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Milí priatelia, 

nuž, je to naozaj tak, že letné prázdniny sú 

pre náš už len spomienkou. Spomienkou na 

horúce letné dni plné oddychu, zábavy, 

rodinných výletov alebo hier s kamarátmi. 

A takmer si to možno ani neuvedomujeme, 

že sú za nami už dva mesiace školských 

povinností.  

A hoci učenie nie je vždy tá najzábavnejšia 

činnosť, pustili sme sa my, mladí redaktori, 

do práce tvorivej, ktorej výsledkom je tento 

náš časopis. Veríme, že sme pre Vás 

pripravili zaujímavé čítanie.  

Do rozbehnutého školského roku Vám 

prajeme veľa energie na nadobúdanie 

nových vedomostí, veľa optimizmu, 

pozitívnej motivácie a mnoho dobrých 

výsledkov.  

  S pozdravom,  

  redakčná rada   

 

V aktuálnom čísle 

nájdeš: 

___________________ 

 

 MICHAL TLELKA 

  rozhovor 
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Slovo na úvod 



Jeseň 

To najkrajšie na jeseni, jesenné recepty a spomenieme aj Halloween. 

Nezabudni si prečítať, čo je nové v škole. 

                                  <                     

 

   

Vedel ste  že ľudia, 

ktorí žijú na 

rovníku, alebo v 

jeho oblasti, nikdy 

nezažijú jeseň? 

Ľudia, ktorí sa 

narodia v septembri 

až novembri majú 

väčšiu šancu, že sa 

dožijú 100 rokov. 

https://kor.pngtree.com/freepng/halloween-boys_1954491.html?share=3


 

Zaujímavosti o jeseni 

a prečo je jeseň najkrajšie 

ročné obdobie 

 

Jeseň je najčarovnejšie ročné obdobie, kedy sa ocitávame 

v rozprávke a príroda sa pri tom pripravuje ešte na viac 

rozprávkové obdobie. Na zimu. 
Podľa povery majú aj padajúce listy svoje čaro. Každý list, 

ktorý chytíte, kým padá zo stromu na zem, vám prinesie 

šťastie. Síce nie v ten mesiac, ale až v ďalšom roku. 

 Prečo padajú zo stromov listy ? 
 

Stromy dostávajú menšie dávky slnečného svetla a aj 

menej tepla. Z toho dôvodu nemôžu produkovať tak veľa 

chlorofylu. Preto listy nemôžu byť tak zelené, ako sú v lete. 

Listy okrem iného obsahujú aj látku - karotenoid. Tá 

obsahuje oranžové a žlté sfarbenie listov. Keď príde jeseň, 

chlorofyl sa začína vytrácať a ukazuje sa nám oranžová a 

žltá farba listov. 

 



 

halloween 
  

Prečo tekvice? 
 

V minulosti sa používala okrúhlica, ale aj iná    

jesenná zelenina. Vyrezávanie do tekvíc sa 

udomácnilo až na oslavách medzi írskymi a 

anglickými prisťahovalcami v USA práve preto 

lebo rástla rýchlo ,rástlo jej veľa a ako jedlo 

veľký úspech nemala, ľahko sa s ňou pracovalo 

a bola ľahko dostupná . Trend vyrezávaných 

tekvíc nemá viac ako 200 rokov a kým začínal 

lokálne, dnes už je takmer celosvetovým 

symbolom tohto sviatku. Faktom je, že USA je 

tekvicovou veľmocou, v krajine sa 

usporadúvajú súťaže o najväčšie tekvice. 

https://www.rxwallpaper.site/20509/10-new-hd-fall-pumpkin-wallpaper-full-hd-1920x1080-for-pc-desktop/


 

Ako vznikol Halloween ? 

 

Halloween (skrátené z All-hallow-even) bol pôvodne 

pohanský keltský sviatok. Kelti verili, že vtedy sa duše 
mŕtvych vracajú na zem a snažia sa ovládnuť všetko 

živé. Ochranou proti týmto duchom bolo svetlo, 
najskôr v podobe ohnivých uhlíkov. Starí Slovania 

nadväzovali na dávnovekú mytologickú predstavu 
Keltov a chránili sa svetlom, ktoré nosili svetlonosi. 

Neskôr sa svetlo presunulo do tekvíc. V 17. storočí 
tento zvyk preniesli Američania do Európy. 

