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Interview s...
S vyučujúcimi o vianočných tradíciách
Dodržiavate počas Vianoc originálne zvyky, ktoré ste si zaviedli len
vo Vašej rodine? Ak áno, prosíme o opísanie tohto zvyku/zvykov.
Ak nedodržiavate nič špeciálne, prosíme o odpoveď, ktoré z vianočných
tradícií máte najradšej?
Mgr. Soňa Rusnáková
Počas Vianoc dodržiavame v našej rodine tradičné zvyky. Počas dňa držíme pôst. Večeriame oblátky,
kapustnicu, rybu so šalátom. Po rozbalení darčekov navštevujeme starých rodičov a krstných rodičov. Ideme
na polnočnú omšu. Nemám žiadne obľúbené vianočné tradície. Celé vianočné obdobie je pekné. Mám rada aj
prípravy na Vianoce, napríklad pečenie, nakupovanie darčekov.

Mgr. Kravárik Ravasová
Počas Štedrého dňa dodržiavame celá
naša rodina prísny pôst až do večere,
kedy si vychutnáme všetky tradičné vianočné
jedlá
pripravované
počas
dňa:
kapustnica, kapor so zemiakovým šalátom,
makové pupáky. Pred samotnou večerou
si dáme slávnostný prípitok a každý si musí dať
oblátku s medom. Pod obrus na stole
vždy vkladáme určité množstvo peňazí, aby nám
ich počas budúceho roka čo najviac
pribudlo. Na stole máme položený košík s ovocím, z ktorého vyberieme jedno jabĺčko a rozkrojíme ho na
polovicu, aby vznikla hviezda. Prináša to zdravie a šťastie. O polnoci ide celá naša rodina na polnočnú omšu.
Počas nasledujúcich dní si už len všetci vychutnávame čaro vianočných sviatkov.

Mgr. Andrea Chomová
Všetci spoločne chodievame kupovať vianočného kapra , ktorý nám vždy 1 – 2
dni pláva vo vani. Keď boli naše deti, hlavne syn, malé, tak sa s ním vždy hrali ako
s „angličákom“, čiže jazdili s ním vo vani ako s autíčkom. Každý rok si s kaprom
spravíme vianočné foto, a potom si každý z nás dá do peňaženky jednu jeho šupinku
pre šťastie. Inak dodržiavame všetky vianočné tradície okrem jednej - celý deň nejesť
a vidieť zlaté prasiatko. To sa hlavne mne nikdy nepodarí, lebo celý deň musím vyjedať
vianočné dobroty a ochutnávať vianočné jedlá – šalát, kapustnicu, pupáky, ktoré pripravujeme.

PaedDr. Žaneta Pikartová
Pre našu rodinu začínajú vianočné sviatky už prvou adventnou nedeľou. Vytvorili sme si tradíciu
zapaľovania sviečky na adventnom venčeku pri rôznych sladkých zákuskoch a adventných koncertoch
v Českej televízii. Predzvesťou obdarovania je u nás každú nedeľu vianočný žreb, na ktorom všetci postupne
odkrývame políčka a dychtivo čakáme, či náhodou nevyhráme vyššiu finančnú sumu. Zaujímavá je naša
vyrovnaná bilancia: ak vyhráme 5, 10 alebo 20 eur, kúpime si ďalší žreb. Vyššiu sumu sme si zatiaľ nenašli,
ale každý z nás sníva, čo by sme si kúpili, ak by sme vyhrali niekoľko tisíc eur.
Úžasná je pre nás tiež atmosféra plánovania darčekov, lebo kupujeme aj za babku a deda, ktorí chcú
spraviť radosť svojim vnúčatám, ale nerozumejú už modernej dobe, tak prispievajú finančne a my
vymýšľame rovnako úžasné darčeky pre naše dcéry od nás, od deda i od babky.
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Štedrý deň u nás začína vianočkou, vlastnoručne upečenou. Doobeda chodíme na
cintorín zapáliť sviečku a spomenúť si na blízkych, ktorých sme už stratili.
Do večere striedavo chystáme klasické menu a striedavo sledujeme
vianočné rozprávky. Tradične si pozrieme program Úsmev ako dar, lebo
môj otec pracoval dlhé roky v Detskom domove Holíč a pomáhal zakladať
tradíciu obdarovania detí z detských domovov.
Večeriame o 17.00 hod, už 9 rokov s dedom, ktorý nás navštevuje, aby
nebol sám. Tradičný vinš želá naša menšia dcéra, nasleduje slávnostný prípitok a večera. Pod tanierom je
šupinka z kapra pre šťastie v ďalšom roku. Po večeri prichádza pomalé rozbaľovanie vianočných darčekov –
všetci sledujú, ako si každý z nás darček rozbalí
a vychutnávame si pocity šťastia obdarovaného
i darujúceho. Keďže sú naše deti hravé, nasledujúce dni prebiehajú pri spoločenských hrách, ktoré si deti
vždy nájdu pod stromčekom.

