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EDITORIÁL MELISKY SPÁLOVEJ 

Milí naši čitatelia, 

ani sme sa nenazdali a o chvíľu máme 

polovicu školského roka za sebou. V tomto 

polroku sme čelili rôznym nástrahám, ako 

zvládnuť dištančné vzdelávanie. Pre mnohých 

z nás to bolo náročné, pretože nám chýbal 

priamy kontakt s učiteľmi a ich osobný výklad 

učiva. Rozhovory medzi spolužiakmi 

a kamarátmi počas prestávok či pred 

vyučovaním nahradili krátke správy cez 

mobilne aplikácie a video hovory. Ale aj 

napriek tomu sme boli súdržní a spravili sme 

si peknú atmosféru vyzdobenou triedou 

a spoločnou Halloweenskou párty. Na prvom 

stupni navštívili štvrtáci hvezdáreň, zabavili 

sa vyrezávaním tekvíc a mali aj parádnu  

„šarkaniádu“. Na druhom stupni boli šiestaci 

na futbale Slovana a siedmaci absolvovali 

prezentáciu Školského kultúrneho centra 

s dvomi workshopmi.  

 

V časopise opäť prinášame známe rubriky, 

ako je anglický kútik, kde sa starší žiaci 

dočítajú o Krištofovi Columbovi. V hudobnom 

okienku predstavujeme rapera Kaliho 

a v umeleckej dielni básničku o myške 

a príbeh o bláznivých kamoškách. Nová pani 

učiteľka na druhom stupni, Kristína 

Dobošová, nám prezradila o svojej láske 

k hudbe a ako by podľa nej mala vyzerať 

ideálna škola. Voľný čas si môžete spríjemniť 

pomocou kreatívnej zóny a zábavného okienka 

s vtipmi a testom kamarátstva. 

Dúfam, že si s Irisom užijete veľa zábavy a do 

nového roka 2022 Vám prajem zdravie, radosť 

a veľa času stráveného v škole s kamarátmi. 

 

Vaša Meliska
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JESENNÉ AKTIVITY   

Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice 

Prvé dni v škole prváci spoznávajú prostredie 

školských lavíc a začínajú nové 

kamarátstva. Postupne sa začínajú 

učiť abecedu, píšu prvé písmená 

a dostávajú sa do čarov písaného 

slova prostredníctvom detských 

knižiek. Rozprávkové príbehy sú tie 

prvé, ktoré sa učia pomaly sami čítať. 

Knižnica je plná takýchto čarovných kníh a otvára 

im dvere do 

fantastického sveta 

plného princov, 

princezien, drakov 

či iných 

nadprirodzených 

bytostí.  

 

ko každý rok, aj tentokrát boli naši prváci 

pasovaní v knižnici za čítajúcich rytierov. 

„Kto je rytier a aký by mal byť?“ pýtali 

sme sa prváčikov v škole. „Ten, kto veľmi dávno 

strážil hrad a dostal za ženu princeznú. Rytier 

bojuje s inými rytiermi a dostane od 

kráľa  peniaze alebo titul. Určite to bol hrdina, bol 

múdry a slušný.“ 

A viete, že i vy 

sa môžete stať 

takýmito 

rytiermi? Stačí, 

keď navštívite 

miestnu 

knižnicu, kde už na vás 

čaká kráľ či kráľovná. 

Prváci sľúbili, že budú 

dodržiavať zákony 

čítajúcich rytierov 

a spečatili to svojím 

podpisom. Niektorí si 

hneď aj požičali knihy 

a bolo vidieť, ako sa tešia 

na ich čítanie. Veríme, že pozitívny 

vzťah k čítaniu im zotrvá a prídu si po 

ďalšie dobrodružstvá skryté v stranách 

ilustrovaných pokladov – knihách.

 

 Ewa Tomková, prváci 

A 
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Slovan pozval deti na futbal 

Futbal je najobľúbenejší šport na svete. Veľa 

žiakov z našej školy ho aktívne hrá a sú v ňom 

naozaj dobrí. Ja sama ho mám veľmi rada 

a pozriem si ho aj v telke.  

 

reto to bolo milé prekvapenie, keď sme sa 

v polovici septembra vybrali so 

spolužiakmi na futbalový zápas nášho 

klubu Slovan. Pozvali nás na prvý futbalový zápas 

ŠK Slovan v sezóne. Mali hrať proti Kodani. Keď 

sme sa to dozvedeli, skákali sme od radosti. 

Každý má predsa rád futbal a zvlášť naši chlapci 

v triede. Išli sme tam aj so štvrtákmi, ktorých tiež 

pozvali.  

V ten večer sme sa v dohodnutý čas stretli s pani 

učiteľkou neďaleko futbalového štadióna. Slovan 

pozval na futbal viacero škôl po celom Slovensku 

a tak bol štadión plný našich rovesníkov. Spoločne 

sme fandili naším futbalovým reprezentantom a 

vnorili sme sa do nezameniteľnej atmosféry 

futbalového zápasu. Veľmi sme sa tešili, vykričali 

sme si celé hlasivky, až nás potom riadne bolelo 

hrdlo. Naozaj sme si to užívali, skandovali sme, 

povzbudzovali, smiali a miestami aj kričali od 

rozčúlenia, keď niečo nevychádzalo. Niektorí 

nikdy neboli na futbalovom zápase a až tam sa 

lepšie oboznámili s pravidlami. Tešili sme sa, keď 

dali naši gól.  