 



Povesť o Jackovi 

----------------------------- 

So sviatkom Halloween sa spája vydlabaná tekvica s otvormi 

v podobe tváre a zvnútra osvetlená sviečkou či kahancom, ktorá 

slúži ako lampáš. S jej vznikom súvisí povesť.  

Podľa írskeho folklóru bol raz sedliacky kováč Jack. Bol veľmi 

lenivý, ale zato prešibaný. Jedného dňa, keď prišiel pre neho 

diabol, Jackovi sa podarilo ho okabátiť. Na dolapenie diabla 

totiž použil kríž. Diabol chcel byť prepustený a tak chcel 

s Jackom uzavrieť dohodu. Jack s jeho prepustením súhlasil, 

avšak diabol mu musel dať sľub. Diabol mu sľúbil, že jeho duša 

sa nikdy nedostane do pekla.  

O nejaký čas hriešnik Jack zomrel. Do neda ho ale nevzali a do 

pekla ho podľa dohody diabol odmietol prijať. Jack nariekal, 

že bez svetla nevie, kam sa ma pohnúť. Vtedy mu dal diabol 

žeravý uhlík z pekelného popola, ktorý nikdy nezhasne. Jack 

vydlabal pôvodne repu, dal do nej uhlík a vydal sa na 

nekonečné túlanie sa svetom hľadajúc miesto na spočinutie. 

Takto sa zrodil Jack-O-Lantern. Len repu nahradila 

pôsobivejšia tekvica.   

 

 

 



Strašidelne dobré  Recepty 

 

 

INGREDIENCIE:  
1 balíček bielej čokolády  

1 hrnček jahodovej alebo brusnicovej 

šťavy z marmelády 

4 ks jabĺk  

1 ks balík červíkov HARIBO  

 

Postup :  

1.Najprv nechajte rozpustiť čokoládu vo vodnom kúpeli. 

2.Kým sa čokoláda roztopí, dajte jablká na chvíľku do mrazničky, aby boli poriadne 

vychladené, až ich budete polievať čokoládou. 
3.Akonáhle bude čokoláda rozpustená, nechajte ju asi 10 minút odstáť, aby trochu 

zhustla. 
4.Vyberte jablká z mrazničky a polejte ich pomocou lyžice čokoládou zhruba do polovice. 
5.Pokiaľ čokoláda nestuhne hneď, uložte ich ešte na chvíľu do chladničky. 
6.Trochu čokolády si odložte bokom na nalepenie červíkov. 
7.Pomocou mašlovačky ľahko potrite vrch jabĺk červenou marmeládou tak, aby trochu 

stekala po bielej čokoláde a pripomínala krv. 

 
 
 

 

https://dobruchut.aktuality.sk/recept/fotogaleria/67953/desivy-halloween-so-strasidelnymi-receptami/1/


Strašidelne dobré  Recepty 

   
INGREDIENCIE: 
Hladká múka – 250 g 

Mleté mandle – 200 g  

Maslo – 150 g 

Práškový cukor – 125 g 

Vajce – 2ks 

Lúpané mandle – (polovica) ½ hrnčeka  

 

Postup : 

1.V miske spracujeme všetky suroviny okrem celých mandlí. Cesto poriadne 

vymiesime a odložíme stuhnúť do chladničky. 
2.Potom cesto vyberieme, urobíme z neho guľky a začneme tvarovať. Z guľky 

vytvarujeme rolku, uložíme ju na papier na pečenie, trošku ohneme, popritláčame, 
aby boli prsty vykrútené a zárezy urobíme nožíkom.  
3.Sušienky pečieme cca 12 minút pri teplote 180°C. 
 

 

 

 

 

 

https://dobruchut.aktuality.sk/recept/fotogaleria/48683/halloweenske-prsty/1/


Strašidelne dobré  Recepty 
 

INGREDIENCIE:  

hrnček mletých mandlí 
hrnček špaldovej celozrnnej múky 
1/2 hrnčeka hladkej pšeničnej múky 
1 a 1/2 ČL prášku do pečiva 
1/2 ČL sódy bikarbóny 
štipka soli 
1/4 ČL mletého zázvoru 
1/4 ČL muškátového orechu 
2 ČL škorice 
2 hrnčeky tekvicového pyré 
100 g mascarpone 
hrnček hnedého trstinového cukru 
1 celé vajce 
1 bielok 
1/2 hrnčeka bieleho hustého jogurtu 
1 ČL vanilkového extraktu 
150 g chocolate chips alebo nasekaná horká čokoláda 
červená farba do pečiva 

 Postup :

1. Rúru vyhrejeme na 180 stupňov. 

2. V jednej miske vymiešame múku, mandle, prášok do pečiva, sódu bikarbónu, zázvor, 

muškátový orech a škoricu. 