Interview pripravil Timotej Vričan, VI.B

Kristína Zlochová: Vianoce na Malte
V decembri je na ostrove okolo 24 °C. V uliciach možno stretnúť skupinky detí
spievajúce vianočné koledy. Na Malte je možné vidieť aj veľké množstvo
Betlehemov v rôznych podobách. Stredobodom pozornosti Vianoc na Malte sú
jasličky. Detská verzia cirkevných jasličiek sa volá grolta. Všade majú aspoň jedny
jasličky rôznych veľkostí a detailov. Postavy jasieľ sa volajú pasturi a predstavujú Ježiša,
Máriu a Jozefa, pastierov, anjelov, dedinčanov a zvieratá ako sú kravy, somáre a ovce. Okolo jasieľ sú svetlá
a rastliny. Polnočná omša na Štedrý večer je vrcholom všetkých náboženských aktivít. Celé rodiny
sa jej zúčastňujú a každý nosí nové šaty. Omša sa začína koledami, dôraz sa kladie na čítanie príbehu
narodenia.

Po omši si zvyčajne všetci želajú ll-Milied It-Taijeb, čo znamená: „Veselé Vianoce!“
K stolu sa schádza celá rodina. A pochutnáva si na typicky zimnom jedle, ktorým
je čierny puding so zemiakovou kašou a jablčnou omáčkou. Maltskú kuchyňu
ovplyvnila koloniálna nadvláda Britov. Preto aj na ich vianočnom stole dominuje
pečený moriak a puding. Väčšina rodín podáva ako hlavný chod pečeného moriaka
so zemiakmi a zeleninou, ako dezert majú vianočnú štólu „Christmas log“ alebo
vianočné koláče, ako je napríklad Pannettone či rôzne Mince Pie. Zvláštnosťou je horúci gaštanovo-kakaový
nápoj s príchuťou škorice, klinčekov a mandarínok, ktorý podávajú po polnočnej omši a na Nový rok.

4

Fínsko
Fínsko je hostiteľskou krajinou fínskeho Santa Klausa, ktorého doma volajú veľký Ukko. Pochádza
z Laponska, kde žije na úpätí hory Korvatunturi so svojou ženou a množstvom škriatkov, ktorí mu pomáhajú
s balením darčekov pre deti. V tejto krajine roznáša na Vianoce Ukko deťom darčeky. Má dlhé biele fúzy,
ktoré mu siahajú až po pás. Na hlave polmetrovú červenú čiapku so zvončekom. Nosí červený kabátik.
A veselí piadimužíci, ktorí ho sprevádzajú, chodia v pláštenkách lemovaných bielou kožušinou. Deti, ktoré sú
zlé, odnášajú piadimužíci do ľadového kráľovstva. Vo Fínsku
sú Vianoce veľkou slávnosťou vianočného stromčeka.
Nechýba v žiadnom obydlí, v obchodoch, ani na námestiach.
Stromčeky zvyčajne siahajú až po strop. Okolo nich sa ale
sústreďuje vlastne celé vianočné dianie. Deti sa s dospelými
pod ním často hrajú, tancujú a spoločne sa radujú
z darčekov. Fínsky vianočný stromček je celý biely, aby čo
najviac pripomínal stromčeky v okolitej zasneženej prírode.
Fíni sú presvedčení, že ich krajina je stálou domovinou Santa
Klausa – veľkého Ukka a že práve od nich, z Rovaniemi
vyráža pred Vianocami roznášať darčeky deťom do celého
sveta.
Veľa Fínov stihne ísť do sauny na Štedrý deň ešte pred večerou, aby
boli čistí, zrelaxovaní a takto pripravení stráviť najpríjemnejší večer
v roku. Na Štedrej večeri nesmie chýbať vianočná šunka a rôzne
druhy varenej zeleninovej zmesi (laatikko), najobľúbenejšia je
mrkvová, kvaková a zemiaková. Vo východnej a strednej časti krajiny
sa jedáva karjalanpaisti (zmes bravčového a hovädzieho mäsa, cibule
a mrkvy, upravená v rúre s korením a soľou), inde napríklad losos.
Tradičným dezertom je ryžová kaša so slivkovým džemom a rôzne
druhy čokolády. Koláče nie sú bežné, výnimkou je joulutähti (vianočná
hviezda z lístkového cesta a s džemom v strede). Veľkú časť týchto
jedál Fíni kupujú v obchode, doma sa varí len niečo.

