


Milí žiaci,

každodenné starosti i radosti nás dokážu pohltiť do takej miery, že si ani neuvedomujeme rýchlosť

plynutia času.

Začal sa nový školský rok. Privítali sme nových prváčikov, potešili sa z nových piatakov a s

nostalgiou si spomenuli na bývalých žiakov.

Len nedávno ste „leňošili“ pod horúcim prázdninovým slnkom a už sa opäť zmietame vo víre

rôznych školských povinností ale aj chvíľach plných radostí, medzi ktoré, dúfam, bude patriť aj toto

číslo školského časopisu.

Je mojou povinnosťou pripomenúť vám, že sú tu opäť Vianoce. Čas lásky, rodinnej pohody, no i čas

zhonu, hektických dní, čas zháňania darčekov, ktoré každý rád dostáva, no iste ich ešte radšej dáva.

Výnimkou nie je ani vedenie školy a učiteľský zbor.

Keďže sme v kalendárnom roku 2006 dostali od vás množstvo pekných darčekov, či už v podobe

vášho zapojenia sa do jednotlivých súťaží, olympiád, vašej žiackej tvorivej činnosti, vašich pekných

umiestnení v školskom, obvodnom, okresnom i krajskom kole alebo vo vašej každodennej činnosti

– pravidelná dochádzka, dôkladná domáca príprava na vyučovanie, čím šírite dobré meno školy,

pripravili sme pre vás darček vianočný: OSPRAVEDLNENKU podpísanú RŠ. Snáď vám pomôže

vyviaznuť z trápnej situácie a vyhnúť sa ešte trápnejším ospravedlneniam typu: „Prepáčte, že som

sa nenaučil, ale u nás vypli prúd, bolelo ma príšerne brucho, dopísalo mi pero, ukradol mi niekto

zošit.“ Ďakujem všetkým kolegom – vašim učiteľom za ich ochotu akceptovať túto ospravedlnenku.

Keďže je čas Vianoc, želám vám požehnané vianočné sviatky, nech pokoj a radosť naplnia vaše

srdcia a srdcia vašich blízkych. Príjemné čítanie, mnoho iných krásnych darčekov praje riaditeľka

školy.

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

OSPRAVEDLNENKA

pre …………………………………. z triedy…………...na hodinu …………………………............

Táto ospravedlnenka platí iba na 1 vyučovaciu hodinu. Ospravedlňuje len ústnu odpoveď v termíne

od 8. 1. 2007 do 12. 1. 2007. Ospravedlnenka sa zaznačí do klasifikačného záznamu pod menom

žiaka písmenom o.

riaditeľka školy

Mgr. Božena Haklová

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



 Pani riaditeľka, dospelí často tvrdia, že žijú uponáhľaný život. Teraz sa ale blížia sviatky

pokoja a lásky. Čo pre Vás znamenajú Vianoce?

 Vianoce sú pre mňa stretnutím celej rodiny. Mám veľmi rada tento sviatok a vtedy sa nikdy

neponáhľam.

 S kým tieto sviatky trávite?

 S celou rodinou a najmä s vnúčatami – Maroškom, Natálkou a Robkom.

 Vianoce sú plné tradícií a zvykov. Ako u Vás prebieha Štedrý deň?

 Na Štedrý deň by sme mali dodržiavať pôst, čo sa aj snažíme. Štedrú večeru máme tradičnú, asi

ako ostatní. Oblátky, med, cesnak a šupiny z kapra pod obrusom, aby sme boli bohatí.

 Čo by sme mohli nájsťna Vašom štedrovečernom stole?

 Máme doma takú tradíciu, že moja dcéra a jej kamarátka prídu k nám a pečú medovníky. Nesmú

chýbať ani vanilkové rožteky.



 Stíhate to pri svojich pracovných povinostiach?

 Na to sa musí vždy nájsť čas.

 Panuje u Vás predvianočný stres?

 Nie. Snažíme sa, aby nebol a chceme mu predchádzať.

 Čím obdarúvate svojich najbližších?

 Skôr praktickými vecami. Vnúčatá hračkami a sladkosťami.

 Aký darček z detstva Vám najviac utkvel v pamäti?

 Bola to červená kockovaná lakovaná kabelka. A veľkú radosť som mala aj z prvej bábiky, ktorá

vedela zatvárať oči.

 Písali ste Ježiškovi listy?

 Nie, nepísali sme. My sme museli byť dobrí, aby Ježiško prišiel.

 Pani riaditeľka, čo by ste zaželali našej škole do nového roka?