3. V inej miske najprv vymiešame bielok dopenista, pridáme ďalšie vajce, cukor, jogurt, 

mascarpone, tekvicové pyré a vanilkový extrakt a premiešame. 

4. Suché ingrediencie primiešame k mokrým a nakoniec pridáme chocolate chips alebo 

nasekané kúsky čokolády. 

5. Hmotu potom lyžicou nakladáme do pripravených muffinových košíčkov. 

6. Dáme piecť na 30 minút na 180 stupňov. 

7. Potom muffiny vytiahneme z rúry a na ich vrch postriekame červenú farbu na pečivo, 

aby sme vytvorili dojem krvi. 

 

 



Strašidelne dobré  Recepty 

INGREDIENCIE: 
- paradajkový pretlak 

- oregano 

- cesnak 

- šunku 

- syr 

- čierne olivy 

- olej 

- lístkové cesto 

 

 Postup :

1. Paradajkový pretlak v miske zmiešame s oreganom, troškou oleja 

a nastrúhaným cesnakom.  

2. Z lístkového cesta povykrajujeme malé kruhy a dáme na plech, na 

ktorý sme si pred tým dali papier na pečenie. 

3. Cesto potrieme hotovou omáčkou a potom pridáme šunku. 

4. Dáme zapiecť do rúry na 10 minút. 

5. Zatiaľ si nakrájame z čiernych olív bruško, nožičky a hlavičku na 

pavúka. 

6. Potom (po 10 minútach) si z rúry vyberieme plech s cestom 

a posypeme ho nastrúhaným syrom. Na vrch vyskladáme pavúka 

z olív a šupneme to ešte na pár minút do rúry, aby sa nám to ešte 

pekne zapieklo. 

No a čo viac dodať? Nie je to len dobrá maškrta, ale aj pekná  
ozdoba na Halloween.  

 

 
Pri tvorení dobrôt popros rodičov o pomoc a dávaj si 

pozor. Dobrú chuť  



 

V každom vydaní školského časopisu bude krátky kvíz, ktorý sa bude 

venovať jednému vyučovaciemu predmetu. Na zadnej strane sú správne 

odpovede a hodnotenie. 

 

1. Čo je to personifikácia?                                             6.    Koľko je mužských životných vzorov?  

a) Vzor      a)   2 

b) Neživé veci dostávajú ľudské vlastnosti  b)   4 

c) Abstraktné podstatné meno   c)   12 

 

2. Čo je synonymum k slovu lekár?                              7.    Kto vydal 1. Kodifikáciu jazyka Slovenského? 

a) Ošetrovateľ                          a)   Jozef Miloslav Hurban 

b) Zdravotná sestra     b)   Ľudovít Štúr 

c) Ordinácia      c)   Andrej Bernolák 

 

3. Čo je správne: Lízatko alebo Lízanka?         8.    Ktoré slovo je zdrobnenina? 

a) Lízatko         a)   Labka 

b) Lízanka      b)   Klbko 

c) Ani jedno       c)   Hrobka 

d) Oboje      d)   Škrabka 

 

4. Medardova kvapka 40 dní kvapká je        9.    Ktoré zo slov je životné podstatné meno? 

a) Príslovie      a)   Človek 

b) Porekadlo      b)   Kameň 

c) Pranostika      c)   Voda 

 

5. Čo je správne?        10.   Koľko je vybraných slov po B? 

a) Napadlo ma     a)   11 

b) Napadlo mi     b)   13 

 

Slovenský Jazyk a Literatúra 



 

S O C I Á L N E   S I E T E  

Facebook, Instagram, Youtube. Toto sú 

sociálne siete, s ktorými sa väčšina z nás 

stretáva takmer každý deň. Čo to však vlastne 

sociálne siete sú? Ako ovplyvňujú náš život? 

Čo sú sociálne siete? 

Sociálna sieť je webová služba, ktorá slúži na nadväzovanie kontaktov medzi ľuďmi. 