Aj keď nakoniec prehrali nad Kodaňou 1:3, 

nevadilo nám to, lebo sme si zápas od prvej do 

poslednej chvíle užili. Bol to rozhodne jeden 

veľký neopakovateľný zážitok, ktorý sa len tak 

každý deň nevidí. Sme vďační, že sme sa ho 

mohli spolu zúčastniť za podpory ŠK Slovan. 

Bola to veľká zábava! 

 

 

 

 

 

Zoja Zubo, 6.A, pixabay.com, skslovan.com 

P 
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Exkurzia do Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci 

Vesmír ľudí odjakživa 

fascinoval 

a predstavoval niečo 

nepreskúmané 

a takmer neuveriteľne 

krásne. Len málokedy 

sa nám naskytne 

pohľad na žiarivú 

oblohu plnú hviezd 

a zriedkakedy vidíme 

planéty, keďže sa Zem 

neustále točí a sú 

od nej vzdialené veľa 

kilometrov. Len vďaka 

ďalekohľadom máme 

možnosť sa na chvíľu 

k nim priblížiť. Takúto 

jedinečnú príležitosť 

mali naši štvrtáci 

v jedno slnečné jesenné 

predpoludnie. 

 

j v tomto 

školskom roku 

štvrtáci 

navštívili Hvezdáreň 

a planetárium M. R. 

Štefánika v Hlohovci. 

Žiaci mali možnosť 

odhaliť zážitkovým 

učením tajomstvá 

vesmíru a učivo 

z prírodovedy 

atraktívnym spôsobom. 

Program exkurzie mal 

dve časti. Najskôr 

preskúmali 

observatórium a jeho 

okolie. Krásne 

počasie im umožnilo 

pozorovať 

ďalekohľadom Slnko. 

Zaujímavé boli aj informácie o tom, aký  

 

 

má slnko povrch, o slnečnej 

škvrne a ako je to so slnečnou 

energiou. Žiaci pozorne počúvali 

a sem tam otvárali ústa od úžasu, aj 

keď mali rúška. Po tejto výnimočnej 

skúsenosti sa v druhej časti programu pohodlne 

usadili v planetáriu vo vnútri a sledovali 

virtuálnu nočnú hviezdnu oblohu. Sprievodkyňa 

Kamila žiakom pustila video, v ktorom 

predstavila slnečnú sústavu. Nasledovala pútavá 

prednáška o hviezdach, súhvezdiach, pohybe 

Zeme, o Mesiaci, kométach a meteoroch. 

Napokon hovorila aj o gréckej mytológii 

a astrológii. Žiaci si odniesli nové poznatky 

a nezabudnuteľný zážitok, ktorý si budú ešte 

dlho pamätať. Bol to príjemne a užitočne 

strávený jesenný deň.  

redakcia 

A 
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Šarkaniáda 

eseň už tradične patrí farbám 

a šanteniu v popadaných listoch. 

Pokiaľ je slnečné počasie 

a trochu fúka vietor, sú to ideálne 

podmienky na púšťanie šarkanov. 

Žiaci prvého stupňa sa každý rok 

tešia na toto obdobie, keď môžu po 

dvore popreháňať svojich farebných 

kamarátov. Čím vyššie zaletia, tým lepšie a vždy 

je to veľká zábava pre všetkých. Tento rok si dali 

opäť záležať a priniesli si pestrofarebných 

šarkanov do školy, aby 

ich mohli predviesť 

v plnej kráse. Všetky sa výborne 

zabavili a šarkany bolo vidieť 

z veľkej diaľky. Žiaci výskali, učitelia sa s nimi 

radovali a rodičia si urobili pamätné fotografie, 

aby mali na čo spomínať. 

 

 

Vyrezávanie tekvíc 

któber patrí tekviciam rôznych veľkostí 

a tvarov. Tie veľké sú super 

na vyrezávanie a vystavovanie 

ako dekorácie. Tento rok si žiaci 

pozvali na pomoc svojich rodičov, 

ktorí sa v jedno príjemné jesenné 

popoludnia zišli pred školou 

a spoločne sa pustili do vyrezávania 

krásnych oranžových tekvíc. Na 

pamiatku si urobili fotografie, aby 

nezabudli, ako ich výtvory vyzerali aj 

potom, čo ich dajú do komposterov 

stojacich na pozemku školy. Po 

vyrezaní tekvíc bolo všetko pripravené 

na obľúbený Halloween na škole. 

redakcia, 1. stupeň 

J 

O 
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Opäť je tu Halloween! 

šetci vieme, že Halloween oslavujú 

Američania 31. októbra. A je 

predvečerom Sviatku všetkých svätých. 

