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Najznámejšie karnevaly 

 
Hoci sa obdobie karnevalov už skončilo, predsa by sme 
sa radi vrátili k tomuto radostnému času a predstavili 
Vám niekoľko naozaj známych svetových karnevalov. 
Pozývame Vás na malú exkurziu do Nemecka, Kanady, Talianska a Brazílie, 
ktorú ukončíme, samozrejme, v našej škole.  
Berlínsky karneval kultúr sa koná v neďalekom  Nemecku, v ktorom žije 
množstvo národov z rôznych častí sveta. Každý z týchto národov má svoju 
tradíciu, svoje tance, slávnostné oblečenie a ojedinelé prvky, ktoré na 
karnevale  môže predstaviť svetu. Preto koncom jari Berlín ožíva úžasnou 
slávnosťou plnou farebnej, chutnej, voňavej  a tancujúcej rozmanitosti.  

Zimný karneval 
v Quebecu má 
Kanaďanom  spríjemniť 
dlhé  zimné obdobie. Na 
karnevale nesmú chýbať 
masky s motívmi zimy, 
ľadové sochy, súťaže v 
stavbe snehuliakov, či  
iglu, no hlavne je tu 
sprievod so šialenými 
vozmi a oblekmi. 
Maskotom karnevalu je 
veľký snehuliak s 

červeným klobúkom. Navyše si tu užijete kopec zábavy pri množstve zimných 
bláznivých hier. 
Karneval v Benátkach  (Taliansko) sa koná na konci každej zimy a víta jar. Žijú 
ním celé Benátky, a v tej chvíli akoby aj celý svet.  Najstaršie zmienky o ňom 
siahajú do 14. storočia a od tej doby sa príliš nezmenil. Typické sú preň 
dobové kostýmy dám i pánov, rovnako aj účesy (parochne), rôzne klobúky a 
samozrejme masky, prekrývajúce tvár. Tieto masky, klobúky a šaty nájdete 
v Benátkach  počas celého roka a môžete si ich kúpiť ako suvenír.  Podobný 
Benátskemu karnevalu je francúzsky karneval v meste Nice, kde však masky 
majú skôr karikatúrny vzhľad, šialenejšie farby a kostýmy naberajú rôzne 
tvary. 
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V Rio de Janiero sa koná  najväčší a 
najznámejší karneval na svete, ktorý 
každoročne priláka milióny turistov a  
obrovské množstvo ľudí, ktorí chcú na 
karnevale vystupovať. Celé veľké haly 
slúžia pre prípravu karnevalového 
sprievodu. V ňom sa objavuje všetko, 
prírodné, neprírodné, bežné aj 
neuveriteľné. Návštevníci sú oslnení 
nekončiacim sprievodom, ktorý sa presúva 
takmer celým mestom po hlavnej 
promenáde. Sporo odeté či odhalené ženy tancujúce sambu, či ľudia v 
rôznych šialených kostýmoch dodávajú miestu jedinečnú atmosféru. Je to 
práve  hudba a tanec, ale aj farebná pestrosť a veselosť, čo robia z tohto 
karnevalu a jeho účastníkov rámci svetových karnevalov ojedinelú vec.   
 

Karneval v našej škole  
Samozrejme, najlepšie nám známym karnevalom  je karneval, ktorý sa 
každoročne koná v našej škole. Ani tento rok tomu nebolo inak. V piatok,  5. 
februára, si karnevalové masky obliekli žiaci druhého stupňa a v pondelok, 8. 
februára, sa z tejto milej slávnosti tešili žiaci prvého stupňa. Tých počas celej 
akcie sprevádzali dvaja šaškovia, ktorí vyčarovali úsmevy na tvárach všetkých 
prítomných. Práve smiech, radosť, dobrá zábava, hudba a tanec, no 
a samozrejme originálne a pestré masky, sú symbolmi nášho školského 
karnevalu. Ten ani tento rok nesklamal! 
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Deň bez mobilu 
 
„Viete si predstaviť svoj život (alebo 

aspoň jeden deň) bez mobilného 

telefónu? Ako by vyzeral?“ – s touto 

otázkou sme vyrazili medzi žiakov 

našej školy a položili sme im ju pri 

príležitosti  Svetového dňa  bez mobilu, 

ktorý sme si pripomenuli 6. februára.  V 

tento deň by si ľudia mali vypnúť svoje 

mobilné telefóny a zamyslieť sa  nad 

zmenami života pod vplyvom tohto 

komunikačného prostriedku, s cieľom 

uvedomenia si skutočných hodnôt 

života.  Tak teda, ako je to s Vami, milí 

spolužiaci? 

