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EDITORIÁL Zojky Fábryovej  

Milí naši čitatelia, 

Aj počas neľahkých mesiacov sme v našej škole 

nezaháľali a snažili sme sa pre vás pripraviť to 

najlepšie, čo dala prvá polovica 

školského roka. Už v septembri 

sme pod vedením tvorivých 

pedagógov pokračovali v projekte 

"Krajšia škola". Spoločnými 

silami sme v každom počasí 

skrášľovali okolie školy 

a prebudili sme našu školu do 

krajšieho a príjemnejšieho 

prostredia. Už v novembri sme 

zožali prvú úrodu v podobe 

krásnych nových stromčekov, 

amfiteátra s lavicami, živej 

šachovnice a triedy v prírode. Že 

ste ešte o nej nepočuli? Sú to 

čerstvo natreté stoly a stoličky na 

zábavné a zážitkové učenie mimo 

školských lavíc. Sme na ňu veľmi hrdí, lebo takú 

nemá hocikto! Prvýkrát sme zaradili nové 

hudobné okienko s obľúbenou umelkyňou – 

Arianou Grande a predstavili nového pána učiteľa 

na druhom 

stupni, Mareka 

Mikuša. 

Nechýbajú ani  

 

 

 

fotografie z predvianočného obdobia, kedy sme 

balili darčeky pre Dom seniorov tretieho veku 

a Halloweenske posedenie v maskách s pani 

vychovávateľkami. Anglický kútik predstaví Deň 

vďakyvzdania a prináša 

rozhovor s novou 

deviatačkou, Alessiou 

Turekovou. Zábavné 

okienko s vtipmi 

a omaľovánkou poteší 

malých aj veľkých. 

Nezabudli sme ani na 

vlastnú tvorbu, ktorú si 

radi prečítajú milovníci 

komiksových 

superhrdinov a vtipných 

básničiek. V článku 

z Týždňa vedy 

a techniky sa dozviete 

o tom, či vzniklo najskôr 

vajce alebo sliepka. Verím, že sa vám toto číslo 

bude páčiť a odnesiete si z neho veľa poučných 

informácií. Prajem príjemné čítanie! 

 

 

Vaša Zojka a redakcia časopisu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrácia: Eva Miklánková, 6.A 
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V HLAVNEJ ÚLOHE: PRVÁCI

a začiatku septembra k nám opäť zavítali 

noví prváci pripravení učiť sa nové veci. 

Triedne pani učiteľky ich privítali pred 

školou a pripli im farebné stužky podľa farby 

a triedy, do ktorej patria. Stužky boli 

pripevnené aj na šatniach a 

triedach, aby sa podľa toho 

mohli najbližší týždeň 

orientovať. Žiakov 

následne privítala pani 

riaditeľka z rozhlasu 

a peknými slovami ich 

povzbudila do novej etapy 

ich života. Napriek 

prísnym opatreniam vošli 

žiaci do tried smelo 

a všetci sa tešili ako po 

prvýkrát zasadnú do svojich 

lavíc. Pani učiteľky ich privítali 

širokým úsmevom, aj napriek 

tomu, že im ho zakrývalo 

rúško. Malé očká im žiarili 

a ručičky sa mierne potili.  

Rodičia mohli byť v triede len 

chvíľu, no napriek tomu im 

bolo vidno slzy v očiach, že 

vidia svojich malých školákov stáť na prahu 

nového dobrodružstva s názvom škola. Síce sa 

prváčikovia zdržali prvý deň len pár hodín, to im 

nezabránilo sa zvedavo pýtať na to, čo ich bude 

v najbližších mesiacoch čakať. Postupne sa naučili 

písať prvé písmenká abecedy, čítať a počítať do 

20. Veľká vďaka patrí nielen šikovným pani 

učiteľkám, ale aj ich rodičom, ktorí boli 

a naďalej sú nápomocní aj na online vzdelávaní. 

Každý jeden z nich si svoju triednu pani učiteľku 

a ostatné pani učiteľky obľúbil a už sa nevie 

dočkať návratu do kolektívu. Držíme im palce 

a želáme veľa úspechov pri ďalších školských aj 

mimoškolských aktivitách. 

 

Zoja Fábryová, 9.A 

 

 

 

N 

Žiaci 1.D 
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PROJEKT „KRAJŠIA ŠKOLA“ 

ž druhý školský rok pokračujeme vo 

zveľaďovaní 

okolia a 

snažíme sa o 

príjemnejšie okolie, v 

ktorom sa deti budú aj 

učiť. Je to dobrý 

spôsob, ako okrem 

učenia aj relaxovať a 

dýchať čerstvý vzduch. 