Je to pôvodne pohanský sviatok, ktorý oslavovali 

Kelti na britských ostrovoch. Vraví sa, že írsky 

národ vyrezával do repy tváre ktoré 

mali pripomínať lebky mŕtvych. Sviečka, ktorú 

vložili dovnútra slúžila na odohnanie mŕtvych 

duší. Neskôr bola repa nahradená tekvicou. 

Sviatok ostal dodnes aj napriek tomu, že na toto 

územie preniklo kresťanstvo. Do Európy sa 

Halloween dostal koncom 20. storočia. 

Je skôr príležitosťou pre deti obliecť si 

kostýmy a urobiť si párty. V našej 

škole tradične oslavujeme Halloween 

veľkolepou výzdobou tried. Tento rok 

sme si urobili v každej triede 

Halloweensku párty a keďže Žiacky 

parlament vyhlásil súťaž o najlepšiu výzdobu 

a najkrajšiu halloweensku masku, žiaci si dali 

záležať, aby vyzerali čo najlepšie. Tento rok 

vyhrala 7.A. Každého vydesilo umývadlo plné 

umelej krvi so zakrvavenou kosou opretou o jeho 

okraj. Vyzeralo to naozaj strašidelne. Druhé 

miesto patrilo 7.B triede a tretie miesto získala 

trieda 5.B. Najkrajšiu masku mal Robin Koudelka 

z 8.B, druhé miesto vyhrala Emma Vargová zo 7.A 

a tretie miesto si zaslúžila Ema Pulišová z 5.B. 

V 
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    Emma                                              Robin                        

 

  

 

 

 

Ema 

 

 

 

Filip Hlušík, 6.B, Šimon Mašán, 8.A, Diana Parízková, 7.A, Veronika Gajdošechová, 5.A 

 

 

PROJEKT DETI PRE BRATISLAVU 

esto Bratislava už tretí rok podporilo 

projekty žiakov 

z bratislavských škôl. 

Dala možnosť žiakom a ich 

učiteľom, aby navrhli spôsoby, 

ako skrášliť okolie školy a zlepšiť 

kvalitu vzdelávania. Zároveň 

jednotlivé projekty budú 

prospešné širokej verejnosti. 

Líderkou projektu je poslankyňa 

Dana Kleinert zo Slovak Fashion Council. Projekt 

podporil primátor Matúš Vallo a ďalší poslanci 

z PS SPOLU. Vyhralo celkovo 11 projektov 

a naša škola je už tretí rok medzi nimi. Prvé 

dva ročníky vyhrali ekologické projekty 

a podarilo sa nám výrazne zveľadiť prostredie 

v okolí našej školy. Vznikli prírodné učebne, 

priestor na sadenie byliniek a kvetov, včelí 

hotel alebo chodník emócií. O projekte Krajšia 

škola sme písali v minulých číslach Irisu.  

M 
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Školské kultúrne centrum  

ento tretí ročník sa dostala do výberu 

myšlienka vytvoriť na našej škole Školské 

kultúrne centrum. Trieda 7.A pod vedením 

pani učiteľky Lindy Kyselovej sa v najbližších 

mesiacoch bude venovať vytvoreniu priestoru, kde 

sa budú organizovať spoločensko-kultúrne 

podujatia, besedy, workshopy, tvorivé dielne 

a prednášky. Žiaci budú spoznávať históriu nášho 

mesta a krajiny zábavnou formou. Chystajú sa 

navrhnúť a vytlačiť na 3D tlačiarni miniatúry 

historických pamiatok Bratislavy, napr. 

Bratislavského hradu alebo Slavína. Okrem toho 

je cieľom oboznámiť žiakov zo zahraničia, ktorí 

sa rozhodli presťahovať sa na naše sídlisko 

s historickými pamiatkami a slovenskými 

tradíciami. Siedmaci budú chodiť po starom meste 

a fotiť významné budovy. Vytvorené fotografie 

budú slúžiť na vytvorenie digitálnej prezentácii 

ako forma zábavného učenia a pomôcka pri tvorbe 

3D modelov. Veríme, že Školské kultúrne 

centrum obohatí vedomosti o kultúre nášho mesta 

a žiaci sa veľa naučia o histórii a významných 

podujatiach pod záštitou Magistrátu mesta 

Bratislava a Bratislavského kultúrneho 

a informačného strediska. V rámci projektu Deti 

pre Bratislavu absolvovali siedmaci zaujímavé 

a podnetné workshopy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

                              

                          

            7.A 

T 
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Workshop v Divadle bez domova očami Melisky Spálovej 

Divadlo bez domova na Štefánikovej ulici tvorí 

a hrá rôzne divadelné predstavenia a venuje sa aj 

workshopom. Na jeden z nich sa prišli pozrieť aj 

žiaci 7.A. Workshop zabezpečuje Patrik Krebs 

a účinkujú v ňom prevažne ľudia bez domova. Ako 

taký workshop prebieha opísala Meliska Spálová.  