 

Tomáš Ľupták (VI. trieda) 

Neviem si predstaviť život bez mobilu! Potrebujem ho, keď sa 

chcem s niekým okamžite spojiť, niečo mu povedať. Je to 

rýchlejšie, ako za ním utekať. Tiež si pomocou mobilu píšem 

s kamarátmi, využívam nejaké aplikácie, často tiež využívam 

wifi pripojenie na internet. Keby som musel byť jeden deň bez 

mobilu, asi by som sa snažil „zabiť čas“ pri „telke“, alebo  nejako tak... 

 

Matej Šperka (VI. trieda) 

Čo ja viem? Aj áno, aj nie. Keby som nemal mobil, asi by som 

chodil viac von, stretával by som sa s kamarátmi, proste robil 

by som tie veci, ktoré teraz kvôli mobilu zanedbávam. Na 

druhej strane je fajn mať mobil, keď sa potrebujete s niekým 

hneď spojiť a niečo mu povedať. To zas šetrí čas! Super vec je 

internet v mobile. Ten využívam stále.  

 
Sabína Vojtková – Kubandová (V. trieda) 

Viem si predstaviť život bez mobilu! Hrala by som sa, kreslila, 

chodila by som von s kamarátkami. Určite by som sa nenudila. 

S tými, ktorí sú ďaleko, by som sa spojila cez Skype alebo 

Facebook. Len neviem, čo by som robila, keby som sa 

potrebovala s niekým spojiť okamžite. 
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Adam Chvála (VIII. trieda) 

Svoj život bez mobilu si viem aj neviem predstaviť. Asi by 

som sa bez neho dosť nudil. Využívam ho na pozeranie videí, 

hry a  internet. Mobilný telefón je dobrá vec najmä pre ľudí, 

ktorí nie sú spolu a chcú sa porozprávať. 

 

 

 
Ako vidíte milí spolužiaci, v dnešnej dobe si už väčšina z vás život 

bez mobilu nevie predstaviť. V minulosti slúžil telefón len ako dorozumievací 

prostriedok, dnes už mobilné telefóny využívame na rôzne iné činnosti. 

Samozrejme, pre mladých je lákadlom internet v mobile a prístup na sociálne 

siete takmer kdekoľvek. Iní využívajú fotoaparáty v mobilných telefónoch, 

pretože v dnešnej dobe sa už kvalitou vyrovnajú bežným fotoaparátom. 

Populárne sú tiež hry a rôzne aplikácie, ktoré si môžeme nainštalovať do 

svojich mobilov. Hlavnou úlohou mobilov v našich životoch by mala byť 

komunikácia medzi ľuďmi. To aj spĺňajú, ale nemáte niekedy pocit, že sa 

viacej rozprávame pomocou moderných technológií a zabúdame na bežné 

stretnutia? Skúsme odložiť mobily častejšie, nielen šiesteho februára... 

 

 

Pozrite sa na vývoj mobilných telefónov asi od roku 1985 dodnes  
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Môj príbeh 