Nebudeme sedieť celý 

deň v lavici a prídeme 

na iné myšlienky počas 

ťažkých pracovných 

dní. K tomu prostrediu 

nám dopomohli všetci 

žiaci, učitelia a rodičia, no najmä sa na tom 

podieľali deviataci, ktorí si takýmto spôsobom 

spríjemnili posledné mesiace na škole. Určite ich 

poteší pocit, že tu po nich ostane kus vykonanej 

práce. Bolo tu veľa náročných vecí, ale stálo to za 

to. Žiaci 

prenášali 

mnoho paliet, 

ktoré museli 

obrúsiť a 

natrieť, aby 

bolo drevo 

chránené pred 

škodlivým 

hmyzom a vodou. Okrem prospešnej činnosti pre 

školu, zažili aj veľa 

zábavy a utužili si 

vzťahy. Spomienky 

na spoločnú prácu im 

zostanú veľmi dlho. Z 

paliet sa postavilo 

menšie posedenie, 

ktoré sme nazvali 

amfiteáter a 

vertikálna záhrada. 

Keďže v erbe našej 

školy je šachovnica a 

na škole máme 

šachové triedy, 

vytvorili sme pre nich 

živú šachovnicu na 

učenie so sedením pre divákov. Veľmi 

zaujímavou edukačnou pomôckou je pocitový 

chodník, ktorý umožňuje žiakom prekonávať 

prekážky, rozvíjať koordináciu, rovnováhu a 

upevňovať klenbu chodidla. Za rohom 

vertikálnej záhrady sa nachádzajú kompostery 

a nádoby, kde sa bude sadiť zelenina. V 

blízkosti trávnatého ihriska sa nachádzajú 

stoly z paliet a stoličky z kmeňu stromu. Visí 

tam tabuľa, na ktorú budete môcť písať 

kriedou. Plánujeme vytvoriť komunitný kruh, 

ktorý bude určený pre sedenie triednych učiteľov 

a ich triedy. V každom vytvorenom priestore sú 

umiestnené zelené žabky, ktoré budú slúžiť na 

sedenie, lezenie, skákanie. Ich výrazy tváre sú v 

podobe emotikonov – smajlíkov, ktoré môžu 

využiť aj učitelia etickej 

výchovy na vyjadrenie 

pocitov pomocou 

verbálnej a neverbálnej 

komunikácie.  Pokiaľ 

U 

Šachovnica 
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patríte medzi milovníkov prírody a radi 

pozorujete malé živočíchy, ideálnym 

miestom je hmyzí hotel. Hmyz nám bude 

pomáhať zbavovať sa škodcov a 

udržiavať rovnováhu. V novembri sme 

ešte pred veľkou zimou stihli nasadiť 

nové stromčeky. Žiaci prvého stupňa 

pomáhali vykopávať pre ne jamy 

a zalievať ich. Veríme, že všetky tieto 

vytvorené miesta budú slúžiť na 

zážitkové učenie o živej a neživej prírode 

a pomôžu pri vzdelávaní. Veľká vďaka 

patrí každému, kto priložil ruku k dielu 

a pomohol urobiť z okolia našej školy 

interaktívne, zábavné 

a zároveň ekologické 

miesto. 

 

Zoja Fábryová, 9.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Miklánková, 6.A 

Sadenie stromčekov 

Hadík na zlepšenie 

koordinácie a chôdze 
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TÝŽDEŇ JABLKA A ZDRAVEJ VÝŽIVY 

Teším sa, mamička, 

na chutné jabĺčka.  

Každý deň jedno zjem, 

Lebo zdravý byť chcem. 

 

rečo by sme mali zjesť jedno jablko denne? 

Má výbornú chuť, vôňu a je plné 

vitamínov, minerálov a vlákniny. A preto 

si na našej škole oslavujeme jablko výstavou. 

Avšak jeden deň bol veľmi málo, a tak už druhý 

rok máme Týždeň jablka a zdravej výživy. V tento 

týždeň deti vyrobia krásne výrobky a doma so 

svojimi rodičmi napečú jablkové koláče, ktoré 

potom prinesú do školy na ochutnávku. Tento sme 

nemohli pre prísne opatrenia napiecť obvyklé 

dobroty. Žiaci prvého stupňa a v ŠKD aspoň 

urobili panel s informáciami o zdravej výžive 

a vystavili ho vo vestibule školy. Mohli sme sa 

dozvedieť, napríklad, že až 40% detí nejedáva 

raňajky pravidelne. Pritom sú najdôležitejším 

jedlom celého dňa. Našťastie nikdy nie je neskoro 

začať so zdravým životným štýlom. Panel žiaci 

doplnili papierovými jabĺčkami alebo výrobkami 

z plastelíny a položili priamo podeň na zem. 

Ilustrácie sa im naozaj vydarili!    