 

o príchode do priestorov historického 

Pistoriho paláca, ktorý prechádza 

rekonštrukciou nás posadili do kruhu 

a dali nám rôzne jednoduché hudobné nástroje, 

napríklad tamburínu alebo triangel. Patrik začal 

na bubne udávať rytmus a všetci sme sa 

postupne pridávali so svojimi nástrojmi. Začali 

sme do rytmu hrať a rozozvučala sa celá 

miestnosť. Akoby sme hrali v kapele 

a bola to bežná skúška pred vystúpením. 

Bolo to hlučné, ale zábavné. Museli sme 

hrať podľa pokynov a vzájomne sa 

počúvať. Naučili nás, ako sa správať 

k danej komunite ľudí s rôznymi 

zdravotnými ťažkosťami a zložitým 

životným osudom. Robili sme 

komunikačné aktivity a zistili sme, že 

každý z nás prežíva život s rôznymi 

problémami a rôzni ľudia majú rôzny 

pohlaď na svet. Jednou z aktivít  

 

 

 

bolo udržanie vody uprostred 

igelitovej plachty, ktorú sme 

všetci držali po jej okraji a táto 

voda sa nesmela vyliať. Touto 

aktivitou chceli poukázať na to, že 

všetci spoločne vieme veci 

vyriešiť lepšie ako jednotlivec. 

Myslím si, že tento workshop bol náučný 

a miestami prekvapujúci. 

Spoznali sme ľudí 

s neľahkým osudom, ktorí 

nás zaujali svojou odvahou, 

talentom a pozitívnym 

postojom k životu. Naučili 

sme sa pracovať v tíme 

a sústrediť sa nielen na 

seba, ale vnímať aj iných 

ľudí, ktorí to nemajú 

v živote ľahké a napriek 

tomu sa nevzdávajú. Som 

vďačná za takúto príležitosť 

a tento workshop hodnotím 

ako veľmi zaujímavú 

skúsenosť.  

 

 

 

P 
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Melisa Spálová, 7.A, Soňa Šmýkalová, 6.B 

 

Workshop s Post Bellum 

ruhý workshop v rámci projektu Deti pre 

Bratislavu sme absolvovali priamo 

v našej triede. V jeden pekný jesenný 

deň k nám prišli panie z organizácie Post Bellum. 

Táto organizácia sa venuje histórii a vojnovým 

veteránom. Názov workshopu bol Rozhodovanie. 

Začali sme sa rozprávať o období pred a počas 

druhej svetovej vojny. Pustili nám krátke video 

o Bratislave z 30. rokov 20. storočia. Žiadne 

obchodné domy, či paneláky. Len historické 

budovy a občas nejaké autá či električky. Ani sme 

netušili, že Bratislavský hrad vyzeral kedysi úplne 

inak a mnohé parky či námestia neexistovali. 

Počas prvej aktivity sme sa 

rozdelili na štyri skupiny a každá 

mala pridelenú politickú stranu 

z obdobia 2. svetovej vojny. Mali 

sme si predstaviť, že sme politici 

a chceme, aby našu stranu volili. 

Na papier sme si napísali krátky 

volebný príhovor a predniesli sme 

ju pred ostatnými skupinami. Dali 

nám do ruky aj autentické 

predvolebné plagáty, aby sme sa 

ešte viac vžili do svojich rolí. 

Druhá aktivita bola už naozaj veľmi náročná. 

Čítali sme v skupinách protižidovské zákony, 

ktoré obmedzovali slobodu Židov počas vojny. 

Mali sme sa rozhodnúť, či ich prijmeme podľa 

politických názorov strany, ktorú sme 

reprezentovali. Bolo kruté rozhodovať o osude 

ľudí, ktorých sme nepoznali a verím, že aj pre 

vtedajších politikov to bolo náročné. Posledná 

časť bola venovaná príbehu o Židovke Eve, ktorá 

musela urobiť veľké rozhodnutie. Buď opustiť 

svoju rodinu (matku a sestru) a odísť s priateľom, 

a tým si zachrániť život, alebo zostať v Bratislave 

a pravdepodobne zomrieť v koncentračnom 

D 
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tábore. To bolo veľmi silné a naozaj som sa 

zamýšľala, čo sa v jej vnútri vtedy odohrávalo. 

Naša posledná aktivita bola zahrať scénku 

z Evinho života. Každá skupina si vytiahla 

papierik, na ktorom bola opísaná scéna. Bolo 

zaujímavé sledovať spolužiakov, ako sa vžili do 

roly Evy a jej blízkych. Keď sme skončili, jedna 

z paní z Post Bellum nám prečítala niekoľko strán 

z Evinho denníku o ceste do Izraelu. Workshop 

bol veľmi zaujímavý a dozvedeli sme sa veľa 

o živote ľudí z minulosti. Vďaka tomu si viac 

budeme vážiť, že máme svoje rodiny a priateľov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma 

Vargová, 

7.A 

 

 