Viem, toto bola informácia, bez ktorej by sa ďalej nemohlo vyvíjať ľudské pokolenie, 

ale nejako začať treba. Sociálne siete sa postupne stávali každodennou súčasťou 

nášho života. 

 

Najstaršia sociálna 

sieť je Sixdegrees, 

ktorá bola neskôr 

nahradená 

Facebookom. 

Facebook vymyslel 

počas štúdia na 

Harvarde Mark 

Zuckerberg. 

       Aký majú význam? 

Sociálne siete sa začali používať kvôli rýchlejšej komunikácii medzi ľuďmi. Veď uznajme, človek, 

ktorý by v 21. storočí posielal poštu po holuboch neexistuje. Keď ľudia vynašli niečo, čo by 

dokázalo vyhľadať informácie rýchlosťou blesku (áno, myslím tým internet), tak prečo by 

nemohli vymyslieť niečo, čo by zaistilo rýchlu komunikáciu medzi nimi? Áno, uhádli ste, je to 

chatovanie.  

 



 

Ako nás sociálne siete ovplyvňujú? 

Postupom času sa sociálne siete stávali súčasťou nášho každodenného života a dnes už 

pomaly neexistuje deň, kedy by si každý z nás aspoň raz za deň neotvoril nejakú z nich.  

Sociálne siete majú výhody aj nevýhody.  

Medzi výhody, ako som už niekoľkokrát  

povedala, patrí rýchle spojenie medzi ľuďmi.  

Kedysi bolo nemysliteľné, že by sa niekto  

v priebehu niekoľkých minút dokázal spojiť  

s niekým, kto žije úplne na druhom konci sveta.  

Teraz je to už však bežné a vďaka sociálnym  

sieťam sa do niekoľkých minút dozvieme, čo 

 mal nejaký Fridolín z Honolulu na večeru.  

Dokonca sa už cez sociálne siete ako napríklad  

Instagram dá už aj nakupovať. Stačí len ťuknúť 

 na príspevok, ktorý je špeciálne označený a hneď 

 vás to hodí na stránku, cez ktorú sa tá daná vec dá kúpiť. 

 

Existujú aj sociálne siete, napr. Pinterest, ktoré sú určené 

špeciálne na zdieľanie rôznych nápadov na činnosti od výmyslu sveta. Skrátka, keď ti 

dôjdu nápady, choď na Pinterest a hneď ťa osvieti. Veď čo myslíte, kam som sa 

pozrela, keď som ešte nevedela, o čom tento článok bude?  Pinterest je podľa 

mňa aj najneškodnejšia sociálna sieť, keďže sa tam nikto nebije o počet likov na jeho 

príspevku a každý je rád, že môže s ostatnými zdieľať nápady, recepty a pod. 

 



 

Nevýhody sociálnych sietí 

Ako každá na prvý pohľad úžasná vec,  

sociálne siete majú tiež svoje nevýhody. 

Jednou z nich je aj pomaly narastajúca 

závislosť od sociálnych sietí. Niektorí ľudia  

na nich trávia väčšinu svojho voľného času,  

a tak sa okrádajú o vzácne chvíle strávené  

s rodinou či priateľmi. Svet sociálnych sietí  

sa pre nich postupne stáva skutočným a už 

 sa nevedia najesť bez toho, aby svoje jedlo 

 odfotili a dali na internet. 

Na mnohých sociálnych sieťach, najmä na 

Instagrame a Facebooku sa v poslednej dobe rozmohol 

súboj o „like“. Niekto napríklad uverejnil fotku svojho psa 

v ružových šatách a krátko nato niekto zas uverejnil fotku 

svojej mačky v obleku a vojna bola na svete. Títo dvaja 

ľudia sa začali predbiehať v počte  

„like-ov“ a komentárov a ak náhodou mal jeden viac ako 

ten druhý, ten druhý bol z toho deprimovaný a myslel si, že 

sa mu zrútil svet.  

 
Väčšina ľudí sa na sociálnych sieťach prezentuje ako pán dokonalý/pani dokonalá, no 

pritom ich život vôbec nie je tak dokonalý ako to na sociálnej sieti vyzerá. Niekto sa 

napríklad na Instagram odfotí s Ferrari na parkovisku, no pritom to je auto nejakého 

úplne cudzieho človeka a ten niekto auto vlastne ani nemá. 