 

Eva Miklánková, 6.A

 

P 
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HALLOWEEN V ŠKD 

alloween je pomenovanie pre predvečer 

významného sviatku Samhain, ktorý 

oslavovalo keltské obyvateľstvo 

Britských ostrovov. Je to magický sviatok, kedy 

sa slávili rôzne sily, ktoré mali možnosť pôsobiť 

vo svete ľudí. Neskôr sa zmenil na oslavu sviatku 

Všetkých 

svätých. Do 

Spojených 

štátov 

Halloween 

priniesli írski 

a škótski 

prisťahovalci, 

ale až po roku 

1845 sa z 

neho stala 

celonárodná 

udalosť. V 

súčasnosti ide 

skôr o príležitosť všetkých detí obliecť si 

pestrofarebné alebo strašidelné kostýmy 

a predviesť ich za odmenu v podobe sladkosti 

alebo peňazí. Na našej škole tradične oslavujeme 

Halloween súťažou o najkrajší kostým alebo 

masku a výzdobu v triede. Avšak tento školský 

rok ho väčšina z nás trávila doma za počítačom. 

Našťastie žiaci prvého stupňa mohli prísť do školy 

a tí, ktorí chodia do školského klubu detí si mohli 

obliecť kostým a predviesť ho na besiedke, ktorú 

pripravili pani vychovávateľky. Na 

pamiatku sa odfotili a my si ich 

môžeme prezrieť. Veľmi im to pristalo 

a všetci boli radi, že môžu ukázať svoju obľúbenú 

postavičku, ktorou sa na jeden deň stali. Svoju 

tvorivosť 

a dobrodružnú 

povahu preniesli do 

svojej masky či 

kostýmu. Vyzerali 

naozaj skvele! My 

starší sme im len 

potichu a v dobrom 

závideli. Dúfame, že 

budúci Halloween 

oslávime spolu 

s nimi a vo veľkom! 

 

 Sofia Swierková, 9.A 

Diana Parízková, 6.A 

H 
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TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY 

Prednáška: Sliepka – továreň na vajcia? 

Všetkých z nás určite zaujímajú nové technické 

objavy, ktoré nám uľahčujú život. Vďaka veľkému 

množstvu vedcov a technikov vieme používať 

a ovládať veľa rôznych technických zariadení. 

V rámci týždňa vedy a techniky si pre žiakov 

a učiteľov pripravila Slovenská akadémia vied 

zaujímavé prednášky na rôzne témy, ako napr. 

Život bunky alebo Vesmírne dobrodružstvo. Pre 

mladších žiakov, ktorých baví biológia a tajomstvá 

vývinu živočíchov si pripravili prednášku o sliepke, 

najrozšírenejšom hospodárskom zvierati. Viete, čo 

bolo skôr? Sliepka alebo vajce? Na túto otázku sa 

nám pokúsila odpovedať Katarína Pichová zo 

spomínanej SAV. Dozvedeli sme sa mnoho 

užitočných informácií, o ktorých sme doposiaľ ani 

netušili. Diana Korček zo 6.A nám zhrnula tie 

najlepšie a teraz si ich môžete prečítať. 

      

liepka nám dáva vajcia a mäso. Sliepka sa 

vyvinula z dinosaura Tyranosaurus Rex. 

Kohút je samec sliepky, je mohutnejší a má 

nápadnejšie sfarbenie, veľký 

výrazný hrebeň a laloky. 

Dospelý kohút má na nohách 

ostrohy a má výrazný chvost. 

Sliepka je menšia, má 

nenápadné sfarbenie bez 

hrebeňa a lalokov. Nosnice 

sliepok znášajú  vajcia. 

Domáca sliepka každý deň 

znesie jedno vajce. Divá 

sliepka znesie len 4-9 vajec za 

rok. Farba vajec  je rôzna a 

závisí od zafarbenia sliepky. Ak 

sliepka začne kvokať, chce sedieť  

 

na vajíčkach. Potom na nich sedí 21 dní 

a vyliahnu sa kuriatka. Živí sa hmyzom, 

semenami a rôznymi plodmi. V Európe máme 

približne 200 plemien sliepok. Na 

Slovensku sa chovajú sliepky prevažne 

v klietkach, ale u starých rodičov ich 

nájdeme aj na dvore. Sliepka žije v chovoch 

1 rok, ale môže sa dožiť až 6 rokov. 

Zaujímavosťou je, že sliepky nepijú vodu 

teplejšiu ako 34 °C. Zmyslovým hmatovým 

orgánom sliepky je zobák. Kto sa zamýšľa 

nad tým, či bolo skôr vajce alebo sliepka, 

teraz dostane odpoveď. Môžeme s istotou 

povedať, že vplyvom evolúcie (postupného 

vývinu druhov 

zvierat) to bolo 

vajce, v ktorom sa 

nachádzalo zviera 

podobné dnešnej 

sliepke. 

 

 

 

Diana Korček, Eva Miklánková, 6.A 

 

S 



IRIS                                                                                                       Február 2021 

 

10 
 

ANGLICKÝ KÚTIK– THE ENGLISH CORNER 
 

Thanksgiving Day 

 

hanksgiving or Thanksgiving Day is a 

national holiday mainly celebrated in the 

United States and Canada. People 

celebrate the harvest and other blessings of the 

past year. According to a study, nine out of ten 

Americans celebrate Thanksgiving with their 

families, and it is considered strange when you 

don't celebrate it. After Halloween, Thanksgiving 

is the second most popular holiday in the USA. It 

is always celebrated on the fourth Thursday of 

November, which was November 26 in 2020. It is 

focusing on spending time with your family and 

feasting on great typical American food. 