Daniela Dermeková: Vianoce v New Yorku
V USA je 24. december
ešte stále pracovným
dňom, kedy sú nákupné
centrá otvorené.
Ľudia sa ponáhľajú, aby
stihli slávnostnú večeru
s rodinou. Deti majú na
kozube nachystané vianočné pančuchy, do ktorých im Santa Claus má priniesť darčeky, tie väčšie skončia
pod stromčekom. Nachystajú mu mlieko a sušienky a ráno 25. decembra si ich s nadšením rozbalia.
Vianoce sa tu oslavujú podobne ako vo Veľkej Británii, ľudia zdobia domy zvonku svetelnými a bohato
zdobenými girlandami. Rozšíreným zvykom je zavesiť vetvičky imela do stredu miestnosti. Podáva sa pečený
moriak s plnkou a omáčkou zo špargle a s brusnicami, so zemiakovou kašou a zeleninou. Nechýba tradičný
ovocný puding poliaty brandy a vaječný koňak, biskupský chlebíček, tekvicový koláč, koláčiky plnené ovocím.
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Vianočné Slovensko v minulosti
Zrejme neviete, že príprava vianočných oblátok bola na Slovenku v minulosti povinnosťou
učiteľa. Oblátky sa formovali plochými kliešťami a začali sa piecť zvyčajne po Lucii. Pečenie oblátok často
trvalo až do Vianoc, ale deň – dva pred Vianocami ich školské deti roznášali v košíkoch po dedine.
Štedrý deň sa v niektorých regiónoch nazýval Kračún – od slova krátiť – skracovanie dní. Menej
známy je názov vilija – z latinského vigília – teda predvečer sviatku. Príprava na večeru sa začínala už deň
predtým po polnoci: gazdiné piekli, aby mohli ráno obdarovať koledníkov. K najznámejším nemäsitým jedlám
patrili opekance. Štedrý deň sa nazýval aj Pôstny deň. Veľmi častým zvykom počas Štedrého dňa boli
betlehemské hry, v ktorých účinkovalo 5 postáv: bača, traja valasi a anjel.
A Silvester v minulosti na Slovensku? Z domu sa nesmelo nič vyniesť, aby nevyhynula hydina.
Silvestrovská večera bola taká istá ako štedrovečerná, ale mohli sa jesť mäsité jedlá. Na Nový rok sa hydina
nesmela jesť, aby domácim neuletelo šťastie.

Štedrá večera začínala čítaním z biblie, text o narodení Ježiša. Potom sa jedli oblátky, med a
cesnak. Na stôl sa položila vianočná polievka: kapustnica mäsitá alebo pôstna, so strukovinami. Taktiež
hríbová, slivková či hrušková polievka. Varila sa aj rybacia polievka. Po nej nasledovali kaše, prosná,
cícerová, pšeničná, pohánková či krupičná. Tie sa pripravovali na slano alebo na sladko s medom. Po nich sa
ponúkali prívarky, najmä strukovinové, ako šošovica, fazuľa. Ďalej opekance, bobáľky, lámance, melence
( mrvené cesto ako druh cestoviny) a po nich prišli na stôl pirohy, tatarčané pirohy, zemiakové alebo sladké
plnené lekvárom. Podľa regiónu aj šúľance s makom, rezance s tvarohom, ryba varená, pečená, pstruh,
kapor, vyza, úhor a podobne. Piekli sa vianočné koláče ako kračúň, baba, vianočka, roháče, calty, makovník,
orechovník či tvarohovník. Všetko to boli koláče z kysnutého cesta, plnené plnkou. Nechýbali ani sušené
jablká, hrušky, slivky, a tiež oriešky a čerstvé jablká. Pri štedrej večeri sa pilo buď hriatô, alebo víno, podľa
regiónu.
Kapor a zemiakový šalát sa medzi vianočnými tradíciami objavili po II. svetovej vojne.

text pripravila redakčná rada

Zdroje:
K. NÁDASKÁ: Vianočné zvyky našich predkov boli bohaté a plné múdrosti, http://www.teraz.sk/slovensko/rozhovornadaska-vianocne-zvyky-/111623-clanok.html
Kliment Ondrejka: Malý lexikón Ľudovej kultúry Slovenska, strana 162 – 165, ISBN: 8080671969, rok vydania: 2008.
http://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/7041817/v-obrazoch-ake-bolo-vianocne-stolovanie-v-minulosti-a-dnes.html
http://naselevice.sme.sk/c/7041716/dni-v-zavere-roka-ovplyvnovali-na-vidieku-povery-a-cary.html

6

Videli sme ...
2. 11. 2016 sa v CVČ v Senici uskutočnili školské Majstrovstvá okresu Senica
žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu. Našu školu reprezentovali Jakub Úlehla zo
6.C a Claudia Poláčková z 9.B triedy. Tešíme sa, že naša škola opäť bodovala.
V kategórii žiakov Jakub Úlehla skončil suverénne na 1. mieste spomedzi
20 súťažiacich. V kategórii družstiev naši žiaci obsadili krásne 3.miesto. Obidvom
žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Mgr. Anna Kičková
Dňa 8. 11. 2016 sa v ZOS v Senici konala
vernisáž
a
vyhodnotenie
súťaže
„Odpadáčik,
alebo
fantázia
z odpadu“. Tento rok prijali do súťaže
102 kreatívnych prác a spomedzi nich
vybrali a ocenili 21 prác v štyroch
kategóriách – materské školy, prvý a
druhý stupeň a špeciálne školy. V tretej
kategórii boli ocenené tri práce a medzi
nimi i práca nášho žiaka Tomáša
Lovečka z 5.D
triedy s prácou
presýpacie hodiny. Gratulujeme a
želáme veľa tvorivých nápadov do
budúceho roka!

Ing. Andrea Trojková
Naše empatické deti s ľudsky dobrými pani učiteľkami spríjemnili deň v Domove dôchodcov
v Senici, keď starkým spievali, recitovali a tancovali. Náš folklórny súbor Sadováčik, detská
úprimnosť a radosť vyčarili úsmevy na tvárach babičiek a dedov, ktorí s nadšením a hrdosťou
sledovali výkony detí.