 Dobrých žiakov. Aby si učitelia a žiaci rozumeli, aby sme školu zmodernizovali, aby nám

nezhorela.

 A čo by ste popriali žiakom a učiteľom?

 Všetkým žiakom a zamestnancom školy prajem hlavne veľa zdravia. Mám Vás všetkých veľmi

rada.

 Pani riaditeľka, ďakujeme Vám za príjemný rozhovor. Prajeme Vám príjemné prežitie

vianočných sviatkov v kruhu Vašich najbližších.

Peter Hanzel, VI.B

Pýtali sa... Mirka Hološová, Saška Brňová, Veronika Pavelicová VII.B















Kde bolo tam bolo, za s ie dm im i h oram i a za s ie dm im i dolinam i, k d e sa pie sok liala

voda sypala, s i je dnéh o ne d e ľnéh o rána M.t.M. lovilrybyvjazie rk u. Svet bolpreňh o

gom bičk a až do ch víle , k eď zbadalpoľovník a – ih neď vzalnohyna ram ena a be h al, čo m u

silystačili. Po tak ých troch h od inách be h u M.t.M. zistil, že po poľovník ovi ani ch ýru ani

slych u . M.t.m pri b e h u stratilh lavu avytrúsilvšetkyryby, čo nachytal.

Hneď boloh e ň na strech e , k eď M.t.M prišielo úlovok , a tak sa m uselvrátiť pre ryby.

Lenže poľovník tam čak alak o k ura na sope ľ. Keď zelený m už zbadalm .t.m ., Maro sk rík ol:

„Ja nič! Ja m uzik ant!“

No poľovník sa ne dalvod iť za nos, na le sť ne s k očila vystrelilna Mara. M.t.M. sa uh ollen

o ch lp a začalzasa ute k ať. Hlavou sa m u pre h nalo príslovie „pom alyďalejzájd e š“, a preto

spom alil. Keď h o poľovník uvid eltak éh o spom alenéh o, pomyslelsi: „Ten m e dveď je

h lúpyak o poleno“.

Našťastie pre Mara sa poľovník zamyslela spom e nulsi, že h lúpym edveď m á zlú k ožu –

tak h o nech al. A odvte dyje Marovi sveta žiť...

Marko Mitrovič, Braňo Vovčko, Lukáš Ragan, VIII.C

Tam , k d e líškydávajú dobrú noc, putovala d ievčina ce stou-nece stou, abynašla elixír

m údrosti. Keďže nik to uče ný z ne ba ne spadol... ch cela zm údrie ť vďak a elixíru, k toréh o by

sa stačilo iba napiť (pomôcka pre tých, ktorým sa nechce učiť – poznámka re daktorky).

Stratila sa vh ustom le se ak o ih la vk ope se na. Nak oniecnašla tú zlatú stre dnú ce stu

a tá ju dovie dla k pok ladu, na k torom m oh la oči nech ať. Úplne stratila h lavu, k eď našla

k rásnytajom ný k alich , vk torom bolelixír. (Každý na je j mie ste by stratil hlavu, keby našie l

e lixír ...– re daktorská pripomienka)

Ih neď sa z ne h o napila a vtejch víli ak obyvšetk u m údrosť sveta poje dla – tak

zm údrela.... (Rada re dakcie – vybe rte sa hľadať aj vy e lixír múdrosti... a už sa nikdy nebud e te

musie ť učiť.)

VeronikaRusnáková, VIII.B



Tuhou začínam písať túto rozprávku. Sedím s

perom v ruke položeným na liste papiera a cez okno

vonku vidím, ako padá posledný list zo stromu a na

okennom ráme ostalo pero z holuba.

Mám písať o motýlikovi, ktorý poletuje z kvetu na

kvet a ten motýlik v skrini len ticho závidí? Alebo o

princovi Bajajovi, ktorý žil na zámku, do ktorého

zámku už žiadny kľúč nepasuje?

Neviem, a tak si hodím korunu, či padne číslo

alebo obrázok a to rozhodne. Koruna však zázrakom

ostala stáť na hrane, a tak som sa cítil ako kráľ s

korunou na hlave, ktorému sa podarilo vyhrať boj.

A taký kráľ vlastne nemusí nič písať, keď nechce a

tak robím bodku za svojím príbehom, pretože sa teraz

volám kráľ Bodka I.