Traditional dinner consists of a turkey, whether 

baked, deep fried or roasted, special stuffing, 

mashed sweet potatoes called yams, cranberry 

sauce, and pumpkin pie fór a dessert. Large city 

parades with balloons in shape of turkey and 

football games also have long associations with 

the holiday. Families have movie marathons, 

karaoke nights and overall spend a lot of time 

together throughout the day.  

  

Sofia Vaňová, Sofia Swierková, 9.A

Vocabulary/ slovníček: 

Thanksgiving - Deň vďakyvzdania 

harvest - úroda, žatva 

strange - zvláštny 

turkey - (pečený) moriak 

parades - pochody 

cranberry sauce - brusnicová omáčka 

feasting - hodovanie 

yams – sladké zemiaky - batáty 

 

 

Thanksgiving Crossword 

 

  

1. What is Thanksgiving a celebration of?  

2. A dessert typical for this holiday. 

3. A sauce that is usually on the plate for Thanksgiving dinner. 

4. The holiday we talked about in this article.  

5. Celebrations that happen because of Thanksgiving.  

6. On what day of the week is Thanksgiving celebrated in the USA.               

T 

1. H       

     2. P        P    

     3. C          S     

  4. T            

 5. P       

T        

Batát – sladký zemiak 



IRIS                                                                                                       Február 2021 

 

11 
 

Interview with Alessia Tureková – a new student from Britain 

 

lessia comes from Enfield, near 

Edmonton, England. She left the area, 

because it was getting dangerous. She 

came to Slovakia two years ago and learnt Slovak 

very fast. Her classmate Sofia did an interview 

with her about her opinion on Slovak way of life 

comparing to the one in England. She also told us 

a bit more about her family and Christmas 

traditions.  

 

 

 

How many siblings do you have?  

I have got a sister. She´s six years old. Her name´s 

Simona. She goes to our school – the first year. 

 

Where do your parents currently work?  

My parents work for a computer company 

Lenovo.  

 

How would you compare life in England and life 

in Slovakia?  

It's definitely much better 

here in Slovakia.  

 

Can you tell me two things 

that you liked about your 

school in England and two 

that you like here?  

I would say that there was 

better food in England and 

I learned things quicker, 

because it was in English. 

In Slovakia, I like the 

teachers a lot and I feel 

much safer here. 

 

What do you consider your 

most favorite subject in 

School?  

Not surprisingly, definitely English.  

 

I see. Where do you plan on going for middle 

school?  

My plan is to go to an evangelical bilingual school 

here in Bratislava.  

What do you do in your free time?  

I love to get creative, so I draw and paint a lot. 

I like hanging out (vysedávať – pozn. red.) with 

my friends after school. Now it is almost 

impossible, so I am at home most of the time.  

 

How do you celebrate Christmas? Does your 

family follow English traditions or did you switch 

to Slovak ones?  

It definitely switches, 

depending if i can resist 

opening the presents early 

or not. (In Slovakia we 

open them on Christmas 

Eve, 24th December, but in 

England they open presents 

in the morning, on 25th 

December). This year 

I spent Christmas with my 

mum and sister. We ate 

traditonal Slovak meal -  

fish with potato salad.  

 

What´s your favourite thing 

about winter? Do you like 

it? 

My favourite thing about 

winter is definitely snow, 

otherwise I prefer summer more. I love skiing, but 

this year we couldn´t go skiing because of corona 

virus. Hopefully, next year will be better. 

 

Sofia Vaňová, Alessia Tureková, 9.A

A 
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KAMPAŇ ČERVENÉ STUŽKY 2020 

o kampane Červené stužky sme sa 

zapojili aj tento školský rok, avšak 

netradičným spôsobom vzhľadom na 

opatrenia pre koronavírus. Namiesto športových 

aktivít v kolektíve sme prispeli inými aktivitami 

ako napríklad: Vešanie plagátov kampane na 

nástenkách v triedach na 1.stupni, na viditeľných 

miestach v priestoroch školy, nosením 

vytvorených červených stužiek z papiera alebo 

stužky (kto mal doma, prípadne si vedel objednať 

z e-shopu). Prvý deň v decembri sme si 

pripomenuli medzinárodný Deň boja proti 

chorobe AIDS. Triedni učitelia sprístupnili 

informácie o tejto chorobe žiakom primerane veku 

na triednickej hodine na 1.stupni a v online 

prostredí žiakom na 2.stupni. Žiaci 7. - 9. ročníka 

sa mohli dobrovoľne zapojiť do online dotazníka. 