Autobus očami detí alebo Pôjdeme do ZOO!
O tom, že tvorivosť našich žiakov nepozná hraníc, ak sa správne podporia a motivujú, svedčí ich
ďalší úspech... Autobusová spoločnosť Arriva vyhlásila v septembri v rámci Európskeho týždňa mobility pre
kolektívy základných škôl výtvarnú súťaž s názvom „Autobus očami detí“. Hlavným cieľom bolo zvýšiť
záujem detí o ochranu životného prostredia pred znečistením, k čomu prispieva aj cestovanie verejnou
dopravou – autobusmi. A veru žiaci 5.C, 1.A a 2.A triedy nelenili a pustili sa do snívania a fantazírovania.
Práca bola o to náročnejšia, že dielo muselo byť kolektívne. Tak sme si úlohy rozdelili. Piataci mali na
starosti technický návrh autobusu snov... Tí menší ho naplnili pasažiermi a vsadili ho do krásnej krajiny...Tak
vznikli 2 veľkoplošné zaujímavé výtvory, ktoré sme poslali, ako inak, autobusom porote... Celkovo im vraj
prišlo vyše 800 nádherných kresieb, koláží a umeleckých diel vyhotovených rôznymi technikami. Bolo veľmi
náročné vybrať najlepšie práce, no jedno z našich dvoch diel presvedčilo!
Autobus – obojživelník (mali sme aj dokonalý „hmyzobus“) našim žiakom 5.C a 2. A triedy
priniesol víťazstvo a perfektnú cenu – zájazd do ZOO! Všetkým mojim usilovným žiakom ďakujem za
úsilie a nadšenie, blahoželám a želám krásne a nezabudnuteľné zážitky z dobrodružnej cesty do ZOO.

Mgr. Silvia Krišáková
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V utorok 22. 11. 2016 sa na našej škole konalo
školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
v kategóriách 1A (5. - 7. ročník) a 1B (8. - 9.ročník).
V písomnej časti sa žiaci už tradične pasovali s úlohami
zameranými na posluch, gramatiku, slovnú zásobu a
čitateľskú gramotnosť. V ústnej časti mali ukázať svoju
jazykovú zručnosť pri vymýšľaní príbehu podľa obrázku. Tí
starší z kategórie 1A a B zohrali aj riadený rozhovor tzv.
roleplay, ktorý bol asi najťažšou disciplínou, ale na nej
sme sa nakoniec najviac zabavili a žiaci nás prekvapili aj
svojimi hereckými schopnosťami. Úlohy boli náročné a pre
každú kategóriu iné, ale naši žiaci si s nimi statočne
poradili. Najlepšia v kategórii 1A bola Anettka Abdiu zo 7.A triedy a v kategórii 1B to bol súboj medzi Kikou
Juríčkovou a Terkou Klingovou.
Do okresného kola nakoniec postupuje Terka Klingová z 9.A triedy. Víťazkám blahoželáme a
v okresnom kole, ktoré sa bude konať 17. januára 2017, samozrejme držíme palce!!!
V kategórii 1A súťažili žiaci: Mirka Bánska, Denis Glos a Jakub Úlehla zo 6.C, Janka Klečková a
Anetta Abdiu zo 7.A.
V kategórii 1B súťažili žiaci: Damian Ožvoldík a Barborka Mičová z 8.A, Kika Juríčková z 8.C a
Terezka Klingová z 8.A.

Mgr. Andrea Chomová
Cosmos Discovery
Medzinárodnú výstavu vesmíru a kozmonautiky v Bratislave sme navštívili v dvoch termínoch: 18. 11. 2016
VI.A, VI.B, a VI.C, 24. novembra 2016 potom deti z V.C, VIII.A, VIII.B a VIII.C. Výstava Cosmos Discovery
sleduje vývoj pilotovaných kozmických letov od historického začiatku až k súčasným plánovaným misiám a
medzinárodným kozmickým projektom. Výstava obsahuje viac ako 200 originálnych exponátov z USA a
Sovietskeho zväzu, reálne modely rakiet a raketoplánov, unikátne dobové dokumenty. Pri vstupe dostal
každý návštevník Space Card – Kartu kozmonauta s menom a životným príbehom reálneho kozmonauta.
Všetkých zaujal príbeh Gagarina, Armstronga, Johna Glenna, Čerňana, prvého slovenského kozmonauta
Ivana Bellu...
23. 11. 2016 sa v školskom klube konala súťaž Cesta za poznaním – kvíz zameraný na zvyky
a tradície vianočného obdobia. Víťazmi s plným počtom bodov sa stali Klára Kičková, Kristína
Vindušková a Jakub Zíšek zo 4. C.
December sme odštartovali ďalším výtvarným
úspechom – Ondrej Cibula z V.C získal 2. miesto
v okresnej súťaži Ochranárik čísla tiesňového
volania 112 a civilnej ochrany, hlavnou témou
boli povodne.

