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  14. február – Valentín  

V novom čísle nájdete: 
Ø Výročia spisovateľov 
Ø Karneval I. a II. stupňa 
Ø Rôzne súťaže 
Ø Lyžiarsky výcvik pre 7. 

ročník 
Ø Okienko do prírody 
Ø Koláčiky na Veľkú noc 
Ø Anketa 

 

 
 
 
 
 

          POZOR! 
Dňa 27. marca sa na našej 

škole uskutočni  
po prvýkrát  

v histórií 

RETRO PARTY 
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Výročia spisovateľov 
  
Pavol Dobšinský (16.3.1828, Slavošovce –22.10.1885, Drienčany) 
bol slovenský evanjelický kňaz, folklorista a zberateľ ľudovej 
slovesnosti, ktorý sa radí do obdobia romantizmu a je jedným 
zo spisovateľov štúrovskej generácie. Narodil sa v rodine 
evanjelického farára. Vzdelanie získal na gymnáziu 
v Rožňave a Miškovci. Študoval na evanjelickom lýceu v Levoči. 
Pôsobil v Levoči ako asistent u evanjelického farára a etnografa. 
Vďaka svojmu zamestnávateľovi sa začal venovať zbieraniu a 

vydávaniu slovenskej ľudovej slovesnosti. Pracoval ako pomocný redaktor v 
časopise Slovenské pohľady, neskôr ako profesor slovenského jazyka a literatúry v Banskej 
Štiavnici a napokon sa usadil v Drienčanoch, kde od pôsobil ako farár. 
Začiatky jeho literárnej tvorby sa datujú ešte od čias jeho štúdia na evanjelickom lýceu. 
Už v tej dobe písal básne v intenciách štúrovskej poézie. Boli to najmä ponášky na ľudovú 
pieseň, vlastenecké a alegorické básne.  
 
Juraj Jánošík  alebo  Juro Jánošík  ( 25.1. 1688, Terchová– 17.3. 1713, Liptovský 
Mikuláš, obesený) bol slovenský zbojník a národná legenda. Vyrástol v Terchovej na 
samote "u Jánošov" v rodine, ktorej meno sa opakovane vyskytovalo na zoznamoch 
poddaných porušujúcich vtedajšie zákony. 
 

Povesť o Jánošíkovej pästi 

Bolo to veru už veľmi dávno, keď sa jedného slnečného rána začiatkom jesene Ďurko 
Jánošík i s celou svojou družinou poberal z Oravského Podzámku smerom na Kráľovu 
hoľu. Tu zrazu horou zaznel ostrý hvizd. Hôrni chlapci hneď porozumeli, že je to signál 
ich predvoja. Na to Jánošík i s družinou prešli pozorne na ú bočie. Odtiaľ zbadali, že dolu 
po ceste popod Mních sa približuje panský koč s dvoma pánmi a za nimi skupina jazdcov. 
V koči sedel rozvalený bruchatý barón Révay a pri ňom jeho pobočník. Jánošík vydal 
okamžite rozkaz: Hrajnoha, Uhorčík, zastaviť koč, ostatní odzbrojiť hajdúchov a 
všetkých poviazať! Nechcem, aby bol niekto zabitý! A už sa chlapci rútili s krikom zo 
svojho úkrytu na cestu na nič netušiacu skupinu. Révaya a jeho pobočníkov poviazali. 
Jánošík stojaci na briežku všetko pozoroval. Vydesených pánov sa spýtal: Poznáte ma? 
Révay vo svojej známej spupnosti odpovedal: Poznáme, padúch sedliacky! To si odpykáš! 
Jánošík nepohol ani brvou a pokojne mu odpovedal: Vaša milosť, vy ste na príčine tomu, 
že som padúch a čo sa týka môjho rodu, som pyšný, že som sedliak. A aby ste pamätali na 
tento deň, okúsite len to, čím ste vy trýznili môj rod, svojich poddaných! Zdrapili pána 
baróna a vyvliekli ho na úpätie hory nad cestou. Tam na vyvalenom pni ho štyria mocne 
uchopili za ruky a nohy a Hrajnoha mu hrubou haluzou vyplatil päť a dvadsať palicou. 
Potom Hrajnoha oslovil Jánošíka: Kapitán náš, tento deň si sa preslávil a nám všetkým ho 
spravil pamätným. Svojim múdrym rozhodnutím si ochránil životy svojich kamarátov a 
potrestal Révaya. Na jeho pamiatku tu hľa, do tejto skaly, pod ktorou sa to všetko 
odohralo, vykrešeme šabľami našich nepriateľov veľkú zaťatú päsť.  
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I.stupeň 
Dňa 7.2. sa uskutočnil karneval pre žiakov I. stupňa. 
Karnevalom prítomných sprevádzali čertík Bertík a Lucifer. Deti si doma 
vytvorili masky a v škole ich prezentovali. Neskôr nasledovalo občerstvenie,  
po ktorom bola zábava s hudbou. Všetky masky vyhrali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. stupeň 
8.2. mal karneval II. stupeň. 
Karneval sprevádzali olašské cigánky, 
ktoré každú masku predstavili. 
Nasledovala zábava. Z každej triedy 
vyhrala jedna maska.  
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Šaliansky Maťko 
Dňa 14.1.2013 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese slovenskej povesti 
Šaliansky Maťko. Zúčastnilo sa 21 súťažiacich. Žiaci boli rozdelení do 3. kategórií.  
       I .kategória: 2. – 3. ročník (7 súťažiacich)   
1.LenkaVraniaková (3.),  2. Pavlína Lócziová (2.),  3. Lenka Lopušná (2.)  

