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Milí čitatelia! 

     Predstavujeme Vám vol.1 nášho školského

časopisu, ktorý bude vychádzať pod názvom

„Medzičasák“. 

     Prostredníctvom časopisu Vám chceme priblížiť

dianie v našej (vašej) škole. Nájdete tu rubriky, či

články o aktuálnych udalostiach, ktoré sa v škole

konali a zároveň získate informácie o ďalších

plánovaných školských aktivitách. 

     Priestor dostanú aj kreatívni žiaci. Na stránkach

uverejníme najkrajšie výtvarné práce, literárne

práce, či ďalšie zaujímavé tvorivé výrobky. Z aktivít

a činností nebudú chýbať ani fotografie . 

     Aby bol časopis atraktívny aj pre mladších

žiakov, našim malým spisovateľom boli vyhradené

stránky, na ktorých mohli písať o tom, čo ich baví,

prevažne o svojich obľúbených hrách či seriáloch.

Tieto stránky sme sa rozhodli vydať v origináli, čiže

bez korekcie a štylistického zásahu!!! Prosím, buďte

pri ich čítaní trpezliví. Písanie je skill, ktoré

potrebuje čas a pravidelnú realizáciu pre zlepšenie. 

     Pre šikovných čitateľov budú v každom čísle

pripravené hravé stránky s tajničkami a inými

rôznorodými aktivitami. A samozrejme, nesmie

chýbať veľmi obľúbená sekcia: "Urob si sám !"

     Veríme, že sa Vám časopis zapáči a že si v ňom

každý nájde niečo, čo ho zaujme. Radi uvítame Vašu

spätnú väzbu alebo môžete prispieť nejakým

skvelým nápadom. 

     Všetkým čitateľom želáme príjemne strávený

čas s naším časopisom.

PS: Rozhodli sme sa, že časopis bude vydávaný v

elektronickej podobe, aby sme zbytočne

nezaťažovali prírodu. 
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T A K T O  B U D Ú  V Y Z E R A Ť  N A Š E  N O V É
P A V I L Ó N Y :

M Y  V  R E D A K C I I  UŽ  V I E M E  T O ,  
ČO  V Y  EŠT E  L E N  T UŠ Í T E ! ! !

V novej budove (pavilón E) sa bude nachádzať 9 kompletných tried, plus
ďalšie menšie odborné učebne. Vo vedľajšej budove (pavilón F - ten viac

vzadu na obrázku) bude multifunkčná moderná športová hala.



5. Máte rada šport? Ak áno, aký?
Milujem gymnastiku, ktorú som aktívne robila 8 rokov a
taktiež medzi moje obľúbené športy patrí beh. Dokonca
niekoľkokrát týždenne si chodím zabehať.

6. Čo neradi vidíte na kamerách? 
Keď si deti ubližujú, keď prebehujú z poschodia na
poschodie a šmýkajú sa po zábradlí. Vždy pri tom
tŕpnem, aby sa náhodou niekomu nič nestalo.

7. Ako u Vás doma prebiehajú Vianoce?
Milujem Vianoce a vianočnú atmosféru si chcem doma
udržať vždy čo najdlhšie. Vianočný stromček staviam už
17. novembra (voľný deň) a nechávam si ho až do
posledného januárového dňa. Večeriame iba spolu s
manželom, pretože naše deti sú už odrastené a majú
vlastné rodiny. Tradične si večeru vychutnávame na
balkóne, kde si otvoríme obrovský slnečník, ktorý máme
nasvietený svetielkami. A taktiež nám svetielkuje celá
záhrada, takže máme krásny vianočný výhľad. A
samozrejme, nesmie chýbať rybka s vianočným šalátom. 

    8 .Povedzte nám o sebe niečo, čo nevieme...
Veľmi rada si spievam. Dokonca, aj keď varím, tak si
pospevujem. A neskutočne rada cvičím, vďaka čomu
som dostatočne flexibilná a ešte stále si viem dať nohu
za hlavu.

1.      Koľko rokov pracujete v našej škole? 
V našej škole pracujem už 35 rokov. Z toho som 14
rokov pani riaditeľkou, 7 rokov som pracovala ako
zástupkyňa a 14 rokov ako pani učiteľka.

2.      Ako vyzerá Váš pracovný deň? 
Môj pracovný deň je každý deň iný. Niekedy za mnou
prídu rodičia porozprávať sa o svojich deťoch, niekedy
ma navštívia v kancelárii učitelia aby prediskutovali
správanie a vzdelanie niektorých detí, inokedy mám
osobné stretnutia s konkrétnymi žiakmi....

3.     Čo robíte cez víkend ? 
Víkendu a taktiež svoj voľný čas najradšej trávim v
záhradke a starám sa o psíka.

4.   Vieme, že okrem psíka sa staráte taktiež o
agamu. Ako vyzerá starostlivosť o takéto
zvieratko?
Agama je menej náročná ako psík, ale taktiež potrebuje
pozornosť. Každý večer ju kúpem, prihováram sa jej,
nechám ju loziť po kuchyni a pri varení ju zvyknem
mávať položenú na ramene. 

Mgr.Iveta
J.Hajduová

"Ukáž svoje zvieratko"
máj 2022

@ Lajla @ Crashka @Veverka  

Pani riaditeľka 
a D.Cibuľková



Pikošky o
učiteľoch...