Báseň Kristíny Juríčkovej Vianoce – Lásky čas,
ktorá je symbolickým úvodníkom decembrového
čísla, bola ocenená v okresnej súťaži Čarovný
odkaz Vianoc.
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Decembrové Pasovanie prvákov
Po príchode do tanečnej miestnosti nás zaujala nádherná výzdoba. Na menšom stolíku boli medaily a jabĺčka.
Privítala nás pani Krišáková, ktorá odovzdala slovo pani riaditeľke. Pani riaditeľka s milým úsmevom
začlenila najmenšie deti do stavu žiackeho. Prvé predstavenie patrilo S. Kúlovej, ktorá spievala pesničku.
Nechýbali ani tanečné a herecké vystúpenia. Malí prváci skladali puzzle a plnili aj ďalšie úlohy, aby preukázali
svoje schopnosti. Najlepšia bola pesnička v úžasnej choreografii s plyšovými medvedíkmi. Žiaci z VIII.C
rozdávali malým prvákom jabĺčka. Všetci prváci spievali alebo recitovali. Atmosféra bola úžasná a usmievavá.
Malých prváčikov bolo až 56, pasovanie za prvákov ich veľmi bavilo. Sú z nich milí a zlatí prváčikovia. Celé
predstavenie moderovali čarodejník a víla z VIII.C.

redaktorky B. Mičová, K. Nečasová, D. Dermeková, K. Zlochová a G. Gegušová

8.12.2016 naši siedmaci a ôsmaci navštívili vianočné trhy a Prírodovedecké múzeum vo Viedni.
Ema Poláková (VI.A) sa vďaka usilovnému štúdiu stala 9. 12. víťazkou školského kola
Dejepisnej olympiády, kategórie F a postupuje do okresného kola. Gratulujeme!
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Výsledky školského kola Pytagoriády – 7. – 8. december 2016
Miesto
1.
1.
1.
1.
2.
1. - 2.
1. - 2.
1.
2.

Meno
3. ročník
Barbora Ravasová
4. ročník
Viktória Opalková
5. ročník
Sára Haslová
6. ročník
Denis Adrien Glos
Timotej Vričan
7. ročník
Michal Cibula
Patrik Opalek
8. ročník
Kristína Juríčková
Lenka Kuklišová

Trieda

Za úlohy

Za čas

Spolu

Pripravil

3.A

11b

8b

19b

PaedDr. Silvia Vidová

4.B

10b

9b

19b

Mgr. Jana Minxová

5.B

10b

7b

17b

Mgr. Katarína Dvorská

6.C
6.B

11b
10b

6b
5b

17b
15b

Mgr. Daniela Kubíčková
Mgr. Marcela Pirohová

7.C
7.B

10b
10b

8b
8b

18b
18b

Mgr. Marcela Pirohová
Mgr. Jana Joríková

8.C
8.A

10b
10b

8b
4b

18b
14b

Mgr. Jana Joríková
Mgr. Jana Joríková

14. - 19. december 2016 – tradičný školský vianočný florbalový zápas žiakov 5. – 9. ročníka.
Spiel and Play je tradičné zábavné predpoludnie pre žiakov všetkých senických základných škôl, ktoré
pripravujú učiteľky cudzích jazykov na našej škole. Tentokrát to bolo v piatok 16. 12. 2016 od 8:00
do 12:00. Každá škola vytvorila jedno šesťčlenné zmiešané družstvo angličtinárov a nemčinárov.
Pre žiakov sme pripravili štyri stanovištia: jednou z úloh bolo uvariť vianočný punč. Ďalšou úlohou bola
vianočná reťaz. Najskôr žiaci hľadali slová ukryté v labyrinte a museli odhaliť čo najviac ukrytých slov a nájsť
ich význam. Tretie stanovište ukrývalo vianočnú pieseň. Žiaci dostali text postrihaný na malé časti, počúvali
pieseň a skladali slová do správneho poradia. Celý text nalepili a vyzdobili podľa vlastnej fantázie. A vznikli
naozaj krásne diela. Posledné stanovište patrilo pantomíme. Obe skupiny mali pripravené obrázky
s vianočnou tematikou. Žiaci postupne vyberali obrázky a pantomimicky ich znázorňovali ostatným
spolužiakom. Tí museli uhádnuť, čo je na obrázku, samozrejme v cudzom jazyku. Zo získaných obrázkov
vytvorili vianočné pozdravy.

Ing. Lenka Slezáková
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Červíčkoviny
Skrotená sopka
Nie každá hodina je zaujímavá. Na niektorých dokonca skoro zaspíme, ale občas sa stane, že nás
zaujme - ako táto. Na hodinu biológie sme mali priniesť projekt na tému Vnútorné geologické procesy.
Väčšina z nás vyrobila model sopky, ale našli by ste tam aj úžasný model cunami alebo premenené horniny.
Jedna sopka bola dokonca aj aktívna! Bolo to veľmi zaujímavé. Keď sme pridali všetky potrebné
ingrediencie, sopka začala peniť, ale napriek tomu, že sme tam pridali červené potravinárske farbivo, pena
bola biela. Sopka bola vyrobená z plastovej fľaše, novín a cesta. Zmes na ako-taký výbuch sme namiešali
podľa návodu, ale možno sme sa zmýlili, tak výbuch nemal ten správny účinok. Čo nás žiakov trocha
sklamalo, ale pani učiteľka bola nadšená, ako dôkladne sme sa snažili pripraviť na vyučovanie.