Dúfame, že budúci školský rok absolvujeme naše 

obľúbené aktivity ako tvorbu pohľadníc Červené 

stužky, športové aktivity, vytvorenie živej stužky 

pred školou a vo vestibule a environmentálnu 

aktivitu z plastových vrchnáčikov, ktorú sme 

prvýkrát absolvovali pred dvomi rokmi, kedy sme 

oslavovali 30. výročie vzniku našej školy. Veríme, 

že sa budúci rok dočkáme!  

Zoja Fábryová, 9.A 

 

 

ROZHOVOR S NOVÝM UČITEĽOM 2. STUPŇA - MAREKOM MIKUŠOM

arek Mikuš k nám prišiel učiť 

matematiku, 

fyziku 

a informatiku. Keď bol 

malý, lákal ho vesmír 

a chcel sa stať 

kozmonautom. Na strednej 

škole sa rozhodol venovať 

programovaniu 

a vyštudoval robotiku, 

priemyselnú informatiku, 

a jadrové a fyzikálne 

inžinierstvo v Bratislave. 

Momentálne sa okrem 

výučbe týchto predmetov 

venuje hre na husliach, 

zdokonaľuje sa v 

angličtine a trávi čas so 

svojou manželkou Veronikou a synom Teom. 

Našiel si pre nás niekoľko minút 

a porozprával nám, ako trávi Vianoce 

a čo by chcel všetko stihnúť v novom 

roku 2021.  

 

Čo máš najradšej na povolaní učiteľa? 

Čo sa ti naopak nepáči?  

Na povolaní učiteľa sa mi najviac páči 

práve práca s ľuďmi a hľadanie 

odpovedí na tie základné otázky o 

našom vesmíre, ktoré som si už ja 

kládol ako malý chlapec. Hodiny 

fyziky a príprava na ne ma odborne 

posúva dopredu. To, čo ma trošku 

mrzí je, že nemám na hodinách 

priestor na podrobnejšie vysvetlenie 

preberaného učiva.  

D 

M 
Marek ako dieťa 

Marek s manželkou Veronikou 



IRIS                                                                                                       Február 2021 

 

13 
 

Okrem fyziky učíš aj matematiku a informatiku. 

Čo podľa teba mladí ľudia najviac využijú v 

živote? 

Skúsenosť ukazuje, že sa teraz všetci presúvame 

do online priestoru a je to náročné na prácu s 

hardwarom a aj softwarom. Musíme sa naučiť 

lepšie porozumieť počítačom, počítačovým 

programom, aby sme ich vedeli lepšie a 

rozsiahlejšie využívať.  

Všimol som si, že si niektorí žiaci vykladajú prácu 

s počítačmi ako hru, sledovanie YouTube, alebo 

hranie online hier. Znalosti programovacích 

jazykov chýbajú aj vo vyšších ročníkoch. Myslím 

si, že znalosť programovacích jazykov, 

ako je Python, HTML 5, Java a 

podobne, bude v budúcnosti na 

pracovnom trhu veľmi žiadaná.  

 

Marek, prezraď našim čitateľom, 

ako ty zvládaš učenie na diaľku? 

Ja učím doma aj v škole. Mám 

možnosť dokonca porovnať online 

hodiny ako učiteľ a aj ako žiak. U 

nás na škole, kde učím ako učiteľ, viem 

porovnať online hodiny z pozície učiteľa a 

na ZUŠ (základnej umeleckej škole – pozn. red.), 

kde máme nateraz online hodiny huslí, som žiak, 

ktorému pani učiteľka zadáva a kontroluje domáce 

úlohy. Zhruba každý druhý týždeň sa zúčastňujem 

online prednášok na Pedagogickej fakulte UKF.  

Vždy mám čo robiť, takže som závidel ľudom 

doma, čo sedeli v bytoch a počítali zrnká ryže. 

Možno je to všetko práve o vnútornom nastavení.  

 

Ako tráviš Vianoce? 

Vianoce sú pre mňa vždy spojené s oddychom a 

určitým citovým upokojením. Tento rok mám v 

pláne sa kvôli situácii od ostatných dôkladne 

izolovať, takže bude to v papučiach, s pohárom 

teplého čaju pri pukotajúcom ohni v krbe. Môže to 

pripomínať trošku pustovnícke Vianoce, ale 

paradoxne sa na to veľmi teším.  Pomôže nám to 

možno všetkým precítiť ten pokoj, ktorý je so 

sviatkom Vianoc spojený.  

A čo darčeky?  

Môj syn ma nápadmi zásobuje priebežne počas 

celého roka, takže o nápady nemám núdzu. 

Napriek tomu mu to dám pre poriadok vždy 

zhrnúť a spíšeme to. Výsledkom je vždy určitá 

forma „darčekového plánu“. Zoznam toho, čo 

chce dostať okamžite ako vianočné darčeky. 