 
      Písal sa rok 1940 a prebiehala 2. svetová vojna. V roku 1939 ma dôstojník 
slovenských bojových línií povolal medzi našu slovenskú armádu. Že by som 
bol z toho zničený? To nie! Myšlienka obrániť moju vlasť mi doslova vyrazila 
dych. Akoby zo mňa vyliezol ten škriatok, ktorý vo mne driemal už 19 rokov 
a povedal mi, že to je to, čo bolo predurčené stať sa mojím osudom.  
      Ale naopak, moju matku to veľmi nepotešilo. Doslova jej to zlomilo srdce. 
Nechcela o mňa prísť tak, ako o svojho muža a môjho otca, ktorému vybuchla 
hneď na začiatku vojny v rukách nemecká munícia. Či chcela alebo nie, musela 
sa s tým (hoc ťažko) zmieriť. Preplakala dni, ba aj noci. Bola z toho úplne 
zničená. 
      Nadišiel ten deň rozlúčiť sa na celé tri dlhé roky. Hrozná predstava. Matka 
našťastie doma neostala sama. Mal som mladšiu 5-ročnú sestričku, ktorá 
akoby z oka vypadla môjmu otcovi. Od nej sa mi lúčilo ešte ťažšie, bol som 
predsa jej druhý otec. Zlomilo mi to srdce, keď som videl, ako sa jej tlačili slzy 
do malých hnedých očiek a ako žalostne na mňa kričala, aby som nikam 
nešiel, keď po mňa prídu. Bolo to veľmi ťažké odlúčiť sa od rodiny, od môjho 
najväčšieho bohatstva v celom živote. 
      Počas dlhých dní, týždňov, mesiacov či rokov v cudzine som myslel len a len 
na svoju rodinu. Chýbali mi každým dňom viac a viac. Stále som mal pri sebe 
našu spoločnú rodinnú fotku. Napĺňala ma. Nikdy som sa necítil sám. Sestru 
a mamu som si nosil všade so sebou nielen na fotke, ale aj vo svojom srdci. 
      Dni ubiehali jeden za druhým. Plynuli tak rýchlo ako voda. Bojovali sme 
proti Nemcom. Mojou hlavnou úlohou bolo kontrolovať terén, dávať pozor na 
oddychujúcich vojakov v noci, nespúšťať oči z obzoru a stále informovať 
základňu.  
      Dokonca, našiel som si tam aj zopár priateľov, ale Matej bol ten najlepší. Je 
veľmi dobré mať pri sebe niekoho, kto ti podá pomocnú ruku, povie zopár 
vtipov, naplní tvoju myseľ optimistickými myšlienkami. S ním mi bolo omnoho 
veselšie. Trávili sme spolu veľmi veľa času. Všetko klapalo tak, ako malo. Až na 
jeden deň, doposiaľ najhorší deň v mojom živote. 
      Bolo nádherne. S kamarátmi sme cestovali na základňu. Tento deň mal byť 
naším oddychovým. Mali sme len jediný deň na to, aby sme aspoň na chvíľu 
opustili vojnu, boje, zabíjanie a odreagovali sa. Len čo som vystúpil z auta, 
čakal na mňa dôstojník s vojenskou čiapkou v ruke. Nebol veselý. So slzami 
v očiach mi oznámil, že moja sestrička zomrela na týfus.  
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      Oči sa zaplnili slzami a po líci mi jedna stiekla. Podlomili sa mi nohy, kľakol 
som si na kolená. Päsťou som udrel do bahnitej zeme. Hlavou mi prebehlo 
hneď niekoľko myšlienok. Prečo je svet taký nespravodlivý? Prečo musela 
zomrieť osoba, ktorá mala celý život pred sebou? Už nikdy neuvidím ten jej 
nádherný úsmev. Už nikdy mi nevenuje také vrúcne objatie. Už nikdy mi 
nepovie slovo ľúbim ťa. Už nikdy nebudem počuť ten jej krásny tenký detský 
hlások. Už nikdy mi nepodá svoju hladkú malú rúčku. Matej ma upokojoval 
a dvíhal zo zeme. Objal ma a spolu s dôstojníkom mi popriali úprimnú sústrasť. 
Dôstojník mi udelil povolenie vrátiť sa naspäť domov za mamou. Nezaváhal 
som ani na minútu. Do hodiny som sedel vo vlaku a viezol som sa domov. 
      Otvoril som vchodové dvere od nášho malebného domčeka. Matka ma 
ihneď objala a rozplakala sa mi v náručí. Taktiež sa mi spustili z očí slzy.  
„Ľúbim ťa a už nikdy ťa nepustím preč,“ povedala.  
„Si jediný, kto mi ostal a nedovolím, aby som prišla aj o teba,“ ešte dodala.  
Dal som jej svoj sľub, že na vojnu sa už nevrátim aj napriek tomu, že som tam 
nechal svojho kamaráta Mateja, ktorý mi bude naozaj veľmi chýbať. Bol to 
neopísateľný pocit vidieť matku a držať ju v náručí po nekonečných dvoch 
rokoch. Po dvoch rokoch som bol opäť vo svojom domove – na Slovensku.  
      Po niekoľkých týždňoch sme s mamou išli na spoločnú prechádzku. Až 
vtedy som si uvedomil, že Slovensko je nádherné. Tie zasnežené štíty vrchov, 
tie nádherné polia, ten čistý vzduch. Tá neopísateľne nádherná príroda. 
Možno to moja sestrička chcela presne takto, aby som bol so svojou mamou 
a aby som si konečne všimol tú nádhernú vlasť, ktorú ona tak veľmi milovala. 
Ja som si vlastne nikdy naplno neuvedomil, čo v sebe skrýva Slovensko. 
      V prírode mi pripomínal moju sestričku každý kamienok, každé stebielko 
trávy, každý strom. V našej prírode som cítil jej prítomnosť. Vždy bola so 
mnou. Rozprával som sa s ňou, aj keď som rozprával do vetra. Bol som 
sklamaný z toho, že len smrť mojej sestričky mi ukázala všetko to, o čo som 
prichádzal celé tri roky v cudzine. Našej prírode sa nevyrovná nič. Je unikátna. 