Kristína Juríčková, 8.C
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Frederico Kuna: Vtipne s detskými vtipmi
Príde zajac do obchodu a pýta sa predavačky:
„Dobrý deň, máte zhnité mrkvičky?“
„Nemáme!“
Zajko smutne odíde. A tak to ide 3 dni po sebe. Napokon mu ich
predavačka donesie.
On si odkašle, ukáže odznak a povie:
„Dobrý deň, hygiena!“
Otec vezme Dežka preplávať more.
V štvrtine sa ho pýta: „Dežko vládzeš?“ Dežko vládal.
V polovici sa pýta: „Vládzeš?“ “Vládzem.“
V trištvrtine sa ho pýta. „Už nie!“ „Tak sa vráťme!“

Počuli ste už ten vtip o dedkovi s rozbitým naslúchatkom? Nie? Ani on nie!
Príde policajt do práce a nadšene sa prihovorí kolegom:
- Páni ja som geniálny!
- Ako to ?, čudujú sa jeho kolegovia.
- Kúpil som si lego, na ktorom bolo napísané do troch rokov. A ja som ho dokázal zložiť už za rok!
Boris má na starosti svoju päťročnú dcéru Ester. Dcéra mu prinesie v malom
poháriku vodu. Borisovi sa hra zapáči a vodu vypije. To sa opakuje niekoľkokrát. Keď príde
domov Esterina mama, Boris sa jej chváli:
- Vidíš, ako dobre sme sa pohrali?
- Áno, ale to ti nenapadlo, že jediné miesto, odkiaľ Ester môže priniesť vodu je záchod?

Malý prváčik ide po prvý raz do školy. Mama sa ho pýta:
- Máš všetko? Peniaze, mobil, kreditku?

Syn príde za otcom a pýta sa ho:
- Oci, čo je to parlament?
- To je také zhromaždenie ľudí, ktoré sa stará o štát a rozdeľuje vlastne aj peniaze pre štát.
- Á oci, čo je to VÚC?
- To je skoro to isté ako parlament, no robia to všetko len pre župy, po starom pre kraje.
- Á a počkaj ešte a čo je to obecné zastupiteľstvo?
- No ako ti to povedať? No tam sa kradne najmenej.
Vlado Weiss dohovára futbalistom v šatni po prvom polčase: "Keď som vám pred zápasom kládol na srdce
hru na jeden dotyk, vôbec som tým nemyslel, aby ste sa dotkli lopty len raz za polčas!"
Chuck Norris nečíta knihy, len ich poriadne stlačí a dostane informácie, ktoré potrebuje.
- Mamička, prečo sa maľuješ?
- Aby som bola pekná.
- A prečo nie si?
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Móda – už jar a leto 2017
Údajne by mala prevládať funkčnosť – módni návrhári kombinujú napríklad lem mikín s koženými
bundami a kožené kabáty ovinuli okolo pása ako sukne. Zaujímavým motívom sú opäť pruhy a etnické
prvky. Ďalšia skupina návrhárov avizuje výrazné kvetinové potlače
a ženské obliny šiat vytvorené a zdôraznené zavinovaním. Opäť by sa mali
vrátiť čo najväčšie šály, opasky a nápadité farebné kombinácie – čo
takto oranžová s fialovou? Oranžová by mala byť farbou číslo jeden..., ale
naposledy som čítala, že ju predbehla greenery = hrášková zelená. Čo poviete
na plisovanie – skladané sukne i šaty? Rok 2017 praje look-u bábiky a čím
viac mascary nanesiete, tým lepšie. Zahoďte tmavé vínové odtiene rúžov a
nahraďte ich jarnými ružovými, jasno červenými farbami. Aj vlasov sa dotkne
výrazná zmena. Žiarivé vlasové trendy vystriedajú prirodzené farby. Dopriať
si môžete aj červenú, avšak v tlmenejších tónoch. Pestrofarebné ombré, či
neónové úlety sú out. Módni návrhári tvrdia, že každá z nás by mala mať v šatníku tiež overal, lebo je
nositeľný na niekoľko spôsobov, dôležité sú doplnky, napríklad nadčasový klobúk. A možno sa nebudete chcieť
rozlúčiť s trendom jeseň – zima: typ sukne krátka spodnička prekrytá dlhou čipkou alebo sieťkou.

Natália Žáková, VIII.A

Šport

7. 12. 2016 sa uskutočnili Školské majstrovstvá okresu FUTSAL CUP. Naši chlapci zvíťazili.
Reprezentovali nás: Bašista Erik, Bevelaqua Marek, Halabrín Gabriel, Hanáček Peter, Hlaváč
Samuel, Jedinák Patrik, Meliš David, Milenky Peter, Rőmer Denis.