Daniel Štromp, V.C



1.chemická značka kyslíka

2.bodavý hmyz

3.dravý cicavec

4.šelma

5.dvojprvkova zlúčenina C a H

6.chemický prvok Mo

1.chemická značka síry

2.prvá žena

3.moderny ,cool, in

4.oblaky

5.lak

6.indícia detektíva7.zvyky

8.spi bez snov

9.vzdialený od osi

10.nepripraví

1.pätnáste písmeno v abecede

2.orgán

3.vlastniť

4.svietidlo

5.týkajúci sa Afriky

6.pohorie na Slovensku

7.stará sa o hospodárstvo

8.nehľadali porovnanie





Vianoce

Sneh nám padá celý deň,

zakryje dvor aj záhradu.

V oknách sviečky žiaria len,

všetci majú slávnostnú náladu.

Keď sa každý šťastne tvári,

a deťom z očí šťastie žiari.

Keď sa na nebi hviezda ligoce,

vieme, že prichádzajú Vianoce.

Ivana Rusnáková, 5.A

Zima

Zima ako snehová kráľovná,

maľuje na sklo obrazy.

Vetrík jej verný kamarát,

vodu zamrazí.

Ľad spraví deťom radosť,

dospelí si zaspomínajú na mladosť.

Krajina okolo sa zmení na závoj snehu,

a všetci zabudnú na stopy hnevu.

Srdiečko obmäkčia si,

pod vianočným stromčekom darčeky

rozbalia si.

Šťastím žiari celý svet,

nový rok je tu hneď.

N. Prochyrová, K. Meňhartová, 6.C

Vianoce

Pred Vianocami sa pečú koláče,

kuchárik sa veľa naskáče.

Cez Vianoce sa rodiny schádzajú,

a prekrásne koledy spievajú.

V izbách vyzdobené stromčeky,

a pod nimi sa túlia darčeky.

Autá, kocky ožijú,

deti z knihy čítajú.

Psíček Deny dostal kosť,

a teraz má veľkú radosť.

Šťastné deti spinkať idú,

o nových hračkách snívať budú.

Lea Filippová, 5.A



Zima

Prišla zima s bielou perinou,

stromy všetky pokryté sú ňou.

Na oknách vytvára krásne obrazy,

ktoré sú pokreslené z ľadovej námrazy.

Ako ľadová kráľovná,

zafarbí líčka deťom.

Doma zohreje ich teplý čaj,

no s túžbou z okna hľadia za snehom.

Ľadom deťom zohreje srdiečka.

Veď deti sú šťastné, že zima prišla !

Rodiny sa zídu, keď Vianoce sa blížia.

Martina Poláková,

Silvia KisBodnárová, VI.C

Vianoce

Oheň v krbe tíško praská,

V srdciach vládne pokoj, láska.

Z oblohy sa sype sneh,

A všade počuť detský smiech.

Smiech lásky, radosti a šťastia,

smiech detí a ich láska.

Kúzlo Vianoc a šťastia,

chcú rozdávať priehrštia.

Mrazivé ticho, všade biely sneh,

konečne pokoj, nebo plné hviezd.

Je tu čas vianočný,

stromček sa ligoce,

prajem Tebe a celej rodine

zo srdca krásne Vianoce.

Glória Pigová, 5.A



Škola, škola, školička, vôbec nie je maličká.

Sú v nej samé detičky, mordujú si hlavičky.

Naše múdre učiteľky, vysvetľujú učivo.

My ich všetci počúvame a sme radi, že ich máme.

Máme skvelé predmety: na telesnej premety,

samé slová na slovine, na zemiaku niečo iné.

Na matike ťažké zlomky, na etike mravné články

Od tabule ku lavici pochodujú všetci žiaci.

Na vysvedčku srandu majú len tí naši s IQ 100.

Hlúpi žiaci nariekajú, lebo malé IQ majú.

Keby sa len učili, tak by lepšie skončili !

Prázdniny má každý rád, aj môj dobrý kamarát.

Cez prázdniny slnko, voda, takto končí táto Óda.

Veronika Rusnáková, Viktória Baloghová 8.B



1. Ako prežívate Vianoce?

Moje prežívanie Vianoc je ovplyvnené tým, že som veriaca. Mám rada kresťanské

Vianoce. Ich hlavnou myšlienkou je láska, ktorá prichádza na svet v malom dieťati v

Betleheme. Najpodstatnejšie je teda počas týchto dní konkrétne zažiť lásku, ľudské

dobro, priateľstvo, a rovnako pomôcť ľuďom okolo, aby to všetko zažili. Asi som mala

v živote veľké šťastie, ale všetky moje Vianoce boli výnimočné práve vďaka ľuďom, s

ktorými som ich prežívala. V tomto čase by nemali byť poupratované len naše domy,

ale najmä naše vzťahy. Je to najväčší dar Vianoc, ale či ho dosiahneme závisí vo veľkej

miere od nás samých.