Takéto zoznamy sa týkajú aj jeho narodenín v 

máji a menín v novembri. Manželka dostala nový 

klavír už na jar, aby mohla učiť online. Je 

učiteľkou klavíra. Teraz to bude nový notebook a 

pár drobností. V pláne je aj nejaký kvalitnejší 

hvezdársky ďalekohľad. Syn má nad posteľou 

mapu Mesiaca a ďalekohľad by nám 

umožnil jej porovnanie s realitou. 

Zároveň chystáme určitú formu 

Legolúcie (Lego revolúcie – 

pozn. red.). Pred rokom sme 

boli na Trenčianskom hrade a 

bola tam výstava Lego 

vláčikov. Bolo to veľmi 

pekné a motali sme sa tam 

celé hodiny. Už má kúpený 

plnohodnotný a krásny Lego 

vláčik, ktorý doplní sadu iných 

vláčikov. Uvidíme ako to dopadne. 

 

Čo zvykneš dostávať od syna Tea a manželky 

Veroniky? 

Nad touto otázkou som premýšľal veľmi dlho. Ale 

odpoveď je jednoduchá. To čo práve potrebujem. 

Vždy niečo užitočné, väčšinou kvalitný kabát, 

topánky, alebo niečo pekné. Ponožky a pyžamo sú 

však zakázané! :)  

 

Venuješ sa nejakým zimným športom?  

Veľmi nie, respektíve vôbec. Nebýva tu takmer 

žiaden sneh, aby som si užil nejaké bežky. Ale v 

lete a na jar sa mi páčili výlety do prírody.    

Syn Teo (6) 
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Dávaš si novoročné predsavzatia? 

Je dobré, ak si človek veci plánuje stále, 

nielen na Nový rok. Čo sa týka mňa, tak 

určite máme s Teuškom veľa vecí, ktoré 

by sme radi vyskúšali. Určite by prijal, 

ak by sme postavili železnicu po celom 

dome, ja by som chcel začať viac 

jazdiť, moju učiteľku huslí by určite 

potešilo, ak by som sa tým husliam viac 

venoval a mám ešte veľa neprečítaných 

kníh.   

 

Čo by si poprial našim mladým 

čitateľom do roku 2021? 

Poprial by som im rozhodne veľa 

trpezlivosti a pevné nervy. Situácia je 

možno teraz trošku náročná, ale 

zvládneme ju. Možno práve neľahké 

podmienky nám dávajú väčšie 

možnosti prejavovať si navzájom 

vzájomnú úctu a porozumenie. 

Prajem im a sám sebe veľa odvahy, 

sily a odhodlania. Ľudský duch už 

veľakrát dokázal prekonať nepriazeň 

osudu a dočasné problémy. Som si 

istý, že tomu bude tak aj v situácii, v 

ktorej sa teraz nachádzame.  

 

 

 

VIANOČNÁ NÁLADA  

Darčeky pre seniorov 

a Vianoce sa každý teší na oddych a radosť 

z blízkych. Deti na darčeky pod stromčekom 

a dospelí na zaslúžený pokoj pri televízii 

alebo dobrej knihe. Vianočné aktivity sú 

neoddeliteľnou súčasťou roka aj na našej škole. 

Keďže sme tento rok nemohli organizovať vianočnú 

akadémiu s programom pre rodičov alebo naše 

obľúbené vianočné trhy s vlastným výrobkami, 

rozhodli sme sa urobiť niečo užitočné a zároveň pekné 

pre seniorov v Petržalke. Žiaci prvého stupňa spoločne 

s pani učiteľkami a vychovávateľkami usilovne 

a s láskou zabalili rôzne darčeky do krásneho lesklého 

papiera a tie potom putovali do domu seniorov – Dom 

Tretieho Veku na Poloreckého ulici. Aby sme mali na 

tento dobrý skutok peknú spomienku, odfotili sme sa 

s darčekmi v našom vestibule. Aj keď to možno nebolo 

vidieť, pod rúškami sme mali široké úsmevy, lebo 

urobiť niečo pekné pre druhého prináša obrovskú 

radosť. Každý priložil ruku k dielu a veríme, že naše 

darčeky obyvateľov domu seniorov potešili, rovnako 

ako nás tešilo ich pre nich baliť. Na Vianoce a aj po 

celý rok treba pomáhať druhým a robiť radosť tým im 

aj sebe. Tešíme sa na budúci rok, ako oslávime 

predvianočný čas opäť s našimi tradičnými aktivitami.  

 

Sofia Swierková, 9.A, Diana Parízková, 6.A 

 

N 
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Z UMELECKEJ DIELNE 

 Vaxanin príbeh -  svet bez Covidu

ola raz jedna mladá doktorka Vaxana. 

Pracovala v nemocnici. Každý deň 

chodila do práce, aby pomohla tým, čo sa 

nakazili nebezpečným vírusom menom Covid-19. 