VIANOČNÉ AKTIVITY 

Balenie darčekov pre seniorov 

„Sladšie je dať, než brať.“   

ianočné sviatky sú o pokore, 

vďačnosti, ale predovšetkým 

o láske k blížnym. Mnohí 

ľudia nemajú to šťastie byť na 

Vianoce so svojimi blízkymi, či už 

preto, že už žiadnych nemajú alebo 

ich opustili. Mnohí nemohli byť 

tieto Vianoce s rodinou kvôli zlej 

epidemickej situácii. Takýto je aj 

osud seniorov v petržalskom Dome 

tretieho veku. Vianoce nebudú 

tráviť v kruhu rodiny. Myslíme na 

nich každý rok, preto sme sa 

v polovici decembra vybrali za nimi, 

aby sme im odovzdali vianočné balíky od 

našich žiakov plné rôznych užitočných vecí, 

ktoré sa im zídu a potešia ich. Ako totiž 

napísal francúzsky spisovateľ Nicolas 

Chamfort: „Dávať je trvalejšie 

potešenie ako prijímať, pretože ten kto 

dáva, si to pamätá dlhšie.“ Prajeme 

všetkým, aby aspoň na Vianoce mali 

všetko, čo sa im žiada a nemuseli 

tráviť sviatky sami.  

V 
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  Prvý stupeň s nadšením balil darčeky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Tomková, Emma Vargová, Filip Foltín, 

7.A
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Vianoce u Gajdošechovcov 

„Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,  

všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.“

Veronika sa s nami podelila o jej typické Vianoce 

a opísala, ako u nich prebieha Štedrý deň a večer.

ianoce pre mňa znamenajú, že strávim 

viac času s rodinou. Od rána sa teším na 

darčeky. Pred Vianocami sa u nás pečú 

hlavne medovníčky a linecké koláčiky, ktoré 

s bratom pomáhame vykrajovať. Do Štedrého 

večera sa napečú aj tri várky, lebo ich dovtedy 

vždy pojeme (hlavne môj mladší brat). Stromček 

sa u nás zdobí okolo 20. decembra. Tento rok je 

strieborno-biely. Mamina s tatom ozdobia 

farebnými svetielkami terasu a stromček vonku na 

záhrade a ja si dávam svetielka v mojej izbe do 

okna. Na Štedrý deň od rána svieti už stromček 

a pozeráme rozprávky. Mamina stále niečo robí 

v kuchyni. Tato bol aj na Štedrý deň v práci, ale 

pustili ho skôr domov, aby si s nami užil tento 

krásny deň. Boli sme trochu aj vonku na 

prechádzke a chvíľu na záhrade. Keď sa zotmelo, 

išli sme dnu a mama zatiaľ pripravila na stôl 

taniere na večeru. U nás nemá nikto veľmi rád  

 

ryby, tak naša 

štedrovečerná 

večera sa skladá 

z kapustnice, 

ktorú mama 

navarí už deň 

vopred. Mama jedáva majonézový šalát a my 

ostatní sa tešíme na morčacie nugetky 

s hranolkami. Pod stromčekom si aj tento rok 

každý našiel darčeky. Ja som sa najviac tešila 

z kolieskových korčúľ a slúchadiel, brat dostal 

drevenú dráhu s vláčikmi a veľký kamión. 

Mamina dostala robotický vysávač a strašne sa 

z neho tešila, lebo vraj je to veľký pomocník a tato 

dostal ďalší nôž do zbierky. Tieto Vianoce som si 

veľmi užila a moje prianie v Novom roku je, aby 

som sa zdokonalila v korčuľovaní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Gajdošechová, 5.A, Diana Parízková, 7.A 

V 
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ENGLISH CORNER – ANGLICKÝ KÚTIK  

 

Christopher Columbus – Krištof Kolumbus 

 
hristopher Columbus was an Italian 

explorer and a navigator. He was born 

between 25.8. and 31.10. 1451. He 

completed four voyages across the Atlantic Ocean. 

On one of them he rediscovered America 

(Caribbean, South and North coast) after the 

Vikings in the year 1492. He was born in the 

Republic of Genoa where he also grew up. He had 

three brothers and one sister. In one of his diaries, 

he says he went to sea at the age of 10. In 1473 he 

began his job as business agent for the wealthy 

Spinola. From 1477 to 1485 he lived in Lisbon. 

He married Filipa Moniz Perestrelo and had his 

first son in 1479. His name was Diego. Columbus 

eventually learned Latin, Portuguese and 

Castilian. He read a lot about history, astronomy, 

geography including the works of Claudius 

Ptolemy. He died on May 20th, 1506, at the age of 

54 in Spain. 

  

 

 

Crossword – tajnička: 

 
1. In which country did he die?  

2. What was his wifes second name? 

3. He was an Italian navigator and...? 

4. What was his wifes last name? 

5. What was his wifes first name? 

6. He learned Latin, Portuguese and....? 

7. Which ocean did he complete four voyages across? 

 

Christopher Columbus discovered ________________ 

 
 

 

 

Emma Vargová, 7.A, zdroj: Wikipédia, Pixabay 

C 
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ROZHOVOR S KRISTÍNOU DOBOŠOVOU 
 

ristína Dobošová pochádza 

z okolia Bytče 

v Žilinskom kraji a na 

našej škole učí  najmä 

anglický jazyk 

a občiansku náuku. 