Keď som chodila do školy, hrávala som na
priečnu flautu.

Ľúbim Vás

37 rokov

Celkom dobre, som spokojná.

Som spokojná, život ma veľa naučil.

Slovenský jazyk a literatúra.

Jednoznačne bryndzové halušky. Sladké
jedlá neobľubujem.

Preferujem poznávacie zájazdy. Je jedno
kam, rada by som si pozrela celý svet.

Láska detí...

Asi by som chcela byť letuška.

1.  Povedzte nám niečo, čo o Vás nik nevie?

2. Aké je Vaše obľúbené slovenské slovo ?

3. Koľko rokov už učíte?

4. Ako sa Vám darí tu na škole?

5. Ako ste spokojná so svojim životom?

6. Aký bol Váš obľúbený predmet na ZŠ?

7. Keby ste mali možnosť jesť do konca
života jedno z týchto jedál, boli by to
bryndzové halušky alebo palacinky s
nutellou?

8. Aká dovolenka by Vás najviac potešila?

9. Čo si myslíte, že je najkrajšie na práci
učiteľa?

10. Akú profesiu by ste si vybrali, keby
neexistovalo učiteľstvo?

M G R .  ĽU B A  J A R O ŠO V Á
zástupkyňa 1.stupeň

@ginny @hermiona

vol.1



O nás,
pre Vás...

Ľubozvučný, neviem či je zrovna
najobľúbenejšie, ale napadlo mi ako prvé...

8 rokov

Dobre. Máme dobrých a šikovných žiakov, ale
samozrejme máme aj výmyselníkov, ktorí sa
nám vedia postarať o zábavu. Niekedy nastane
situácia, na ktorej by sme sa radi zasmiali, ale
samozrejme, že sa musíme tváriť, že je to
vážne.

Veľmi. Robím čo mám rada. Mám kamarátov,
rodinu. Nie je to super?

Dejepis. Učila som sa ho najradšej. V podstate
to sú iba rozprávky.

Môžu byť palacinky bez nutelli?

Tam, kde sú palmy alebo hory.

Úprimný detský úsmev.

Viem si predstaviť, že by som sa venovala
psychológii alebo špeciálnej pedagogike.

Aké je vaše najobľúbenejšie slovenské slovo? 

Koľko rokov učíte? 

Ako sa Vám darí na škole?

Ako ste spokojná so svojím životom? 

Aký bol Váš najobľúbenejší predmet na
základnej škole? 

Keby ste mali možnosť jesť do konca života
jedno z týchto jedál, boli by to bryndzové
halušky alebo palacinky s nutellou?

Aká dovolenka by Vás najviac potešila?

Čo si myslíte, čo je najkrajšie na práci učiteľa? 

Akú profesiu by ste si vybrali, keby neexistovalo
učiteľstvo?

Hrala som na husliach.

Keď píšeme písomku, tak sú ticho, ale
keď máme voľnejšiu hodinu, že sa
rozprávame, tak môžu byť žiaci aj
hlučnejší... Ale sú dni, keď sa snažia a sú
tichší.

Povedzte nám niečo, čo o Vás nikto
nevie...

Ako Vás poslúchajú žiaci na druhom
stupni? 

M G R .  M Á R I A  B A R N O V Á
zástupkyňa 2.stupeň

interview...

@lola @hermiona @veverka



Čo ste o nás
netušili...

Povedzte nám o sebe niečo čo nikto nevie?
Do školy som chodil iba kvôli spolužiakom.

Ako vás poslúchajú žiaci na druhom stupni? 
Veľmi som s nimi spokojný.

Aké je vaše najobľúbenejšie slovenské
slovo? 
,,Ačkoľvek“

Koľko rokov učíte?
Od roku 1992...tak počítajte.

Ako sa Vám darí na našej škole?
Učím tu veľmi rád. 

Ako ste spokojný so svojím životom?
Veľmi...

Aký bol váš najobľúbenejší predmet 
v základnej škole? 
Výtvarná výchova a biológia.

P A E D D R .  B É L A  B A R T Ó K
zástupca pre výchovu (ŠKD)

Aká dovolenka by Vás najviac potešila? 
Chcel by som navštíviť štáty Škandinávie.

Čo si myslíte, že je najkrajšie na práci
učiteľa? 
Mám možnosť formovať mladých ľudí. Žiaci sú
mojou inšpiráciou.

Keby ste mali možnosť jesť do konca života
jedno z týchto jedál, boli by to bryndzové
halušky alebo palacinky s nutelou?
Palacinky s nutelou

Akú profesiu by ste si vybrali, keby neexistovalo
učiteľstvo?
Psychoterapeut alebo ornitológ*

Ako u Vás prebiehajú Vianoce?
Preferujem ručne robené darčeky. Vždy ma potešia viac
ako niečo kúpené. Najviac na Vianociach milujem pokoj,
atmosféru a vôňu.

 

@lola @hermiona 

Ornitológ - Človek, vedec zaoberajúci sa učením života
vtákov a ich ochranou.  Podrobne študuje jednotlivé druhy a
opisuje rôzne aspekty ich života.

Ornitológovia pôsobia v ochranárskych spoločnostiach,
univerzitách a výskumných ústavoch, zoologických
záhradách a poľnohospodárskych podnikoch.