II. kategória: 4. – 5. ročník (9 súťažiacich) 
1.Veronika Gašperanová (5.) , 2. Roman Lopušný (4.), 3. Tobiáš Kubica (4.)  

III. kategória: 6. – 7. ročník (5 súťažiacich)  
1.neudelené, 2. Aneta Nemčoková (7.), 3. Branislav Machnič(6.)        
11.1.2013 sa v CVČ Brezno konalo okresné kolo v prednese povestí Šaliansky Maťko. 
Žiačka 5.triedy Veronika Gašperanová vo svojej kategórii obsadila 1.miesto 
a postúpila  do regionálneho kola, ktoré sa  konalo v Banskej Bystrici, kde získala 
čestné uznanie poroty. Veronike gratulujeme k dosiahnutému úspechu.  
 
 

Hviezdoslavov  
Kubín 
 
 
 
 
Dňa 13.2.2013 sa taktiež na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese 
slovenských poézií a próz. 39 žiakov bolo  rozdelených do 3.kategórií.   
I. kategória  –   2.- 4. ročník  
Poézia (11 súťažiacich)  :1. M. Šperka (4.), 2. M. Šperka (3.) ,  3. O. Kán (2.)                                                                                          
Próza (6 súťažiacich) : 1. L. Lopušná (2.), 2. P. Lócziová (2.),                                                           
3. R. Lopušný (4.) ,K. Matulíková (3.) 
II. kategória  –   5.-7. ročník 
Poézia (8 súťažiacich): 1. S. Král (7.), 2. B. Felnerová (7.), 3. A. Králová (5.),  M. 
Petržel (7.)                                                                                                                                                                                             
Próza (7 súťažiacich): 1. V. Gašperanová (5.), 2. A. Nemčoková (7.)  3. K. Kalinová 
(6.), V. Vrbovská (7.) 
 III. kategória  –   8.- 9. ročník 
Poézia (4 súťažiace): 1. B. Kosmelová (9.) , 2. N. Békyová (8.), 3. R. Jančichová (9.)                                                                                                  
Próza (3 súťažiaci): 1. L. Murín (8.), 2. V. Dolinská (9.), 3. L. Trégerová (9.) 
   Žiaci: M. Šperka, L. Lopušná, S.Král, V. Gašperanová, B.Kosmelová a L. Murín nás 
reprezentovali  v okresnom kole v Brezne. Z tohto kola postúpili až štyria (Šperka, 
Lopušná, Gašperanová, Kosmelová) na regionálne kolo do Banskej Bystrice.  
Držíme prsty! 
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V mesiaci január a február sa uskutočnili na našej škole rôzne 
olympiády.   
Dejepisná olympiáda: V okresnom kole nás reprezentovali títo žiaci: 
Jakub Dolinský (7. miesto), Lukáš Pôbiš (8.), Samuel Král (3.).  
Geografická olympiáda: V okresnom kole nás reprezentovali títo žiaci: 
Anežka Králová (7.miesto), Viktória Dolinská (14.), Samuel Král (4.-5.), 
Adam Felner (11.).  
Anglická olympiáda: V školskom kole sa žiaci delili do 2 kategórií.  
V kategórií 1B sa zúčastnilo 11 žiakov. Na najlepších miestach sa 
umiestnili títo žiaci: Michaela Bačkovská (1.), Ingrid Gomoryová (2.), 
Zuzana Babničová (3.). 
    Michaela Bačkovská  postúpila do okresného kola V Brezne, kde sa 
umiestnila na 8. mieste.  
V kategórií 1A nás v okresnom kole reprezentovala siedmačka Agáta 
Karaffová, ktorá sa umiestnila na 4. mieste a dosiahla najvyšší počet 
bodov zo všetkých zúčastnených v ústnej časti.  
 