Zároveň vyučuje aj 

hudobnú a etickú 

výchovu. Ako vraví, 

hudba je jej srdcu 

veľmi blízka, 

nakoľko hrá na 

viacerých 

hudobných 

nástrojoch, rada 

spieva a vo svojom 

bydlisku vedie už deviaty 

rok aj dievčenský spevácky 

zbor.  

S úsmevom dodáva, že je šťastná, že 

môže byť medzi nami. Na 

poslanie byť učiteľom má taký 

názor, že „každý z nás má 

potenciál byť v niečom 

dobrý, ak vynaloží 

potrebné úsilie.“  

V rozhovore sme sa 

jej pýtali na jej 

vzťah k hudbe a na 

jej manžela, 

s ktorým sa len pred 

pár mesiacmi 

zobrali.  

 

Čo vás motivovalo presťahovať sa 

z okolia Bytče do Bratislavy? 

Štúdium na vysokej škole. Túžila som sa stať 

učiteľkou a vedela som, že by som chcela získať 

skúsenosti a vedomosti z najuznávanejšej 

univerzity na Slovensku – Univerzity 

Komenského. Zároveň v Žilinskom kraji sú 

možnosti z hľadiska ponúk pedagogických pozícií 

výrazne nižšie, tak z toho dôvodu som sa rozhodla 

ostať v Bratislave. 

Ako si zvykáte na veľkomesto? 

Život v Bratislave nie je pre mňa nijakou 

novinkou. Žijem tu už niekoľko rokov, takže už 

mám nejaké zázemie. Za najväčšiu výhodu 

veľkomesta v porovnaní s mojím rodným mestom 

považujem dostupnosť a možnosť výberu. Keď 

nenájdem vybraný produkt v jednom obchode, tak 

ho nájdem v druhom. Zároveň je vyššia škála 

možností, čo sa týka zamestnania v rôznych 

oblastiach. 

 

Ako ste sa zoznámili s vaším manželom 

Martinom? 

Môj manžel bol mojím spolužiakom na gymnáziu. 

Tam sme sa spoznali a začali tvoriť aj pár.  

 

 

 

Vediete spevácky zbor. Nerozmýšľali 

ste nad kariérou hlasovej pedagogičky? 

Pri každej aktivite v súvislosti so speváckym 

zborom to považujem za srdcovú záležitosť, 

a preto som vždy túžila niekde vnútri niečo 

v spojitosti s hudbou vykonávať, avšak nedostatok 

sebavedomia ma odradil. V čase, keď bola pre 

mňa otázka povolania aktuálna, profesia hlasovej 

pedagogičky bol pre mňa len neznámy pojem. 

 

 

 

Na aké hudobné nástroje hráte?  

Hrám na keyboarde – elektronických klávesoch, 

akordeóne a začiatočnícky aj na zobcovej flaute. 

Už keď som bola dieťa, venovala som sa hre na 

tieto hudobné nástroje a okrem toho som 

navštevovala hodiny pop spevu a zborového 

spevu. 

K 
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Ktorý je váš najobľúbenejší? 

Keyboard – nakoľko je 

prispôsobiteľný všetkým 

žánrom. Dokážeme na ňom 

zahrať vianočnú, ľudovú, 

modernú ale aj rockovú pieseň. 

 

Ako si predstavujete ideálnu 

školu? Čo by v nej podľa vás 

malo byť? 

Ideálna škola je plná 

spokojných ľudí – žiakov aj 

učiteľov. Ideálna škola vyniká 

vzájomnou komunikáciou, 

úprimnosťou, aktívnym 

počúvaním. Učiteľ zapája 

žiakov do vyučovania 

interaktívnym spôsobom. 

Aktivity sú hravé, súťaživé 

a rozvíjajú tímovú prácu. Žiaci sú vnútorne 

motivovaní byť súčasťou tohto 

vzdelávania. Ideálna škola je 

radosťou pre žiaka i učiteľa 

a nestretávame sa v nej 

s nepochopením či 

nedostatkom priestoru na 

vyjadrenie svojho názoru. 

V ideálnej škole túžia žiaci 

a žiačky po sebarealizácii, chcú 

byť súčasťou veľkých vecí, 

udalostí a podujatí. Učitelia sú 

len mentori, ktorí ich privedú 

k vysnenému cieľu.  

 

  Ďakujeme za rozhovor. 