Tento koronavírus striehol všade, kde boli ľudia 

a chcel im ublížiť. Do nemocnice raz prišlo 

dievčatko so zlomenou nohou, zlý vírus Covid ho 

chcel nakaziť, ale zistil, že dievčatko má dobrú 

imunitu. To znamená látky v tele, ktoré bojujú 

proti vírusom. Jedlo veľa ovocia a zeleniny 

a chodilo pravidelne na čerstvý vzduch 

a športovalo. A tak sa vrhol na niekoho menej 

odolného. Takto zlý Covid-19 nakazil veľa ľudí 

a niektorí dokonca zomreli. Vaxana chodila 

domov z práce celá vyčerpaná, ale bola rada, že 

pomohla ľuďom víťaziť nad zlým vírusom. Takto 

to pokračovalo niekoľko mesiacov, až sa Vaxana 

rozhodla zájsť za 

dobrou vílou Valikou 

a požiadala ju, aby jej 

dala nadprirodzené 

schopnosti, aby zlého 

Covida-19 mohla 

poraziť. Vaxana 

získala super 

schopnosti a rozhodla 

sa zlému Covidovi 

postaviť. Hľadala jeho 

domáce sídlo v Číne, 

až ho napokon našla. 

A začal sa ťažký súboj 

na život a na smrť. 

Vaxana vedela striekať 

protilátky z rúk 

a triafala nim zlého 

Covida-19. Bol to však 

vyrovnaný súper. Raz 

bol na zemi Covid-19 

a raz Vaxana. Keď už 

si Covid-19 myslel, že 

prehrá, radšej sa vyparil. Ušiel ako zbabelec 

a nikto netušil kam. Jedni tvrdili, že do Británie, 

iní do Brazílie. Vraj tam má spojencov a chcú 

vytvoriť ešte účinnejšiu zbraň proti ľuďom. 

Potajomky sa stále objavoval medzi ľuďmi, až 

boli skoro všetci nakazení. Nemocnice boli plné 

chorých a všetci sa báli, čo s nimi bude. 

O niekoľko mesiacov Vaxana pomocou svojich 

kolegov z nemocnice a dobrej víly Valiky 

vyrobila takú protilátku, ktorá bola účinná proti 

všetkým typom koronavírusov, nielen na zlého 

Covida-19. Vaxana aj napriek tomu chcela nájsť 

Covida-19 a osobne si to s ním raz a navždy 

vybaviť. Dopočula sa od jeho kamaráta, Sarsa 2, 

že sa ukrýva v jaskyni ďaleko v Afrike. Dokonca 

medzitým zmocnel a jeho účinok na ľudí bol ešte 

väčší. Počkala si ho pred jeho jaskyňou a keď ráno 

vyšiel po 

noviny, zaútočila novou 

protilátkou nazvanou 

Slovenská strela! O pár 

sekúnd ho zabila a svet si 

konečne mohol 

vydýchnuť. Slovenská 

strela sa stala najlepšou 

očkovacou látkou proti 

Covidu-19 na svete 

a Vaxana a jej tím, 

spoločne s vílou Valikou 

dostali Nobelovu cenu na 

medicínu. Očkovacia 

látka Slovenská strela, 

zvaná aj Slovenská nádej 

funguje dodnes a každý 

je vďačný super hrdinke 

Vaxane za záchranu 

ľudstva. Dodnes pracuje 

v nemocnici a denne 

zachraňuje ľudské 

životy.   

Eva Miklánková, 6.A 

 

B 
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POÉZIA NONSENSU 

Pieseň o babke 

Babka bielizeň oprala, 

topánkami ju pláchala. 

Keď bola celá biela,  

na rad prišla čierna diera. 

 

A keď trávu zametala,  

koberec si polámala. 

Ľahla si do svojej pece. 

A ostatné, veď už viete.. . 

 

Keď sa babka zobudila, 

kuriatka si nadojila. 

Krave dala zrno hneď,  

čo bude dnes na obed? 

 

Babka frfle popod nos, 

zjedla by si vlastný chvost. 

Na vnúčatká babka čaká, 

len nech nezobudia draka. 

 

Dráčik už je taký veľký,  

ľakajú sa v izbe deti. 

Z obeda nič nebolo, 

drak jej piecku pojedol.  (upravené redakciou) 

 

Michaela Nella Horváthová, 5.B, Leo Martin Horváth, 3.B 

 

Jožkov poklad 

Hľadal Jožko poklad pod vodou, 

Našiel tam oheň úplnou náhodou, 

Vyčaroval si tam špekáčiky, 

Už mu tam chýbali iba hambáčiky. 

 

Hambáčiky nenašiel,  

Dlho sa nezdržal,  

Domov rýchlo bežal. 

Poklad nenašiel. 

S veľkou smolou odišiel. (upravené redakciou) 

 

Utekal po korálovom útese, 

Spadla mu ryba na podnose. 

Hladný odišiel. 