Ak zrecyklujete čo i len jednu plastovú fľašu, ušetríte toľko energie, koľko
potrebuje 60 wattová žiarovka na trojhodinové svietenie.
Na výrobu recyklovaného papiera sa spotrebuje o 70% menej energie,
než pri výrobe úplne nového papiera.
Sklo je príkladom výrobku, ktorý môžeme donekonečna recyklovať, ale
sklo pohodené len tak v prírode sa nikdy nerozloží!
Na výrobu 1 tony novín sa spotrebuje 24 stromov!
Plast je recyklovateľný, no na rozloženie potrebuje 800-1000 rokov.
Za posledných 100 rokov narástol objem odpadu, ktorý produkujeme, o
neuveriteľných 10 tisíc percent!
Kvôli znečisteným oceánom zomrie ročne približne 1 milión morských
vtákov.
Na skládkach ročne končí až 11 miliónov ton oblečenia, ktoré by sa mohlo
znovu recyklovať.
Jedna zrecyklovaná konzerva znamená toľko energie, koľko potrebuje
televízia na fungovanie celé tri hodiny.
Odhaduje sa, že ľudia celosvetovo používajú až 1 trilión* plastových
tašiek. 

V mesiaci október sa prvý stupeň zúčastnil
 bláznivej ECO TOUR.  

"Predstavenie plné vtipných piesní, súťaží, ale
hlavne dôležitých informácií, nás donútilo opäť
si uvedomiť, aké dôležité je separovať odpad 
 a starať sa o našu planétu."

Mysli 
ECO-logicky
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1O faktov, zo sveta odpadu:

*Poznámka: 
1trilión = 1000 000 000 000 000 000



Separuj 
odpad

Inšpirovali sme sa, 
zapálili sme sa pre správnu vec 
a zorganizovali sme jesennú
brigádu.

Bez námietok sa zapojili šikovné
deti a netrvalo dlho a mohli
sme sa pýšiť čistučkým
areálom.

Lea 3.A: „Pesničky boli zaujímavé."
Lucka 3.A: „Konečne viem, čo znamená
uprecyklácia.“
Simon 5.C: „Najviac sa mi páčilo, že sme mohli
súťažiť o ceny.“
Mirka P: „Kto vymyslel pieseň: Nespláchni to?“
(smiech)
Adela 5.C: „Naučila som sa ako viac chrániť
prírodu.“
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@ Crashka @ Lajla @ Pani W
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GEOGRAPHYthe universe
Vesmír je tajomný a  plný nezodpovedaných otázok.
Na niektoré však poznáme odpovede. Napríklad, že
žijeme v slnečnej sústave... 
Naši šikovní piataci v rámci hodín geografie vytvorili
niekoľko úžasných modelov a vizualizácií slnečnej
sústavy.
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1. Venuša sa otáča v smere hodinových ručičiek
Všetky ostatné planéty slnečnej sústavy sa okolo vlastnej osi otáčajú v
protismere hodinových ručičiek. Mnoho rokov dozadu medzi ne patrila aj
Venuša. Podľa astronómov ju však zrážka s neznámym vesmírnym telesom
natoľko vykoľajila z pôvodnej polohy, že sa už k starému pohybu nikdy
nevrátila.
2. Jupiter má 79 mesiacov
Najväčšia planéta slnečnej sústavy má podľa našich momentálnych vedomostí
79 mesiacov – 53 pomenovaných a 26 takých, ktoré ešte len čakajú na
pridelenie názvu.
3. Na Merkúre môžeme pozorovať obrovské teplotné výkyvy
Počas dňa  tu teploty dosahujú až závratných 450 stupňov Celzia, s príchodom
noci však planéta prepadne nemilosrdnému chladu. Teplota tu môže klesnúť
až na -170 stupňov Celzia.
4. Na Saturne sa nedá stáť
Saturn je tvorený prevažne plynom – vodíkom a héliom. Jeho vrchná vrstva
pripomína vzduch na Zemi, takže vlastne nemá reálny povrch. Stáť na ňom je
nemožné. Človek by sa prepadol a kým by konečne narazil na niečo pevné,
rozdrvil by ho okolitý tlak.
8. Povrch Venuše je posiaty sopkami
Astronómom sa na povrchu Venuše podarilo doposiaľ objaviť viac ako 1600
sopiek, vďaka čomu si v tejto kategórii odnáša jednoznačné prvenstvo. Dá sa
totiž predpokladať, že toto ani zďaleka nie je finálne číslo – ostatné sú
jednoducho len príliš malé na to, aby sme ich videli. Len pár z nich je však
skutočne aktívnych.

O PLANÉTACH V    SLNEČNEJ SÚSTAVE

Hoci si jej bezvýhradnou súčasťou,
pravdepodobne si na záchode
negoogliš zaujímavosti o slnečnej
sústave. A to je škoda. Rozhodli
sme sa nejaké z nich vypichnúť
práve v tomto článku. 