 

Filip Hlušek, 6.B 

 

HUDOBNÉ OKIENKO  

Kali 

oloman Magyary, známy pod umeleckým 

menom Kali (* 29. december 

1982, Bratislava), je 

slovenský raper 

pochádzajúci z 

Petržalky, ktorý na 

hip-hopovej scéne 

pôsobí už 14 

rokov. Svoju 

debutovú vec 

vydal vo februári 

2008, produkciu mu 

obstaral známy DJ z 

H16 Abe a už vtedy sa 

začalo hovoriť o ďalšom 

reperovi z Petržalky. Track 

„Zaplať keď si je*al“ sa stal zrazu číslom 1 v 

hitparáde na Hip-Hop.sk. Svoj debutový album, 

Pod maskou je pravda, vydal v roku 2010. Už po 

vydaní albumu Zlý Príklad v roku 2016 v 

rozhovore pre High-Life, sa priznal, že chce 

ukončiť svoju kariéru, že má na pláne ešte 

jeden album a nakoniec dvojalbum 

Dezert. V lete 2016 Kali oznámil, že 

pripravuje album Psycho, no 

neskôr ho premenoval na Dezert, 

čo znamená v podstate tiež 

koniec. Nakoniec od 

ukončovania kariéry upustil. 

Posledný album Život neni zlý 

vydal pred niekoľkými mesiacmi. 

Kali je ženatý a s manželkou Alicou 

majú dcéru Nelu.  

 

                                                            Filip Foltín, 7.A 

Zdroj: wikipedia.sk 

 

K 
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Z UMELECKEJ DIELNE 

Myška 

Na čistinke pri lesíku stojí malý dom.  

Jedna šedá myš s dvomi deťmi býva v ňom. 

Domček malý, tmavý bez slniečka, 

ale lásky je v ňom veľa.  

 

Malý myšiak Kajko rezko vstane z postele, 

umyje sa, zacvičí si trošku, 

po rozcvičke utešuje svoju sestričku. 

 

Agátka si dierku v zúbku zbadala,  

rozplače sa, nechce jesť, veď ten zúbok 

musí preč. 

 

Milá dcérka, tak ti treba, maškrtná si veľmi,  

cukríky ti urobili v zuboch samé diery. 

Tak je, pravdu máš, mami, pre ten zúbok plačem veľmi. 

 

Myšiak Kajko dal jej radu, choď k zubárke,  

zapláta ti tvoje zúbky deravé. 

Zaplátala, dala radu, budeme si pamätať: 

Ak chcete myšky zdravé zúbky mať, 

musíte ich zubnou pastou umývať. 

 

 

 

 

 

 

Soňa Šmýkalová, 6.B, Ema Vargová a Peter Adamec, 7.A 
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Bláznivé kamošky 

oli raz tri kamošky. A tie tri kamošky boli 

ako jedna. Veľmi dobre si rozumeli a boli 

to kamarátky na život a na smrť. Prvá sa 

volala Sofi, blondínka s modrými očami. Druhá sa 

volala Miška, brunetka s hnedými očami. Tretia 

bola Šarlotka, ryšavka so zelenými očami. Boli 

totálne šialené, ale veľmi verné jedna druhej 

a druhá tej tretej. Spoznali sa na dovolenke 

s rodičmi v Piešťanoch a tam sa v bazéne dali do 

reči. Zistili, že majú úplne rovnaké zmýšľanie 

o živote a až na pár rozdielov boli povahou 

celkom rovnaké. Aby oslávili svoje nové 

priateľstvo, dali si 

miešaný drink 

priamo pri bazéne. 

Bola to Coca-cola, 

Coca-Cola Zero, 

Fanta, Sprite a sóda - 

všetko dokopy. Ešte 

aj plátok uhorky. 

Nevieme, kde ju 

vzali, asi ju zobrali 

mame z tašky. Potom 

spolu strávili celý 

deň a všetky dni až 

do konca pobytu. Na 

konci si sľúbili, že aj 

napriek tomu, že sú 

každá z iného kúta Slovenska, ostanú v kontakte 

a budú si písať, volať a skypovať. O mesiac na to 

sa stretli všetky tri na skautskom tábore a tam 

zažili malé dobrodružstvo. Raz ráno strúhali syr 

na špagety a postrúhali si prsty. A vtedy akoby 

zázrakom dostali nadľudské schopnosti. Áno, áno, 

vďaka tomu, že sa porezali na strúhadle, získali 

super schopnosti. Sofi zmúdrela ako Wikipédia. 

Miška vedela všetky jazyky sveta a vedela aj 

prekladať ako Google prekladač. 

A Šarlota zrazu vedela a poznala všetky pesničky 

spevákov a dokázala si prehrávať v hlave videá 

ako YouTube. 

„Ale načo im to bude, keď 

to robia mobily?“ 

pomyslela si Sofi. To ešte 

netušila, aká pohroma 

postihne svet a že 

nakoniec budú rady, že tie 

schopnosti majú.  