A preto ju tak veľmi milujem.                
                                                                                           
Timea Libičová, 9. ročník 
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Lyžiarsky výcvik 
Vonku to vôbec nevyzerá na zimné počasie, no naši 
siedmaci sa aj napriek tomu vybrali vo februári na 
Lyžiarsky kurz. Zjazdovka v lyžiarskom stredisku 
Lučivná, ponúkala snehu tak akurát. Panoramatické 
výhľady na Vysoké Tatry sľubovali nádherne 
strávený čas v úžasnom prostredí.  

Spočiatku sa slniečko skrývalo za mraky. Možno to bolo predzvesťou toho, že 
sa niečo stane a nepôjde všetko ako po masle. Aký by to bol „lyžiarsky“ bez 
úrazu, našťastie nič vážne sa nestalo, veď v básničkách sa dozviete čo sa tam 
odohrávalo..... 
 

Lyžovačka 
Na lyžiarsky sme sa vybrali, 

do snehu sme padali 
Lyže sme sa učili ovládať, 

s vlekom sme začali narábať. 
 

Erika lyže neovládla, 
píšťalu si rozrezala. 

Na skútri sa povozila, 
po svahu už nelozila. 

 
Do hotela sme sa vrátili, 

no dvere na izbe nás vypípali. 
Do desiatej sme čakali, 

nakoniec sme u susedov spali. 
Romko, Paľko, Marek, Peťo 

 

 
Lyžiarsky výcvik 

Padá sniežik, padá, 
na náš lyžiarsky svah sadá. 

Ešte sme sa venovali len hrám 
a Erika sa skoro prizabila nám. 

Dievčatá sa o ňu báli, 
iba chlapci žartovali. 

Teraz musí čas v izbe tráviť, 
kým ostatní sa chodia lyžovaním 

baviť. 
A máme tu aj malé „detičky“, 
čo chodia po štyroch popod 

stoličky. 
Pekné dni tu trávime, 

prednáškami večerný čas 
vyplníme. 

Peťka, Natálka, Erika, Saška, Ivka
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Hovorí sa ... 
( ...alebo štatistika na našej škole)    

 
Na našej škole sa toho povie naozaj veľa. Veď aká by to bola škola bez slov! 
Ale viete, aké vety sú na našej škole najčastejšie používané? Že nie? Tak teda, 
nech sa páči, 11 najpoužívanejších viet.  

 
Súhlasíte, milí spolužiaci? Používate tieto vety aj vy?  Možno sa čudujete, 
odkiaľ sme ich zobrali. Nuž, to je  jednoduché. Stačí pozorne počúvať. Iste by 
ste vedeli našu štatistiku doplniť o ďalšie vetičky. A určite by sa pridali aj pani 
učiteľky. Ale viete, čo ma práve napadlo? Kto vie, ktoré vety sú 
najpoužívanejšie v zborovni? Možno sa dozviete v budúcom čísle nášho 
školáčika... 
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Vtipy 

 
Pani učiteľka hovorí: 
- Dianka, povedz mi dve zámená. 
- Kto? Ja? 
- Výborne, máš jednotku. 
 
Pani učiteľka sa na matematike pýta Jožka: 
- Jožko, mama ti dá dve žuvačky a ocko jednu, čo budeš mať? 
- No predsa, svieži dych. 
 
- Pán učiteľ, prečo som dostal päťku?  
- Lebo horšia známka neexistuje. 
 
Pani učiteľka vraví v škole žiakom: 
- Nezabudli ste na sľub, ktorý ste mi dali, že v sobotu a v nedeľu urobíte 
niekomu radosť? 
Móricko sa prihlási: 
- Ja som nezabudol! V sobotu som išiel k babke a mala radosť.  
- A v nedeľu? 
- V nedeľu som odišiel a mala ešte väčšiu radosť.  
 
Pýta sa učiteľka dejepisu: 
-Čo vieme o ľuďoch, ktorí žili v stredoveku? 
-Že už všetci dávno pomreli. 
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Omaľovánka pre oddych: 
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