2. Zvyknete tráviť Vianoce doma?

Iba raz som netrávila Vianoce v kruhu svojej rodiny. Bolo to práve počas môjho

ročného študijného pobytu vo Francúzsku pred dvoma rokmi. A čo k tomu povedať?

Bolo mi smutno, že neprežívam tradičné slovenské Vianoce a najmä, že nemôžem byť s

rodinou a priateľmi. Ale bola to rozhodne zaujímavá a pekná skúsenosť, lebo tieto

Vianoce som prežila v spoločnosti ľudí z viacerých krajín, ba dokonca kontinentov

(Európa, Ázia, Afrika). Vzájomne sme si rozprávali o zvykoch v našich krajinách. Každý

sa pokúsil pripraviť nejakú typickú špecialitu spojenú s Vianocami. Vzájomne sme si

pripravili malé darčeky. Bola to aj príležitosť spoznať, že Vianoce sú výnimočným

časom pre mnohých ľudí na celom svete. Zvyky sú síce rozdielne, ale podstata

rovnaká: tráviť spolu čas v pokoji a zhode, obdarovať a byť obdarovaný. Veľmi ma

potešil pohľad na dvoch spolužiakov z Taiwanu a Indonézie, keď prvý krát v živote

práve na Vianoce videli sneh. Bolo to milé, lebo sa im tak naplnil sen, s ktorým

prichádzali k nám do Európy.

3. Ktorý darček považujete za zvláštny alebo niečím mimoriadny?

Darček? Nuž, musím popremýšľať. Veľmi ma potešila moja predchádzajúca trieda, od

ktorej som náhle odišla v deviatom ročníku kvôli ponuke študovať v zahraničí. Keď som

sa vrátila po roku domov, neviem ako, ale prišli na to a zorganizovali stretnutie napriek

tomu, že už neboli žiakmi tejto školy a je som už nebola ich triedna. To bol ten darček.

Prekvapili ma a bolo to príjemné stretnutie. Pre mňa to bolo akési potvrdenie, že štyri

roky školského života, ktoré sme spolu prežili im predsa čosi dali a ku základnej škole

ich viažu aj príjemné spomienky.



4.Akú máte u vás doma zvláštnu tradíciu?

Zvláštnu tradíciu? V rodine sme už všetci dospelí, ale napriek tomu sa darčeky dávajú

pod stromček „tajne“, akože nevieme, kde sa tam vzali. Počas celého Štedrého večera

nechávame rozsvietený celý dom aj miestnosti, kde nikto nie je, aby bol celý

nasledujúci rok plný svetla. Z detstva si pamätám, ako mňa a mojich súrodencov mama

celý Štedrý deň napomínala, aby sme sa nehádali a nehašterili, lebo inak sa budeme

„klbčiť“ celý rok. Musel byť pokoj za každú cenu.

5. Hľadáte darčeky pred Vianocami?

Teraz už nehľadám, lebo si nechcem kaziť moment prekvapenia pri rozbaľovaní

darčekov pod stromčekom. Ale priznám sa, že keď som bola malá, párkrát som spolu

so súrodencami neodolala pokušeniu. Moja mamka sa tak vypracovala na majsterku v

schovávaní vianočných darčekov. Zvyčajne nás prekabátila a my sme nič nenašli.

6. Čo pre vás znamenajú Vianoce?

...ľudia sú rôzni a vyznávajú rôzne hodnoty. Ja však verím v akési kúzlo Vianoc. Myslím

že ich myšlienkový obsah a atmosféra vedú množstvo ľudí k tomu, že sú srdeční

prirodzene, lebo sa z Vianoc tešia. Každý z nás potrebuje zažiť z času na čas niečo

výnimočné, čo sa vymyká z každodennosti. Odráža sa to aj vo vzájomných kontaktoch.

Vzťahy s ľuďmi sú vzácne a nezriedka krehké, musíme ich opatrovať a pestovať.

Jedným z prostriedkov je vedieť obdarovať, ale aj vedieť byť obdarovaný. Prijať dar

je tiež veľké umenie. Možno naivne, ale predsa si myslím, že ľudia chcú byť počas

Vianoc aspoňo „kúštiček“ lepší. Ak sa niekto pretvaruje, je to pre neho veľká škoda,

lebo tak tajomstvo Vianoc vôbec nepochopil a tým je jeho život chudobnejší.
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