Richard Hauskrecht, 5.B 

Ilustrácie: Eva Miklánková, 6.A 
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KREATÍVNE OKIENKO 

Svieži grécky šalát  

cete sa po Vianociach dostať do 

formy? Máte dosť nohavíc, ktoré 

nejdú zapnúť? Tak sa nechajte 

inšpirovať mojím receptom na zdravý, svieži 

grécky šalát! Určite si ho obľúbite! Je jednoduchý 

a výživný. Zeleninu viete obmieňať podľa chuti. 

Na 4 porcie budeme potrebovať: 

Potrebujeme:  

150 g zelených odkôstkovaných olív 

(konzervovaných v slanom náleve) 

2 stredne veľké šalátové uhorky 

2 žlté a 1 červenú papriku  

1 stredne veľkú červenú cibuľu 

200 g balkánskeho syra 

2 veľké (mäsité) paradajky 

2 polievkové lyžice panenského olivového oleja 

Štipka soli a čierneho korenia, prípadne šalátové korenie  

Postup: 

Nakrájame si cibuľu, 

papriky, paradajky 

a uhorku na rovnaké 

menšie kocky. 

Vložíme všetko do 

šalátovej misy 

a dôkladne 

premiešame. Ochutíme 

štipkou soli, čierneho 

mletého koreni 

a primiešame olivový 

olej. Napokon pridáme 

do zmesi syr nakrájaný 

na kocky. Párkrát opatrne 

premiešame, aby sa syr 

nerozpadol. Vložíme na pol 

hodiny do chladničky. 

Podávame s opečeným 

chlebom alebo pizza 

tyčinkami, prípadne 

celozrnným pečivom. Je 

výborný aj ku grilovanému 

mäsku.  

 

Dobrú chuť! 

 

 

 

 

Sofia Swierková, 9.A 

Ch 
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HUDOBNÉ OKIENKO 

Vitaj vo svete hudobného šoubiznisu! V tomto 

čísle ti predstavíme svetoznámu speváčku a 

herečku súčasnej populárnej hudby – Arianu 

Grande. Ak sa chceš o nej dozvedieť viac, ako si 

doteraz vedel/a, čítaj ďalej!  

 

riana Grande-Butera sa narodila 26. jún 

1993 na Floride v USA. Je americká 

speváčka, skladateľka a herečka. Jej 

herecká kariéra sa začala v broadwayskom 

muzikáli 13 a v roku 2009 získala úlohu Cat 

Valentine v televíznom seriáli V ako Victoria 

(Victorious). Objavila sa aj vo viacerých 

divadelných, televíznych a filmových úlohách a 

požičala svoj hlas do animovaných seriálov a 

filmov. Neskôr podpísala nahrávaciu zmluvu s 

Republic Records a vydala svoj debutový album 

Yours Truly (2013), ktorý sa umiestnil na 1. 

mieste amerického rebríčku Billboard 200. Prvý 

singel sa volal The Way. Jeden z jej najväčších 

hitov, Dangerous woman, ju v roku 2016 

korunoval na novú princeznú popu. V auguste 

roku 2018 vyšiel už jej štvrtý štúdiový 

album Sweetener a o pol roka neskôr svoj piaty 

štúdiový album Thank U, Next. V roku 2020 sa 

zasnúbila s priateľom, Daltonom Gomezom. 

 

 

Zdroj: www.wikipedia.sk. 

 Sofia Swierková, 9.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Ariana na odovzdávaní hudobných cien 

Grammy v roku 2020. 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Sweetener&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Thank_U,_Next&action=edit&redlink=1
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ZÁBAVNÉ OKIENKO 

Vtipy 

1. Sedí otec v kresle. Príde k nemu syn. Otec sa 

pýta:  

- Aké je vonku počasie? 

- Prší 

- Dobre, tak zober rybičku na prechádzku. 

 

2. Učiteľka hovorí: 

- Ten, kto odpovie prvý na otázku, môže ísť 

domov. 

Jožko vyhodí tašku z okna. Učiteľka sa pýta: 

- Kto to bol? Jožko odpovie: 

- Ja. Dovidenia.  

 

3. Idú dve paradajky po ceste a jedna hovorí:   

- Pozor auto! Plesk! 

A druhá hovorí: 

-Hybaj, kečup! Plesk! 

 

4. Príde zajac do obchodu a pýta sa predavačky. - Máte 

desaťtisíc rožkov? 

Predavačka odpovie:  - Nemáme.  

Zajac príde na druhý deň. - Máte desaťtisíc rožkov?  

Predavačka smutne odvetí: - Nemáme. 

Na tretí deň predavačka objedná desaťtisíc rožkov. 

Zajac príde a pýta sa: - Máte desaťtisíc rožkov? 

Predavačka celá šťastná odpovie: - Máme! 

Zajac sa uškrnie a povie: - Tak som zvedavý, čo si nimi budete robiť! 

Diana Korček, 6.A 
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OMAĽOVÁNKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Sofia Swierková, 9.A 