Pozvanie prijala skupina HANDS UP CREW, ktorá prezentuje spojenie basketbalového a futbalového
freestylu a ukazuje mládeži inú pohybovú aktivitu a spôsob sebarealizácie. Toto zaujímavé spojenie
prinieslo nezabudnuteľnú show, ktorá prezentovala množstvo skvelých kúskov, trikov a zábavy. HANDS
UP CREW má troch členov: Martin Leco, Peter Herstek a Marko Popovski. V roku 2016 získali 2. miesto
na Futbalových MS umelcov v Moskve.
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Nesmelá anketa v VI.B a VIII.A o naj-obedoch ( najlepších i najhorších)
Zhodli sme sa: nemáme radi mäso, za najhoršie jedlo všetci jednotne pokladáme
rybie filé, je úplne jedno, ako nám ho pripravíte. Samozrejme, nechce vidieť ani špenát a viacerí
z nás sa úspešne vyhýbajú akejkoľvek zelenine. Sklamali nás špagety s tofu, ale iný špagetový
recept vítame. Vieme, že to nie je možné, ale všetko by vyriešil výber z viacerých druhov jedál.
Vždy sa tešíme na bryndzové halušky a zbožňujeme sladké obedy: palacinky ( tie by mohli byť
len s nutelou), parené buchty, koláče, ryžový nákyp. Naše návrhy na zlepšenie? Obed by mohla
spríjemňovať hudba a možno by sa na jedálny lístok mohol pozrieť aj študentský parlament ako
poradný orgán.

Tvoríme
Veronika Benešová: Narodeniny mojej babky – slávnostný príhovor
Milá babka, milí hostia! Chcela by som vás privítať pri príležitosti šesťdesiatych narodenín našej
babičky, súčasne tiež mamičky a manželky. Chcem našej babke poďakovať za všetko, čo pre nás urobila. Som
rada za chvíle, ktoré sme spolu prežili: výlety, dovolenky, prechádzky, významné rodinné udalosti i všedné dni,
keď nás babička podržala v najhorších chvíľach.
Ako darček jej venujeme rodinný album, aby jej pripomínal nás – jej milujúcu rodinu. V albume sú
fotografie od narodenia jej prvej dcéry, až po zaujímavé momenty vnúčat.
Babička naša, pri návšteve Ťa vždy nájdem s tvorenou náručou. Som Ti vďačná, že si vychovala moju úžasnú
mamičku, ktorej si tiež odovzdala úprimnosť, pracovitosť, dobrotu v srdci. Babička, si pre nás útočiskom
a studnicou múdrosti a trpezlivosti. Moja babička je najlepšia na svete, najúžasnejšia kuchárka, ktorá nám
vždy „podstrojuje“. Babička, máme Ťa veľmi radi a Ty to určite vieš.
Želáme lásku všetkých okolo, usmievavé dni, zdravie, pohodu bez stresu, mozaiku šťastia
v maličkostiach života, spokojnosť so životom, zmysluplnosť dní a postupné uskutočňovanie hlasných želaní i
skrytých snov.

Príslovia a porekadlá inak – parafráza VI.B
Podaj niekomu prst a schmatne ti celú ruku.
Podaj niekomu prst a už sa ti nevráti.
Podaj niekomu prst a oberie ťa o všetko.
Podaj niekomu prst a zoberie ti celú dlaň.
Komu sa nelení, tomu sa zelení.
Komu sa nelení, tomu sa ale neverí.
Komu sa nelení, ten bude mať život nádherný.
Každý človek sa mýli, ale len hlupák zotrváva v chybách.
Každý človek sa mýli, ale svoju chybu napraví a každá chyba je na niečo dobrá.
Každý človek sa mýli, ale ide znova.
Každý človek sa mýli, ale nikto učený z neba nespadol.
Každý človek sa mýli, ale mýliť sa je ľudské.
Niet na svete človeka, ktorý by sa páčil všetkým ľuďom.
Niet na svet človeka, ktorý by sa nikdy nepomýlil.
Niet na svet človeka, ktorý by nebol niekedy zlý.
Niet na svet človeka, ktorý sa nemýli.
Niet na svete človeka, ktorý neurobil chybu.
Niet na svete človeka, ktorý je ideálny.
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Prestaňte sa pýtať, aký je zmysel života. Začnite sa pýtať, aký zmysel mu
chcete dať vy!
Barbora Mičová, VIII.A a jej myšlienky
Myšlienka: „Prosím o silu disciplíny a miery, aby som len tak neprekĺzol životom a svoje dni si
rozumne rozdelil.“ ( Antoine de Saint Exupéry)
Rada do života, ako so životom zaobchádzať, aby sme ho nepremárnili. Na každý deň si niečo naplánovať,
aby sme si užili aj tú poslednú sekundu života naplno. Ja chcem ísť za svojím cieľom a dosiahnuť niečo
v živote a byť nápomocná aj iným ľuďom.
Myšlienka: „ Aby som neprespal záblesky svetla života, a aby som si aspoň tu a tam našiel čas
na umelecký zážitok.“ ( Antoine de Saint Exupéry)
Aby som zažila nejaké pekné a nezabudnuteľné zážitky alebo spomienky, pretože to je to, čo nám nikdy
nikto nemôže len tak ukradnúť alebo vziať. Mali by sme si nájsť čas: ísť na naše obľúbené miesto, ísť do
prírody, divadla, kina alebo si aspoň na chvíľku nájsť čas na seba, a premýšľať nad vecami, kvôli ktorým
sme šťastní, pretože to je podstatou života, byť šťastný.