Preteky v zjazdovom lyžovaní: 
15.2.  sa v Ski Centrum Polomka Bučník konali preteky v zjazdovom 
lyžovaní. Pretekalo sa 
v štyroch kategóriách: mladšie 
žiačky , mladší žiaci, staršie 
žiačky, starší žiaci + dospelí 
ženy, muži. Našu školu 
reprezentovali: 
mladší žiaci – B. Bačkovská, 
M. Kovalčík, E. Škôlka, 
starší žiaci – M. Bačkovská, 
N. Libičová, H. Piliarová 
Na 3. mieste sa umiestnil 
Martin Kovalčík s časom 1:02:79. GRATULUJEME! ☺ 
 

  
                                                               
Tento rok sa 14.2. zaplnila naša  
                                                               
škola malými deťmi. Uskutočnil                                                           
                                                            
sa  zápis do 1. ročníka. Na budúci                        
                                                               
školský rok sa k nám pripojí 17                
                                                               
malých prváčikov. 
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Lyžiarsky výcvik žiakov 7. 
ročníka 

 
Aj tohto roku sa žiaci 7. ročníka veľmi tešili na 
lyžiarsky výcvik, ktorý sa uskutočnil od 21. do 25. 
januára v Lučivnej. Zúčastnilo sa na ňom 20 
žiakov. Sprevádzali nás pani učiteľka Národová, 
Ľuptáková a pán farár Horváth. Užili sme si veľa 
zábavy, nielen na svahu, ale aj v našom ubytovaní. 

Máme množstvo zážitkov: karneval, prednáška 
člena horskej služby, návšteva Štrbského plesa, 
každovečerný program, diskotéka s pánom 
zástupcom a pani riaditeľkou a na záver preteky 
v zjazdovom lyžovaní. Vymýšľali sme aj básne 
o dňoch prežitých na zjazdovke, napríklad: 
 
 

Lyžovačka očami ľudí z izby 106 
Zima, zima biela, 

spadla pani učiteľka do záveja. 
Zrazila ju Nikolka 

a spadla ako hranolka. 
 
K tomu naši spolužiaci, 
lyžujú sa ako draci. 
Učitelia nám kývajú, 
z našich úspechov sa radujú. 
 
Lyže, palice a žiadne čačky, 
to je výstroj lyžovačky. 
Na vleku je dlhá kotva, 
no vysadnem na ňu sotva. 
 

Naša super lyžovačka, 
to je skvelá zabávačka. 
Nik sa pri nej nenudí, 

po snehu brázdi veľa ľudí. 
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Žiaci v akcii!                            Pochodom vchod!    
 
 
 

Vždy pod priateľským dozorom!       
       Tancujúci VPP!
        
             

 
 
 
 
 
 

 
Chalani sa už tešia na poriadnu guľovačku! 
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V tomto čísle sa pozrieme na ZEBRU. 
Má bielo-čierne pruhovanie (zebrovanie). 
Všetky druhy zebier dnes žijú v Afrike a sú typickým obyvateľom saván. 
Stavbou tela sa zebry podobajú primitívnym druhom koní. 
Majú kratšie nohy a väčšiu hlavu a nie sú tak dobrými šprintérmi ako 
ušľachtilé plemená domácich koní. 
Môžu bežať rýchlosťou až 55 km/h, ale sú vytrvalejšími bežcami ako 
kone. Zebra sa dožíva 30 až 40 rokov. 
Po narodení mláďa meria okolo 84 cm a váži priemerne 35 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
SÚŤAŽNÝ KVÍZ 
Otázky sú takéto: 

1. Ktorému zvieraťu sa zebry podobajú?  
A) Pakoňovi     B) Koňovi  C) Somárovi 

2. Zebry žijú ? 
A) Na savane   B) Na púšti C) Na safari 

3. Behajú zebry? 
A) Áno        B) Nie  C) Občas 

4. Koľko majú mláďat?   
A) 1      B) 2  C) 4-5 

5. Na akom svetadieli žijú?       
A) Afrika   B) Európa C) Južná Amerika 

Vyplnený odpoveďový papierik odovzdajte p.uč. Mihokovej  
alebo Miške z 9. triedy. 