Víťaznými projektmi v hlasovaní na Edupage medzi žiakmi, rodičmi a učiteľmi
sa stali projekty:
1.miesto - projekt č.1 - Alex Libuša 5.B
2.miesto - projekt č. 13 - Yevheniia Nedai, Katerina Rosliuk 5.B
3.miesto - projekt č. 25 - Lujza Brunová, Emma Kulifajová 5.A

TOP 5     zaujímavostí

https://www.rmg.co.uk/stories/topics/interesting-facts-about-venus
https://solarsystem.nasa.gov/moons/jupiter-moons/in-depth/
https://www.space.com/27013-strange-mercury-facts-photos.html
https://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/home/F_Saturn_Fun_Facts_K-4.html
https://www.space.com/15988-venus-planet-weird-facts.html


„Bolo to zaujímavé a boli v tom prvky, ktoré som ešte nepoznala.“ (Sára)

 „Bol to pre mňa zážitok a bolo tam veľa informácií.“ (Laura)

„Najzaujímavejšie boli pre mňa informácie o čiernej diere, ale zaujalo ma
aj, že kedysi sme boli hviezdy.“  (Uršuľa)
 
„Mne sa najviac páčili informácie o podzemnej vode a jej hĺbke.“ (Peťa)   

„Ako sa ti páčila prednáška o vesmíre?“ 

 „Čo bolo pre teba najzaujímavejšie?“ 

Keď padáte do čiernej diery, vaša hlava nestíha za telom a začína takzvaná
špagetizácia, čo je znamená, že sa vám naťahuje telo
Keď čierna diera konzumuje svoje sústo a padáte do nej, je rozžeravená a spečie vás             

 V októbri sa trieda 4.B zúčastnila exkurzie o vesmíre. Pán Dušan Valent rozprával rôzne
zaujímavosti. Tu sú niektoré z nich: 

Z exurzie 4.B
Externý autor:

Alica Kotríková 



V lete som bola súčasťou
natáčania videoklipov od
úžasnej Fíha Tralala. Bolo to
fantastické! 

Čaká ma ďalší skvelý súťažný
rok plný zážitkov a tanca,
nádherných choreografií 
a krásnych skúseností. 

Žijem tancom a mám z toho
veľkú radosť!

yevheniia
nedai

Volám sa "Ženia" a som žiačka 5.B
triedy. Okrem školy mám mnoho
koníčkov. Rada bicyklujem, lyžujem,
plávam, kreslím, ale najradšej
tancujem. 

Tancovať som začala, keď som
mala 4 roky na Ukrajine. Na
Slovensku som súčasťou tanečnej
skupiny «The Wave by RDS Art
Group». Minulý rok sme mali
množstvo súťaží a získali sme
skvelé umiestnenia. Ak chcem mať
dobré výsledky, musím usilovne
pracovať. Pre predstavu, mávam
tak 2-3 hodiny tréningov denne, 
k tomu ešte gymnastiku, rôzne
workshopy a ani doma
neoddychujem ale stále tancujem. 
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TOmáš
ČiŽmár

Lásku k šachu som objavil vo svojich šiestich rokoch, keď som sa jedno
leto nudil a dedko ma začal učiť ťahať figúrky. Išlo mi to veľmi ľahko a
chcel som sa učiť viac a viac. Ešte v tom istom roku mi mamina našla
môjho prvého šachového trénera M. Vrbu a začal som trénovať v
Bratislavskej šachovej akadémii. Začal som hrávať rôzne turnaje a po 3
rokoch som išiel na svoje prvé Majstrovstvá Slovenska. Vo svojich
deviatich rokoch som bol 6. na Slovensku v štandardnom šachu a 4. v
rapid šachu. Ďalšie roky som pokračoval v šachu v klube Doprastav.
Vyskúšal  som viacerých šachových trénerov a začal hrať aj 5. šachovú
ligu. Počas covid obdobia som so šachom
prestal, lebo v online priestore ma to
nebavilo a na online turnajoch sa
nehralo vždy fair play, čo by malo byť
základom každej šachovej partie. Tento
rok som sa po dvoch rokoch k šachu
vrátil. Mám nového trénera Mareka
Karasa.  
V októbri sa mi na Slovak Cupe 
v taekwonde podarilo vyhrať 3 medaily:
zlatú, striebornú aj bronzovú. Najbližšie
ma čakajú Majstrovstvá Slovenska
mládeže. Držte mi palce!

Najšikovnejší zo šikovných vol.1



Spomínam si ako som bola na
Majstrovstvách Európy a Ázie v
Miláne v roku 2019. Mala som
iba 7 rokov a dodnes sú to
moje najkrajšie zážitky a
skúsenosti. Mám doma zbierku
výhier z Bratislavy, Viedne,
Prahy... Na poslednej súťaži
som bola v októbri vo Viedni
(Wienna Feis), kde som sa v
troch súťažných tancoch
umiestnila na 1.mieste a 2-krát
na druhom mieste.

Raz ročne absolvujem tréning
so zahraničným trénerom,
viacnásobným Majstrom a
učiteľom, aby sme prehodnotili
moju prácu. Sú to pre mňa
neskutočné a neoceniteľné
skúsenosti. Vďaka tomu
môžem ďalej napredovať.

HEIDI
VO MANH
Volám sa Heidi Vo Manh a som
žiačkou 5.B. Navštevujem tanečný
krúžok v Avalon Academy of Irish
Dance.
 