Ivan Fajnor, VIII.A a jeho myšlienky
Myšlienka: „Pripomínaj mi, že rozum sa často stavia proti srdcu.“ ( Antoine de Saint Exupéry)
Znamená to, že ak cítime v srdci lásku, ľútosť, hnev a rôzne iné city, nie je to vždy to pravé rozhodnutie.
Napríklad ak moje srdce túži po novom aute, ale ja si ho nemôžem dovoliť, tak ho nepôjdem ukradnúť,
pretože rozum ma prehovára, že to je nesprávna vec.
Myšlienka: „Prosím o silu disciplíny a miery, aby som len tak neprekĺzol životom a svoje dni si
rozumne rozdelil.“ ( Antoine de Saint Exupéry)
Znamená to, že chcem byť poslušný, nepodľahnúť zlým veciam, správať sa slušne, k iným ľuďom milo, a
prežívať život naplno bez hriechov a venovať sa tomu, čo ma v živote baví a čím robím iných ľudí šťastnými.

Pokúste sa viacej smiať. Neplatí, že úsmev je výsledkom šťastia, ale šťastie je výsledok úsmevu.
Prestaňte si myslieť, že šťastie vzniká v práci. Šťastie má vznikať mimo práce a práca vám ho nesmie
brať.
Majte stále o dva sny viacej, ako vám realita dokáže vziať.
Vladimír Synek
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Učitelia vám
Frazeologické jednotky
☺ Objavovať Ameriku - objavovať,
čo už bolo objavené.
☺ Nosiť sovy do Atén - robiť niečo
zbytočné, neefektívne.
☺ Augiášov
chliev,
Augiášova
maštaľ - veľký neporiadok, nečistota zavinená
nedbanlivosťou.
☺ Aby bol i baran celý, i vlk sýty - aby sa i vlk
nažral, i baran zostal celý - tak niečo vyriešiť,
urobiť, aby sa vyhovelo obom stranám.
☺ Mať beľmo na očiach - byť zaslepený, nevidieť
skutočnosť, aká je.
☺ Mať rečí ako koza bobkov - nevhodne
rozprávať, tárať, hovoriť veľa a zbytočne.
☺ Ísť s bubnom na zajace - predčasne
prezrádzať svoje úmysly.
☺ Narodiť sa v čepčeku - mať v
živote šťastie, ľahko, bez ťažkostí
žiť.
☺ Damoklov meč ustavične
hroziace nebezpečenstvo.
☺ Danajský dar - dar, služba, ktorá prináša skazu,
záhubu, nešťastie.
☺ Urobiť dieru do sveta - urobiť niečo
významné, dosiahnuť veľký úspech.
☺ Čo fígeľ, to groš - dôvtip sa vypláca.
☺ Od hlavy ryba smrdí hlavnú príčinu
nedostatkov treba hľadať u zodpovedných ľudí.
☺ Hviezdy čítať – byť lenivý, povaľovať sa.
☺ Bez jednej lastovičky bude leto, jedna
lastovička neurobí leto - konanie jednotlivca
vo vzťahu k ostatným nerozhoduje.
☺ Kolumbovo vajce - vtipné riešenie zdanlivo
neriešiteľnej úlohy.
☺ So suchým aj mokré zhorí - niekedy sa pri
trestaní vinníkov ublíži aj nevinným.
☺ Ťahať niekomu medové motúzy
popod nos - sľubovať niečo a
nemieniť to splniť, balamutiť
sľubmi.
☺ Byť, zastať na mŕtvom bode - stagnovať,
nijako nepostupovať.
☺ Mútiť vodu - úmyselne vyvolávať zmätok,
rozruch.

☺ Loviť v mútnej vode - ťažiť z komplikovanej
situácie, zneužívať ju na svoj zisk.
☺ Vlk v ovčom rúchu - falošný, neúprimný človek,
tajný nepriateľ.

☺ Cez sklo med lízať - mať na dosah ruky niečo
žiadané a nemôcť to využiť.
☺ Keď je somárovi dobre, ide na ľad
tancovať- človek si často
sám spôsobí nepríjemnosti.
☺ Akoby ho z vajíčka vylúpil
sviežo krásny, utešený.
☺ Bojovať proti veterným
mlynom - zbytočne strácať
energiu
bojom
proti
neexistujúcim prekážkam.
☺ Darmo slepému ukazuješ a hluchému
vravíš. Nemožno nájsť pochopenie u niekoho, kto
na to nemá predpoklady.
☺ Padla kosa na kameň. Stretli sa rovnakí,
rovnako neústupčiví ľudia. Nastali prekážky.
☺ To je pre mňa španielska dedina. Vôbec nič
o tom neviem.
☺ Sedí ako žaba na prameni. Je prekážkou
dobrej veci.
☺ Babka k babce, budú kapce. Pomaly sporiť.
Aj z mála možno niečo usporiť.
☺ Kupovať niečo za päť prstov a šiestu dlaň.
Kradnúť.
☺ Hlas volajúceho na púšti - nesebecké úsilie,
ktoré však nenachádza ozvenu, podporu, slová,
ktoré nechce nikto počúvať.
☺ Labutia pieseň - posledný výkon, prejav, čin ako
rozlúčka pred zánikom.
☺ Lukulské hody - bohatá, veľkolepá hostina.
☺ Jablko sváru. Príčina nedorozumenia a hádky.

PaedDr. Žaneta Pikartová
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