Za správne odpovede z minulého čísla získava odmenu Ondrej Baliak zo 
7. triedy. 

Michaleja 
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Smajlíci 
 
Blíži sa Veľká Noc a vy si môžete urobiť niečo sladké. Napríklad: smajlíky. 

 
Potrebujeme: 
1,5 instantného pudingu, polomáčané ryžové chlebíčky, tvaroh, 
dve lyžice práškového cukru, čokoládu na varenie, lentilky, 
mandarínky v konzerve, kakao, strúhadlo, hrnček, lyžicu, misku, 
príborový nôž  
 
Postup: 
Podľa návodu na obale si urobíme puding. Tvaroh zmiešame 
s cukrom,  pridáme  vychladený  puding a necháme asi pol hodinu 
v chladničke. Zmesou potrieme ryžový chlebíček. Čokoládu 
nastrúhame  na jemnou strúhadle. Čokoládou posypeme polovicu 
okraja chlebíčka. Na oči použijeme lentilky a na nos  hrozienko a 
na ústa mesiačik mandarinky. Ak chceme tmavé tvářičky, 
prifarbíme zmes kakaom. 
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 Znovu sme išli za našimi spolužiakmi a otázka bola takáto : 
Čosi robil/a cez jarné prázdniny ? 
 
1.trieda 
Peťka: Išli sme do Malaciek. 
Žofka: Upratovala som. 
Saška: Hrala som sa, učila som sa. 
2.trieda  
Nikolka: Nepočúvala som mamu. 
Jerguško: Bol som vonku, skákať. 
3.trieda 
Saška: Bola som na oslave. 
Alex: Sedel som pri počítači. 
4.trieda 
Peťo: Bicykloval som sa. 
Laura: Pozerala som TV. 
5.trieda 
Peťa: Chodila som von, bola som pri 
počítači. 

Lucia: Chodila som vonku. 
6.trieda 
Maťo: Bicykloval som sa. 
Matúš: Sedel som za počítačom. 
7.trieda 
Lucia: Bola som na pizzu 
8.trieda 
Bronka: Bola som chorá. 
Nika: Lyžovala som a trávila čas 
s kamarátmi. 
9.trieda 
Peťo: Chodil som hrať futbal. 
Ingrid: Nudila som sa, chodila som 
von, hrala som futbal. 
 

 
Všade je láska 
Láska to je dar  boží, 
je pekný, niekedy aj smutný. 
Každý to skúsi na vlastnej koži, 
každý z nás je iný, jeden veselý, 
iný zas veľmi nudný. 
 
Láska je najkrajší cit na svete, 
len ten, kto ľúbi o tom vie. 
Je opísaná v každej mojej vete 
a v mojom vnútri tuho láska vrie. 
 
Láska ide s každým počas  jeho 
života, 
od narodenia ťa ľúbi tvoja mama, 
otec, 

 
 