 Ľudia majú taktiež v obľube dávať statusy o tom,  

aký majú úžasný život, aký je svet krásny a dokonalý.  

 Niektorí samozvaní „influenceri“ dávajú taktiež statusy  

tom, že pravidelne triedia odpad a ako pomáhajú 

 planéte, no pritom ani nevedia, či igelitka patrí do plastu  

alebo do papiera. Alebo aj každý deň pridávajú posty  

o tom, že pravidelne chodia behať do prírody a pritom 

 sa odfotili niekde v záhrade dva metre od domu a  

v skutočnosti vysedávajú doma pred obľúbeným  

seriálom a tlačia do seba sladkosti aj slanosti na kilá.  

A prečo to robia? No predsa kvôli likom.   



 

M A L A L A  Y O U S A F Z A I   

Žena, ktorá pochádza z Pakistanu. Má 22 rokov a už 

teraz sa zapísala medzi osobnosti sveta. Je inšpiráciou 

a vzorom pre ľudí. Pýtate sa prečo? Nepočuli ste ešte o nej? 

Nuž, toto je jej príbeh...   

 



 

Malala sa narodila 12. júla 1997 v Pakistane. 

Vyrastala s jej dvomi mladšími bratmi a jej detstvo bolo 

veľmi pokojné a šťastné. Jej otec bol učiteľom, ktorý 

spravoval zopár škôl. Mnoho dievčat v Pakistane 

nenavštevovalo školu, ale toto nebol Malalin prípad. 

Chodila do školy, pre dievčatá, ktorú taktiež spravoval jej 

otec. Malala chodila do školy veľmi rada a rovnako rada 

sa učila. Snívala o tom, že sa stane učiteľkou, doktorkou 

alebo političkou. Jej otec ju v učení podporoval. 

         Keď mala Malala 10 rokov, región, v ktorom žila 

ovládol Taliban. Uplatnili nové pravidlá ako napríklad, že 

ženy nemôžu voliť alebo mať prácu. Nakoniec vyžadovali 

zatvoriť dievčenské školy. Malala o tom začala písať blog 

a veľmi rýchlo sa stala slávnou. Časom pakistanská vláda 

prevzala kontrolu nad územím a Malala sa mohla opäť 

vrátiť do školy. Keď sa o tomto blogu dozvedel Taliban, 

Malala dostala niekoľko vyhrážok.  

         Jedného dňa išla Malala zo školy domov autobusom. 

Zrazu nastúpil do autobusu muž so zbraňou. Prišiel ku 

Malale a strelil ju do hlavy. O týždeň neskôr sa Malala 

prebrala v nemocnici. Doktori si neboli istí, či to prežije 

a aké rozsiahle budú poškodenia, ale Malala to prežila. 

Musela podstúpiť ďalšie operácie, ale o 6 mesiacov neskôr 

už opäť chodila do školy.  



 

V deň, keď mala 16 rokov predniesla príhovor na 

stretnutí OSN. V jej príhovore hovorila o vzdelávaní pre 

dievčatá a ženy. Nechcela pomstu ani žiadne násilie proti 

Talibanu, dokonca ani proti mužovi, ktorý ju postrelil. 

Chcela len mier a rovnaké možnosti pre všetkých.  

         Jej sláva a vplyv postupne rástli. Dostala niekoľko 

ocenení, ale to najhlavnejšie je Nobelova cena za mier, 

ktorú dostala v roku 2014. Tak sa stala najmladšou 

držiteľkou Nobelovej ceny.  

        OSN pomenovalo 12.júl ako ´World Malala Dayˇ.  

A jej slávny výrok je: ´When the whole world is silent, 

even one voice becomes powerful´ - „Keď celý svet mlčí 

aj jeden hlas sa môže stať mocným“.  



 

UPP 

 

UPP je skratka, ktorá slúži na označenie novej školskej učebne prírodovedných 

predmetov. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo zrenovovať učebňu, ktorú žiaci 

od tohto školského roku využívajú na hodinách chémie a biológie. V učebni sa 

okrem bežných pomôcok nachádzajú aj nové, ktoré žiaci využívajú pri rôznych 

pokusoch a laboratórnych prácach. 