Ako 3,5-ročná som bola v
parlamente na dni otvorených
dverí a tam som videla vystupovať
tanečnú skupinu, ktorá
predvádzala írske tance. Už vtedy
som povedala maminke, že raz by
som sa chcela venovať aj ja
tomuto tancu. Prijali ma ako 4-
ročnú a hneď v decembri som bola
na svojej prvej súťaži (Bratislava
Christmas Feis), kde som skončila
na prvých miestach v rôznych
kategóriách. A tam začala moja
kariéra. Postupne som sa učila
všetky tance (Beginner, Primary...).
Na írskych tancoch mám
najradšej, že v nich súťaží
jednotlivec a je sám zodpovedný a
ohodnotený za svoje výkony. 

Za mojím úspechom je veľa driny ,
plaču a vzdorovitosti. Okrem
talentu sa odo mňa vyžaduje aj
disciplína , šikovnosť, estetika a
každodenná práca (popri všetkých
ďalších povinnostiach). 
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Poďakovanie patrí aj rodičom
Natálky Zajíčkovej žiačky 6.A, ktorí
zbierku (organizovanú k Svetovému
dňu zvierat) aj spolu s vyzbieranou
sumou 90,10 € odviezli a odovzdali
do Slobody zvierat - Pod Brehmi 1 v
Bratislave.

 

SNAŽÍME SA POMÁHAŤ:

OKTÓBER | 2022

Poďakovanie:
Dobrý deň, chceme sa Vám veľmi pekne
poďakovať za krásne šálky aj s čajíkmi.
Klienti sa veľmi potešili a na naše
počudovanie bol najväčší záujem o
zázvorový čaj. Museli sme medzi šálkami
vyberať. Posielame Vám fotografie pre
detičky, aby mali spätnú väzbu o radosti
našich klientov. Tešíme sa aj na ďalšiu
spoluprácu. 

S pozdravom, Monika Hodáková, 
inštruktor sociálnej rehabilitácie.

Do zbierky Daruj svoju ponožku,

naša škola podarovala 109 ks ponožiek .
 

Ďakujeme!!!

Žiaci našej školy neváhali a zapojili sa do výzvy 
"Rozveseľ seniora šálkou čaju." 

Za ich dobrý skutok dostali 
takúto nádhernú spätnú väzbu: 



DARUJ KRAJŠIE VIANOCE DEŤOM, KTORÉ NIČ
NEMAJÚ...Prinesením daru a kúpou iného
pomôž deťom v núdzi našej školy.  
KEDY: 9.12.2022 (piatok)
KOMU: I. stupeň - triednym učiteľom
             II. stupeň - p .uč. Felcanovej
ČO: zachovalé hračky, spoločenské hry,
bižutéria, knihy, hlavolamy, vianočné
ozdoby a rôzne maličkosti okrem oblečenia

Darčeky môžu deti priniesť do 7.12.2022.

Vianočný 
bazár - 11.ročník

november, december

Koľko lásky sa zmestí do
krabice od topánok?
Pridajte sa spolu snami do celoslovenskej
zbierky "Koľko lásky sa zmestí do krabice
od topánok?". 
Potešíte tak na Vianoce seniorov, ktorí
nečakajú od nikoho darček. 
     Tento rok je špecifický  a namiesto
darčekov v krabiciach na topánky
budeme pripravovať darčekové koše. 
 Venované darčeky nemusíte baliť! 
     Priniesť môžete: trvanlivé pečivo,
venčeky, keksy, oblátky, teplé ponožky,
podkolienky...
Všetky vyzbierané produkty budú
odovzdané klientom na spoločných
skupinových aktivitách.
Darčeky môžete priniesť do 2.A ,pavilón B, 
pani učiteľke B.Maďarovej
Zbierka bude prebiehať 
od 3.11.- 20.12.2022