potom prvá láska, rozchod, po ňom 
clivota 
potom možno druhá láska, svadba 
a spolu žiť až po koniec života. 
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Baran:  Rozum a cit  budete mať každý na opačnej strane. Aj keď máte možno pravdu 
viacej ako inokedy, neunáhlite sa. Môžete prepadať pocitom, že vám nikto nerozumie a 
nikto vás nemá rád.  
Býk: Situácia dnešného dňa vás buď motivuje k dosiahnutiu cieľa, alebo vás položí na 
lopatky. Nepodliehajte depresii a pozitívne sa nalaďte. Do akéhokoľvek projektu sa 
pustíte, budete časom úspešní. Cesta bude tŕnistá, ale vytrvalou prácou dosiahnete 
obrovské úspechy.  
Blíženci: Je veľmi pravdepodobné, že budete pociťovať vášeň, ktorá však nemá nič 
spoločného s láskou. Môžete začať obdobie smerujúce k veľkému úspechu, vyžaduje to 
však zdravú mieru sebadôvery a zhodnotenie prijateľného rizika. 
Rak: Domáce povinnosti zvládnete príkladne. Nič neodložíte, naopak pridáte k 
dokončeným záväzkom ešte niečo naviac vďaka vašej usilovnosti. Potešia sa vaši 
rodičia, ale spokojní budete aj so sebou. 
Lev: Zotrváte v nadhľade nad materiálnym a pracovným svetom, čo je dobre. Pokúste 
sa nahromadiť čo najviac telesnej i duševnej energie. Pospite si, nanajvýš vezmite do 
rúk obľúbenú knihu alebo objímte milovanú osobu. 
Panna: Nasledujúce obdobie sa premení na odhodlanosť. Vyjasní myseľ a usmerní 
úsudok, takže koniec nedotklivosti, ochlaďte si hlavu a neleňošte. Zmeškané záležitosti 
doriešite i v súkromí. 
Váhy: Tento mesiac by sa mal niesť v duchu vnútornej vyrovnanosti. Predchádzajúce 
negatívne pocity by mali skončiť a zmeniť sa na energiu a sebadôveru.  
Škorpión: Vaše okolie vám bude priaznivo naklonené, tak neváhajte s prezentáciou 
svojich myšlienok. Takisto sa môžete dočkať nových tvorivých aktivít, obzvlášť ak sa 
týkajú prostredia, v ktorom žijete. 
Strelec: Dnes vás čaká dobrá nálada a príjemné rozpoloženie. Venujte sa svojim 
obľúbeným činnostiam. Budete plní energie a optimizmu. Ak budete potrebovať pomoc 
svojho okolia, ľudia budú s vami radi spolupracovať.  
Kozorožec: Tento mesiac sa vám môže stať, že sa ocitnete sám proti všetkým. Len 
ťažko si budete nachádzať činnosti spoločné s ostatnými. Venujte sa preto niečomu, čo 
vás baví a k čomu nepotrebujete cudziu spoločnosť.  
Vodnár: Sústreďte sa na svoje presvedčovacie schopnosti, môžete tak dosiahnuť to, čo 
sa vám dlhšiu dobu nedarilo alebo ste odkladali. Pozor však na prílišnú tvrdohlavosť, 
ktorá by mohla ostatných odradiť.  
Ryby: Oddych si v tomto období doprajte plnými dúškami, bez pocitu viny. S rodinou 
a priateľmi si vychutnávajte príjemné chvíle. Slobodní sa taktiež nemusia obávať o 
príjemnú spoločnosť.  
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Keď policajt zastavuje auto... 
 
Policajt zastaví auto a pýta sa vodiča, čo by spravil, keby dostal 1000 eur. Vodič mu 
odpovie:  
- Asi by som si spravil vodičák.  
Manželka na to:  
- Ale pán policajt neverte mu, on vždy hovorí hlúposti, keď je opitý.  
A babka si šomre popod nos:  
- Ja som vám vravela, že s kradnutým autom ďaleko nezájdeme.  
A z kufra auta počuť hlas.  
- Už sme za hranicami? 
 
Jedenásť 
 
Viete prečo blondínky nevedia napísať jedenástku?  
Lebo nevedia, ktorá jednotka ide prvá. 
 
 
Ako odvážiť dieťatko 
 
Blondínka príde do lekárne a pýta sa:  
- Môžem si tu odvážiť dieťa?  
- Bohužiaľ, nemáme detské váhy, iba klasické... - odpovedá magistra.  
Mladý pomocník jedným dychom navrhuje:  
- Ale môžeme odvážiť mamičku s dieťaťom, potom samotnú mamičku a nakoniec jej váhu 
odpočítať a získame váhu dieťatka.  
- To bohužiaľ nepôjde - stopne ho blondínka smutne pozerajúc na die ťa - Ja som totiž len 
jeho teta. 
 
 
Zahraničné výrobky 
 
Blondínka vojde do mäsiarstva a pýta si:  
- Chcem tú salámu, ktorá je vo výklade!  
- Pani, ale to je iba atrapa!  
- To nevadí! - odsekne blondínka sebavedomo - My radi jeme zahraničné výrobky! 
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