 

 



PRÍSPEVKY NAŠICH ŽIAKOV 

 

 

NIKTO NIE JE DOKONALÝ 

 

                 Ahojte, ja som Ninka. Každý večer, keď zaspávam mi moja mama Barborka rozpráva 

príbehy  zo života. Včera mi povedala takýto príbeh. 

Bola raz jedna Lea, ktorá nemala kamarátov, pretože bola nízka a tučná. Celé dni v škole si 

len čítala a pozerala knihu. Deti sa jej vysmievali takto: „Ide, ide slon, malý ako hrom“. 

Na ďalší deň, prišlo do triedy nové dievčatko Barborka. Bolo skoro také isté ako Lea, ale 

vysoké a chudé. Lea sa s Barborkou hneď skamarátila, pretože sa jej jediná nevysmievala. 

Všetkým dokázali, že aj škaredí ľudia, môžu byť dobrí.                                                                                                                        

,,Vidíš Ninka, nie všetci ľudia sú pekní z vonka. Dobrú noc.“ 

A poučenie? –   Nikoho nesúď podľa toho, ako vyzerá, ale podľa toho, ako sa správa.

 

HÁDANKA 
Leze, leze po železe, nájde dierku, do nej vleze. Čo je to?  

(odpoveď nájdeš v tajničke) 

 

1) Rastie to na strome a je to zelené. 

2) Korčuľuješ na tom a dáva sa to do nápojov.  

3) Žijú v tom včely.  

4) Typické mená sú: Mica a Líza. 

 

 

 

 

 

       

    

    

     



 

 

  

 

Pán učiteľ, vy vyučujete Telesnú výchovu. V dnešnej dobe viacero detí trávi čas pri počítači. Čo by ste 
navrhovali ako motiváciu pre tieto deti aby začali športovať?  

Motivácia musí byť hlavne od rodičov. Pokiaľ rodičia nebudú motivovať svoje deti k športu, 

my na telesnej výchove to už veľmi nezmeníme, bohužiaľ. Motiváciou by malo byť pre každého 

človeka (nielen pre deti) dobrý pocit z vykonaného športu, to, že spravil človek niečo pre 

seba, pre svoje zdravie. Súčasná doba je veľmi smutná, rýchla a uponáhľaná. 

 

Pod vašou záštitou je aj krúžok adrenalínové športy, ako vyzerá priebeh tohto krúžku? 

Pozostáva z viacerých činností. Ide najmä o kombináciu longboardingu a lezenia na skale. Tento 

krúžok je limitovaný dobrým počasím, keďže ho vykonávame vonku. Chodíme na rôzne pekné miesta v 

Bratislave, kde sa dajú vykonať tieto adrenalínové športy. Od jari pribudne aj vysokohorská turistika v 

Malej Fatre, Javorikoch a v Tatrách.  

Prečo ste sa rozhodli byť učiteľom? Chceli by ste toto povolanie zmeniť. Ak áno, čím by ste chceli byť? 

Nuž učiteľom som nikdy neplánoval byť, ale osud ma zavial práve k tomuto povolaniu. Som 

mu zato veľmi vďačný, lebo som sa v tomto povolaní našiel. Veľmi ma baví venovať sa deťom 

a odovzdávať im nielen naučené vedomosti, ale aj zdieľať zážitky, z ktorých veľmi čerpám pri 

M I C H A L   T L E L K A  

Milí čitatelia! Ak sa chcete dozvedieť niečo viac o učiteľoch našej školy, potom rozhodne 

venujte pozornosť tejto rubrike, v ktorej položíme zopár otázok našim učiteľom.  

Ako prvého sme sa rozhodli „vyspovedať“ pána učiteľa Michala Tlelku.  



výučbe. Zážitková pedagogika je z môjho pohľadu to, kam by sa malo uberať slovenské 

školstvo.  

 

Aký ste bol žiak (dopodrobna )? 

Ak mám pravdu povedať, nebol som práve ten najpoctivejší žiak ;-), ale vždy, keď bolo treba, 

som zapol, aby som splnil to, čo bolo treba. Nie vždy to boli najlepšie známky, ale nie vždy 

boli pre mňa to najdôležitejšie.  

Aké ste mali prázdniny? Čo ste zažili? 