Pomôžete nám potešiť seniorov 
z DD Pažítková 55



     Už  štvr tý  rok  organizu jeme  pro jekt  „KRAJŠIE  VIANOCE  PRE  DETIČKY “ ,  ktoré
nemajú  šťast ie  a  nemôžu  stráv i ť  Vianoce  doma .  Tento  krásny  pro jekt  sme
vytvor i l i  v  rámci  hodín  et icke j  výchovy  v  s iedmej  t r iede  v  roku  2 0 1 8 ,  kde  sme  s i
spo lu  č í ta l i  pr íbehy  pro jektu  DETSKÝ  ČIN  ROKA .  Ž iakov  pr íbehy  ve ľmi  zau ja l i  a
os lov i l i .  Iba  t í ško  počúva l i  a  snaž i l i  sa  pochopi ť  čo  všetko  musia  podstupovať
det i  z  ce lého  S lovenska  a  aké  skúšky  ž ivota  musia  prekonávať .  Preto  ž iac i  pr iš l i  s
myš l ienkou ,  že  a j  oni  by  chce l i  pomôcť .  Každý  ž iak  pr iš ie l  s  nápadom  komu  a  ako
by  s i  predstavova l  pomôcť .  Hlasova l i  sme  a  vyhra l  pro jekt  naše j  ž iačky  Emmky :  
 " "Pomoc  deťom  na  Vianoce "  Tento  rok  sme  os lov i l i  kr ízové  centrum  v  Brat is lave ,
kde  sa  nachádza jú  týrané  mamičky  s  deťmi .
     Ak  by  ste  mal i  záu jem  o  zapojen ie  do  tohto  úžasného  pro jektu ,  tak  napíš te
emai l  na  veronika .golecka@zsmedzi laba .eu  a  zaš leme  Vám  meno ,  vek  a  zá ľuby
dieťaťa  z  kr ízového  centra ,  ktorému  by  ste  pr iprav i l i  darček  na  Vianoce ,  s
kart i čkou  a  venovaním .
Det ičky  by  napr ík lad  poteš i l i  knižky ,  tep lé  ponožky  č i  papučky ,  č iapočka ,
rukav ice ,  šá l ,  menšie  det i  nejaká  hračka ,  väčš ie  dievčatá  a  ch lapcov  a j
kozmet ika  (musia  to  byť  však  iba  nové  vec i ) .  Popros ím  ž iadne  použ i té  hračky  ani
ob lečen ie .
     Darčeky  by  mal i  byť  zaba lené  v  krab ičke  od  topánok  (zv lášť  spodok  a  zv lášť
vrch  krab ice ) .  Na  krab ičke  by  malo  byť  napísané  meno  dieťaťa  z  domova ,
ktorému  j e  darček  určený .  V  detskom  domove  sa  nachádza jú  det ičky  od
narodenia  až  po  mladých  ľud í  študujúc ich  na  strednej  ško le .
Niektoré  det ičky  s i  že la l i  a j  e lektron iku  (smart  hodiny )  a  preto  ak  by  ste  niekto
rad i  obdarova l i  dieťa  darčekom  vo  vyšše j  hodnote ,  pr ípadne  by  sa  v iacer í
rod ič ia  dohodl i  a  kúpi l i  spoločne  takýto  nák ladnejš í  darček ,  tak  mi  to  pros ím
uveďte  do  správy .
     Pre  kr ízové  centrum  a  maminy ,  ktoré  sú  tam  so  svo j imi  det ičkami  budeme
zbierať  a j  vec i  dennej  spotreby  (kozmet ické  výrobky ,  prac ie  prostr iedky ,  ča j íky ,
med ,  kávu ,  pl ienky ,  v lhčené  ut ierky  a  sudocream . . . ) .  V  kr ízovom  centre  sa
nachádza jú  a j  ťažš ie  mentá lne  post ihnuté  det ičky ,  ktoré  majú  ve ľkú  spotrebu
v lhčených  ut ierok  č i  sudokrému ,  preto  by  a j  t ie to  bol i  skve lou  pomocou .
Tak  ako  minulý  rok ,  a j  tento  rok  budeme  rob i ť  a j  f inančnú  zb ierku  na  záťažovú
deku ,  nakoľko  sa  v  centre  nachádza jú  a j  fyz icky  a  mentá lne  post ihnuté  det ičky
www .grav i tyb lankets .sk  (v  pr ípade  záu jmu  o  f inančný  pr íspevok  nahláste  pros ím
jeho  sumu  p .uč .  Golecke j ,  aby  sme  vede l i  deku  v  predst ihu  objednať ) .

Termín  pr ih lásen ia  do  pro jektu :  čo  najskôr
Termín  pr inesenia  darčeka :  najneskôr  v  utorok  1 3 .  decembra  2 0 2 2
Darčeky  bude  zb ierať  p .  uč i te ľka  Golecká  a  p .uč i te ľka  Reiche  (pav i lón  D ) .

     Ďakujeme ,  že  podporu jete  u  det í  soc iá lne  c í ten ie  a  ver ím ,  že  sa  nám  podar í  z
generác ie  naš ich  det í  vychovať  c i t l i vých  a  milu júc ich  ľud í .
Spravme  zo  sveta  kúsok  po  kúsku  kra jš ie  miesto  : )

@Mgr .  Veronika  Golecká

november, december 2022/2023

VIANOČNÝ PROJEKT: 
Krajšie Vianoce pre detičky

 z krízového centra

http://www.gravityblankets.sk/
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DOKÁŽEŠ SI SPRÁVNE TIPNÚŤ,
KTORÝ/Á UČITEĽ/ĽKA JE NA
FOTOGRAFII???

Pomôcky: Mgr.Veronika Bilková, Bc. Miroslava

Priškinová, Ing. Marcela Hodosyová, Mgr. Michal

Jesenský, Mgr. Peter Šaliga, Mgr. Ľuba Jarošová 
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TVORIVÉ DIELNE
A U T U M N  E D I T I O N



Pagaštan
konský
Viete, že...

... prívlastok "konský" je skutočne

odvodený od koní?

 V záznamoch zo 16. storočia sa

uvádza, že plody tohto stromu

boli využívané ako liečivo pre

dýchavičné kone.
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tvorivé aktivity