 

Čo sa stalo ďalej sa 

dozviete v májovom čísle 

nášho časopisu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoja Zubo, 6.A 

 

B 
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KREATÍVNA ZÓNA  

Výroba vianočného Betlehema 

Budeme potrebovať:  nožnice, tavnú pištoľ, 

drevené lopatky, pílku, postavičky, elektrickú 

sviečku, meter, náplne 

Postup:  

1. Zlepíme drievka a urobíme z nich steny. 

2. Steny zlepíme dohromady a prirobíme strechu. 

3. Následne si Betlehem vyzdobíme. 

4. Do Betlehema vložíme postavičky 

svätej rodiny, slamu a elektrickú 

sviečku. 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Zubák, 7.A 
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ZÁBAVNÉ OKIENKO 

Vtipy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babka počúva v rádiu hokej 

a hovorí dedkovi: „Počúvaj, ten 

puk je najlepší hráč, stále je na 

ľade.“ 
 

Syn hovorí mame: „Mami, horí lampa.“ 

„Nehovorí sa horí lampa, ale lampa 

svieti!“ „Tak mami, už nám svieti aj 

záclona!“ 

Zhovárajú sa dvaja duchovia: 

„Stratil som kľúče.“ „No 

a čo?“ „Žena ma zabije!“ 
 

 

Karol pozeral večer v televízii hokej a zaspal. 

Ráno ho mamička budí: „Vstávaj je sedem 

desať!“ „Nehovor! A pre koho?“ pretiera si 

Jano oči. 
 

Príde Janko domov a oco mu hovorí:  

- No daj tu žiacku.  

Janko sa smutne pozrie a dá žiacku.  

Oco: „5 z matematiky!  

Bum po zadku! 5 zo sloviny!  

Bum po zadku! 1 z hudobnej!  

Bum po zadku.“ Janko hovorí:  

„A to bolo za čo?“ Oco: 

„Po dvoch päťkách ti je ešte do 

spevu?!“ 

Fero príde domov zo školy a 

hovorí svojej mame: „Mami, 

predstav si, dostal som 

jednotku.“ „Vážne?“ „Nie, iba si 

to predstav!“ 

 

Pani učiteľka sa spýtala žiakov: „Čo si 

myslíte, je Amerika alebo Mesiac bližšie?“ 

Jožko hneď odpovedal: 

„Predsa Mesiac! Ten vidíme každú noc 

a Ameriku nikdy!“ 
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Test: Aký/á si kamarát/ka? 

Ako si na tom s nadväzovaním kamarátstiev? Si 

skôr samotár alebo máš rád okolo seba veľa ľudí? 

Robíš veci sama alebo s kamarátmi? Urob si test 

kamarátstva a over si, ako to s tebou je! 

1. Čo ťa baví viac? 

a) Písať domáce úlohy. 5b 

b) Zabávať sa s kamarátmi. 2b  

2. Ako si radšej robíš domáce úlohy? 

a) Sám/a alebo s pomocou rodičov. 1b 

b) S kamarátmi. 4b   

3. Koľko prianí sa ti splnilo počas roka? 

a) Veľa. 8b 

b) Priemerne. 6b 

c) Ani jedno. 3b  

4. Mal/a si už niekedy narodeninovú párty, kde 

si pozvala svojich rovesníkov? 

a) Veľa krát. 10b 

b) Áno, jednu. 2b 

c) Nie. 0b 

5. Čo robíš keď 

skončí vyučovanie? 

a) Som s kamarátmi 

alebo si s nimi 

píšem, prípadne 

volám. 5b 

b) Robím iné 

aktivity. 2b 

6. Poznajú rodičia tvojich kamarátov? 

a) Áno. 6b 

b) Nie. 3b 

7. Ktorý šport máš najradšej?  

a) Volejbal. 10b 

b) Plávanie. 5b 

c) Lyžovanie. 3b 

8. Kde by si chcel/a pracovať? 

a) V malej kancelárii. 5b 

b) Vo veľkom tíme. 10b 

c) Doma. 2b 

9. Získavaš si ľahko kamarátov? 

a) Áno. 9b 

b) Nie.  0b 

 

Spočítaj si body a zistíš, ako si na tom 

s kamarátstvami.  

Vyhodnotenie:  

Ak ti vyšlo 50 - 67 bodov, si: 

Populárny/a, voľný čas tráviš s kamarátmi. Super! 

Ak ti vyšlo 32 - 49 bodov, si: 

Spoločenský/á, najradšej sa 

pohybuješ v partii kamarátov. 

Tiež výborne! 

Ak ti vyšlo 15 - 32 bodov, si: 

Tímový hráč a máš svoju 

skupinu kamarátov, ktorí 

stoja pri tebe. Veľmi dobre! 

Ak ti vyšlo 15 - 10 bodov, si: 

Opatrný/á vo výbere kamarátov, ktorým 

dôveruješ. Pred partiou dávaš prednosť tým 

najlepším. Skús sa trochu odviazať! 

Ak ti vyšlo 10 – 0 bodov, si: 

Sólista/tka, samotár/ ka. Máš rád/a pokoj. To je 

niekedy potrebné, ale s ľuďmi okolo seba ti bude 

veselšie. Skús sa pridať do nejakého krúžku, 

klubu alebo na skupinový šport. Uvidíš, že mať 

kamarátov je oveľa lepšie ako byť sám/sama

                                                                                                                                             Soňa Šmýkalová, 6.B 
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OMAĽOVÁNKA – vyfarbi si papagája a dotvor obrázok podľa vlastných predstáv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Vargová, 7.A 