V prvom rade musím vysvetliť, že my, učitelia, nemáme žiadne prázdniny, ale v čase, keď vy 
žiaci, máte prázdniny, si musíme, my učitelia, čerpať riadne dovolenku.  
Toto leto bolo naozaj bohaté na zážitky. Strávil som ho najmä cestovaním. V júli 
som  stopoval v strednej Ázii. Konkrétne v Uzbekistane, Tadžikistane a Kirgizstane. August 
som zase prežil s partiou v Gruzínsku a v Čechách. Posledné dni som strávil v najkrajšej 
krajine na svete, v našom milovanom Slovensku. Zážitkov z leta bolo teda neuveriteľne veľa.  
 

 

Ponúkneme vám 2 možnosti a vy si jednu vyberte: 

 

SKÁKANIE Z LIETADLA alebo FLYBOARD →skákanie z lietadla  

 

SLANÉ alebo SLADKÉ → slané 

 

TARANTULA alebo HAD →had, aj keď sa ich mierne bojím   

 

DEJEPIS alebo MATEMATIKA → dejepis 

Redakcia školského časopisu veľmi pekne ďakuje za rozhovor pánovi Tlelkovi. Želáme mu 

veľa pracovných aj osobných úspechov a tešíme sa na rozhovory s ďalšími učiteľmi.  



 

 

ŽIACKY PARLAMENT 

 

 
       V tomto školskom roku sa na našej škole zriadil žiacky 
parlament. Parlament tvoria predsedovia tried druhého 
stupňa. Na prvom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 
26.09.2019 sa uskutočnili voľby predsedu parlamentu. 
Voľby vyhrala žiačka Markéta Fiedorová (9.B) 
a zástupkyňou predsedu sa stala Nina Liková (9.A).  
        Na stretnutí predsedovia tried schválili štatút žiackeho 
parlamentu a zároveň vypracovali plán činnosti na tento 
školský rok.  
        Žiaci na zasadnutí parlamentu podali návrh na 
zriadenie žiackych poukazov, ktorý im bol schválený 
vedením školy.  
        Každý žiak na druhom stupni dostal poukaz, ktorý slúži 
ako ospravedlnenie z ústneho skúšania. Tento poukaz 
môže použiť jedenkrát a len na ústne skúšanie. Ak sa žiak 
rozhodne tento poukaz uplatniť, odovzdá ho 
vyučujúcemu/vyučujúcej. Platnosť poukazu je do konca I. 
polroka. Na začiatku II. polroka budú poukazy opäť 
rozdané žiakom a tí ich budú môcť použiť do konca 
školského roku. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

HALLOWEEN NA NAŠEJ ŠKOLE 

 

Žiaci našej školy sa mohli zapojiť do nasledujúcich súťaží:  

Pre šikovníkov, ktorí vedia pracovať s nožmi bez toho, aby si odrezali prsty, mohli do školy 

doniesť vyrezanú tekvicu – túto súťaž vyhral Ján Slávik (6.B). 

Každá trieda sa mohla zapojiť do súťaže o najlepšiu výzdobu triedy na sviatok Halloween. 

V tejto súťaži sa na prvých troch miestach umiestnili tieto triedy:  

1. miesto – 6.B – 145 bodov 

2. miesto – 6.A – 135 bodov  

3. miesto – 5.A – 129 bodov  

Žiaci mohli prísť dňa 29.10.2019 do školy v maske a v tej najlepšej prišla Ella Beliš (5.A). 

Medzi ďalšie ohodnotené masky patria: Markéta Fiedorová (9.B), Olívia Seligová (5.A), Bruno 

Petróczy (5.A), Karolína Bocková (6.B) a Pavla Marková (6.B).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLOWEEN NA NAŠEJ ŠKOLE 



 

   

 SPRÁVNE ODPOVEDE - QUIZ 

 1. B      6.  A 

 2. A      7.  C 

 3. B      8.  A 

 4. C      9.  A 

 5. B    10.  A 

 

 

Milí žiaci a čitatelia Vazovovín,  

 

ak ste sa počas čítania dostali až sem, na 

poslednú stranu, ďakujeme Vám. A ak sa 

Vám naše prvé číslo páčilo, veľmi sa 

z toho tešíme.  

 

V tejto chvíli už pracujeme na ďalšom 

čísle a pokiaľ máte záujem prispieť svojím 

článkom alebo vlastnou literárnou či 

výtvarnou tvorbou, prosíme, pošlite nám 

to na emailovú adresu: 

casopisvazovova@gmail.com. 

 

Ďakujeme   
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