 Legenda hovorí: 
Martin bol obyčajný vojak. V jeden obzvlášť chladný zimný večer, keď prechádzal
ulicou, stretol mrznúceho polonahého žobráka. Ani chvíľu nezaváhal, vytiahol meč a
rozrezal svoj plášť na polovicu. Jednu si nechal a druhú polovicu daroval žobrákovi,
aby mu nebola zima. Nasledujúcu noc sa mu vo sne zjavilo svetlo a prehovoril k
nemu samotný Ježiš, oblečený do darovanej polovice plášťa. Vojenské remeslo
zavesil na klinec, lebo viac ako bojovať túžil pomáhať chudobným a biednym. Stal sa
jednoduchým mníchom a neskôr si ho ľudia zvolili za biskupa, hoci on sa im najprv
schoval do maštale, kde sa chovali husi, lebo nechcel byť biskupom. Potom však
prijal svoju úlohu veľmi zodpovedne a ľudia ho začali volať Martin z Tours (biskupské
mesto vo Francúzsku, kde Martin pôsobil). Martin aj naďalej cestoval po krajine a
pomáhal chudobným. Neskôr sa z Martina stal biskup a po smrti bol vyhlásený za
svätého. 
V niektorých rodinách sa dodnes traduje, že na sviatok Svätého Martina (11.11.) sa
upečie hus, alebo koláčik v tvare husi, s ktorým sa rodina  pri spoločnej  večeri
podelí. 

Lampiónový sprievod
Podľa tradície má svetlo lampiónov osvietiť naše tmavé miesta duše 

a zapáliť v nás iskru šťastia pre svetlejšiu budúcnosť.
 

V európskych krajinách sa lampiónové

sprievody spájajú s príbehom 

Svätého Martina, ktorý žil v 4.storočí. 

@Zuzu @Pani V



31 October 

top 10
 Halloween je pomenovanie pre „predvečer zosnulých“,

ktorý oslavovalo keltské obyvateľstvo Britských

ostrovov. 

Do Spojených štátov Amerických sa tento sviatok

dostal až v 19. storočí, kam ho priniesli írski a škótski

prisťahovalci.

Halloween sa oslavuje 31. októbra a to preto, že

podľa keltskej tradície sa v túto noc prelínajú svety

mŕtvych a živých

Kelti zapaľovali oheň symbolicky (aby mŕtve duše

našli cestu do príbytkov živých, aby sa mohli zohriať

a stráviť noc s pozostalými)

 Na Slovensko sa Halloween dostal po revolúcií v roku

1989.

Vyrezávaná tekvica má v angličtine aj svoje meno.

Volá sa Jack O´Lantern. Svetlo zapálené v tekvici

malo odohnať od nositeľa všetky zlé bytosti.

Strach z Halloweenu sa medicínsky nazýva

samhainofóbia.

Na Filipínach sa detičky prezlečú do kostýmov a

masiek a chodia od dverí k dverám, kde spievajú a

prosia o modlitby za tých zosnulých, ktorí sú v

očistci. Nazýva sa to aj Pangangaluluwa.

V Japonsku už po dobu 21 rokov ľudia oslavujú

Halloween veľkým pochodom v meste Kawasaki pri

Tokiu. Zúčastniť sa tohto pochodu môžu len ľudia s

tými najoriginálnejšími a najprepracovanejšími

maskami, ktoré sa na záver vyhodnocujú a najlepšia

získava finančnú odmenu.

V USA sa deti do veku približne 13 rokov prezlečú do

kostýmov a strašidelných masiek. Vyčkáva sa vždy do

zotmenia, kedy sa ulice zaplnia deťmi s nádobami a

košíkmi. Ak chcete takéto deti prijať, zapálite si

svetlo pred vchodom. Ak samozvaných návštevníkov

prijať nechcete, svetlo vypnete. Deti zaklopú na

dvere, povedia frázu „trick or treat“ čo v preklade

znamená „nejako ma okabáť alebo ma niečím odmeň“.

Väčšina dospelých detičkám do košíkov dá sladkosti a

poprajú im pekný deň. Však nájdu sa aj takí, ktorí

chcú detičky  vystrašiť a prekabátiť a tak sa sami

navlečú do strašidelných masiek! @Lili @Pani V

-fakty a zaujímavosti-



Koláčikovanie sa stalo jedným z našich
najobľúbenejších eventov, ktoré počas
školského roku zažijeme. Vďaka nemu
sa zlepšujeme nielen v pečení, ale aj vo
finančnej gramotnosti. 

Jesenné koláčikovanie
plné krásnych nápadov

mňam....



Suroviny:
200g hladká múka

100g cukor krupicový
2ČL prášok do pečiva

½ vanilkový cukor
1ks vajce

120ml mlieko
120ml olej

1ks čokoláda
 

Zmiešame si sypké suroviny:
múku (preosiatu), cukor, 2 ČL
prášku do pečiva, 1/2 balenia
vanilkového cukru. Zvlášť
vymiešame mlieko s vajíčkom a
primiešame do sypkej zmesi.
Vždy som miešala zmes iba
ručne, ale v tomto recepte som
použila mixér. Po 2-3 minútach
"mixovania" :-) "vmixujeme" aj
olej. Cesto má tuhšiu
konzistenciu. Naplníme ním
košíčky asi do polovice a
povtláčame nakrájanú čokoládu.
Pečieme pri 200 °C 15 - 20 min.

Upečte si doma chutné 
muffiny:

27.10.2022



FOTO-POSTUP:

V I A N O C E  S A  B L Í Ž I A

-ponožku
-niečo čo sa podobá fúzom

-ryžu
-gumičku

-tavnú pištoľ
-nožnice

 

POTREBUJEŠ:

+.

AKO VYROBIŤ
VIANOČNÉHO
ŠKRIATKA:

@ Pani W



HRAVÁ
STRÁNKA

HÁDANKA: 
ČO JE LEN TVOJE,
ALE VŠETCI TO
POUŽÍVAJÚ? 

