

Snehové vločky na zem sa blížia, 

deti sa k darčekom potajomky plazia. 

Večer odbije siedma hodina 

a k stolu hneď zasadá celá rodina. 

Večera veľmi chutná je, 

koláče od babky či mandľové závoje. 

Vianočný kapor z taniera kuká, 

zvuk snehových vločiek už počuť z vonka. 

Santa Claus s Rudolfom na čele 

rýchlo sa sem blížia vesele. 

S ich príchodom rolničky štrngajú 

a spoločne na nový rok čakajú. 

Dominika Bednárová a Janka Ondrejková, 8.B 

Vianočná nálada 

Už o pár dní bude všade dobrá nálada, 

sneh bude totiž padať od rána. 

Vločky snehu budú tancovať vo vetre,  

zatiaľ čo my budeme vyberať svetre teplé. 

Keď som bola menšia, priala som si na Vianoce bábiku, 

mala som to vtedy predsa vo zvyku. 

Teraz prajem si len dobrú náladu 

a zo všetkého najviac zasneženú záhradu.    

     Mária Praženicová, 7.B 
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Budem lepší ako Picasso? 

 

Hello autumn – Katarína Madič, 7.A 
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Dream – Viktória Maďarová, 7.A 
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Zátišie – Silvia Kaziová, 7.C 
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Sova – Daniela Gazdaricová, 7.B 
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Príslovia a porekadlá – Romana Janka Očenášová, 6.C 
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Zátišie (koláž) – Terézia Chabanová, 6.B 
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Brezy – Júlia Šoucová, 5.D 
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Príšera – Ivana Vránová, 5.B 
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Zátišie – Zuzana Moncoľová, 7.C 
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Sova – Viktória Vidová, 7.B 
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Zátišie – Silvia Kaziová, 7.C 
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Mestečko na dlani – Mária Praženicová, 7.B 
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Mestečko na dlani – Tereza Podhradská, 7.A 
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Listová abstrakcia – Lucia Vološinová, 5.A 
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Hrad – Daniel Šebeň, 6.B 
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Ducati – Dárius Šebeň, 6.B 
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www.úlet.zš/cudzojazyčné_okienko 

Anglický jazyk 

 

Find these words in the wordsearch and you will see the new word. 

           wish                   (2x)             

              carol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Andrea Radúchová, 9.C 

 

 

 

 

 

 

http://www.úlet.zš/cudzojazyčné_okienko
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Francúzsky jazyk 

Complète le mots croisés. 

1. On l´écoute à Noël. 

2. Qu´offre t´on à nos proches le soir de Noël? 

3. Qui amène les cadeaux? 

4. Le moment le plus important de Noël est que l´on se retrouve tous en ... 

5. Le 24. décembre c´est ... 

 

Le moment magique de la période de Noël est  

lorsque l´on allume le ................... de Noël. 

Sarah Saint-Maxent, 6.C 
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Nemecký jazyk 

Wörter rund um Weihnachten. Finde die richtigen wörter, setze sie mit 

dem Wortbaustein Weihnacht zusammen und schreiben sie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Zdroj: Internet 
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Ruský jazyk 

Реши кроссвод: Почему Таня ездила в деревню? Ответ зашифрованный. 

 

1. mrkva, 2. niekedy, 3. vlak, 4. šťava, 5. nápoj, 6. piatok, 7. hokej, 8. rubeľ 

9. kostým, 10. oheň, 11. práca, 12. šľahačka, 13. torta, 14. dobre, 15. oranžový, 

16. paradajka  

 

 

Зашифрованный ответ: Таня была ... 

 

 

       Zdroj: Ruština pre 6. ročník  
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www.úlet.zš/zábavník 

Fyzika 

1) Nájdi v osemsmerovke nasledovné slová: 

 

energia, grafy, gram, hmotnosť, 

kilo, meter, moment, objem, 

oceľ, os, pascal, rameno, sila, 

smer, teleso, tlak, váhy 

 

Z písmen, ktoré ti ostanú, zložíš 

pomenovanie fyzikálnej veličiny: 

......................................................... 

 

Žiaci 9.C 

 

2) Do krížovky doplň správne slová a zistíš tajničku: 

1. dej, ktorý vzniká na dotykových plochách telies 

2. základná jednotka sily 

3. základná jednotka energie 

4. označenie pohybovej energie 

5. technické výrobky, ktoré sa využívajú na zníženie  

    trenia 

6. ak teleso koná prácu za určitý čas má ...       

 

           

 

 

Ján Kmeť, 9.C 

http://www.úlet.zš/zábavník
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Zasmejme sa 

Išiel hluchý k ušnému a v čakárni sa pýta: „Som tu dobre na ušnom?“ Nikto mu 

neodpovedá. O chvíľu sa znovu opýta: „Som tu dobre na ušnom?“ Opäť žiadna 

odpoveď. Pýta sa tretíkrát. Keď mu opäť nikto neodpovedá, zamyslí sa. ÁNO! 

Som tu dobre. 

 
Pani vošla do obchodu a hľadala niečo na zemi. Ľudia ju oslovovali: „Čo ste 

stratili? Peniaze? Kľúče?“ „Nie, kýchla som si a vypadli mi zuby.“ 

 
V škole sa rozprávajú dvaja prváčikovia. Ešte 56 rokov a sme na dôchodku! 

 
„Mamička,“ vraví Jožko, ktorý práve prišiel zo školy, „je pravda, že Mária 

Terézia zaviedla povinnú školskú dochádzku?“ „No, áno.“ „To je dobré, že už 

zomrela. Ktovie čo všetko by ešte vymyslela!“ 

Nikola Janeková, 4.C 

 

 

Hádanka 

Behajú dvaja bratia okolo jednej hory a nikdy sa nevidia. Čo je to? 

(son) 

 

Peter Markovič, 4.C 
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www.úlet.zš/slovo_na_záver  

 

Je iba jeden, jediný večer v celom dlhom roku, 

keď navštívia nás bieli anjeli. 

Je iba jeden deň, keď má každý človek hviezdy lásky v oku. 

Svet stíchne a spomalí svoj cval. 

Áno, je tu sviečok čas. 

Otvárajme dvere dokorán, 

nech šťastie, zdravie vojde k nám! 

Nech láskou rozvonia všetko v nás. 

Je tu sviečok čas. 

Najkrajší zázrak Vianoc je tu zas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.úlet.zš/slovo_na_záver
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www.úlet.zš/správne_riešenia 

Fyzika 

1)         

 

 

 

 

 

       Vztlaková sila 

 

 

 

 

2)  

 

 

 

 

            

 

 

Anglický jazyk 

   

  Christmas 

 

 

 

 

http://www.úlet.zš/správne_riešenia
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Francúzsky jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

Nemecký jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Ruský jazyk 

Таня была В ГОСТЯХ У ТЁТИ ТОНИ. 
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