PRE ŠIKOVNÝCH
@ Pani W
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TOP
TIP:

Potrebuješ:
·Pol lyžičky sódy bikarbóny 
·120ml teplej vody
·140ml priesvitného lepidla
·Očný roztok – musí obsahovať
kyselinu boritú a boritan sodný 
(dá sa kúpiť v drogérii)

VYROB SI
PRIESVITNÝ
SLIZ

Postup:
1.Do misky daj sódu
bikarbónu a vodu.
Vmiešaj priesvitné lepidlo.
2.Po troškách pridávaj
očný roztok, kým zmes nie
je tvarovateľná. Ak je veľmi
lepkavá, pridaj ešte očný
roztok.

KEĎ PRIESVITNÝ SLIZ
NATLAČÍŠ DO BALÓNA A
ZAVIAŽEŠ HO, VZNIKNE TI
ANTISTRESOVÁ LOPTIČKA
@Hermiona /04

/03

/01

/02



@ Patrik @Lara

Pani učiteľka ukáže na obrázku zebru. Pýta sa

detí, aké je to zvieratko. Nikto nevie a preto

napovedá:

- Z...

Nikto nevie.

- Ze...

Stále sa nikto nehlási.

- Zeb...

Prihlási sa malý Móricko a hovorí:

- Zeby to bol tiger?

PREPRE
ZASMIATIEZASMIATIE

Učiteľka pred písomkou vraví žiakom:

,,Dúfam, že nikoho neuvidím odpisovať!“ 

A zo zadného radu sa ozve:

,,Tiež dúfame!“

Príde Janko domov a pýta sa ho mama:

,,,Opravil si si tú 5 z matematiky?“

,, Nie, lebo učiteľ mal klasifikačný záznam

stále pri sebe.
 

Učiteľka sa pýta:

- Deti brali sme časovanie slovies. 

Budem sa vydávať. Aký je to čas?

Jožko odpovedá:

- Najvyšší!!!

Móricko mešká do školy. Bez

zaklopania vbehne do triedy a sadne si

na svoje miesto.

Učiteľka ho rázne upozorní:

- Móricko, vráť sa znova za dvere a

vojdi do triedy tak, ako by to urobil

tvoj otecko!

Móricko sa teda vráti za dvere, po

chvíli ich vykopne a s rachotom vojde

do triedy. Vážnym pohľadom si obzrie

spolužiakov a hovorí:

- Tak čo, vy ......, to ste nečakali, že

prídem tak zavčasu čo?!

Učiteľ:

-Kto si myslí, že je hlúpy, nech sa

postaví.

Po chvíli váhania sa postaví Dežko.

-Ty si myslíš, že si hlúpy, Dežo?

-Nie, pán učiteľ, ale mi bolo také blbé,

že vy stojíte sám.

Učiteľka sa pýta žiaka:

”Miško, čo sú to múmie?”

”Sušení Egypťania!”

HAHA...HAHA...



1. Enderman hovorí obrátenou angličtinou.
2. Minecraft je jedna z najpoznanejších hier.
3. Zombíci a skeletoni musia zhorieť na slnku.
4. Minecraft sa stále vyvíja. 
5. Críperi sa boja ocelotov.
6. Najvzácnejšia vec je emerald deepslate ore.
7. Do Netheru sa dá dostať iba cez portál.
8. MINECRAFT je sandboxová hra vyvíjaná 
spoločnosťou Mojang studios.
9. Hru vytvoril Marcus Noth Person 
v programovacom jazyku Java. 
Vo verzii alfa ju vydal osobným počítačom 
v roku 2009.
10. Hra bola oficiálne vydaná v novembri 2011, 
pričom v tom čase jej vývoj prevzal Jens
Bergensten.

@Mača @Dejvik

Zaujímavosti o Minecrafte



Laura odporúča
Top seriály vhodné
aj pre deti

Mladý Sheldon-Young Sheldon:

Rodinný seriál, ktorý trvá 18 až 22 minút. Zoznámite sa v ňom

s nadpriemerne inteligentným chlapcom menom Sheldon

Cooper. Možno ho poznáte už ako dospeláka zo  seriálu Teória

veľkého tresku (2007). Tento seriál  však zachytáva jeho

detstvo a rodinný život. Aké výzvy čakajú dieťa, ktoré svojou

inteligenciou preváži hociktorého dospelého jedinca?

Mr. Bean:

Komediálne mini série, ktoré Vám

určite vyčaria úsmev na tvári.

Predvianočné nákupy, dirigovanie

pouličného orchestra, servírovanie

moriaka, výmena darčekov s

priateľkou, pobyt v hoteli či iné

dobrodružstvá. Čo všetko dokáže

Mr. Bean zbabrať.... 

Pokémon:

Japonský animovaný seriál s

vyše dvesto epizódami.

Desaťročný chlapec Ash má

jeden obrovský sen, chce sa

stať pánom virtuálnych

postavičiek a príšeriek

Pokémonov. Vydá sa preto do

sveta s cieľom stať sa

majstrom v Lige Pokémonov.

Dračí záchranári:

Animovaný seriál, ktorého

hlavnými postavami sú dve

dvojčatá a robia im

spoločnosť draky.

@Lara


