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ÚÚVVOODDNNÍÍKK                                                                                                                                                                                        obrázok nakreslila Lenka Hricová Jančová, 8.B 

  

Dostalo sa vám do rúk ďalšie číslo školského časopisu, snaţili sme sa popracovať na 

obsahu i rozsahu. Tém je opäť mnoţstvo, snaţili sme sa ponúknuť kaţdému niečo. 

Mrzelo nás, ţe na naše výzvy reagovalo málo ţiakov, ale na druhej strane nás potešili 

umelecké dielka ţiakov z prvého stupňa a tento raz sme pouţili aj vaše výtvarné  

práce. Ozveme sa aţ v novom roku 2009, tak Vám chceme popriať VESELÉ Vianoce, veľa 

zdravia, šťastia, spokojnosti a príjemnej rodinnej atmosféry a do nového roku ţeláme len to 

najlepšie, veľa úspechov a splnených prianí.  

 

S pozdravom Vaša redakcia. 
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                                                                                                obrázky nakreslila Lenka Hricová Jančová 

  

VIANOČNÝ ČAS                                                                                                                       ZIMA  

 

Vianoce, Vianoce                                                                        Sneh a chlad, 
tie krásne sviatky.                                                                      hladký ľad. 
Harmónia prevládne,                                                             Sneh je hosť,     
ukončia sa hádky.                                                                       je ho dosť 
                                                                                                        pre radosť. 
Stromček v izbe žiari, 
zavládnu rodinné čary.                                                              Vonku mrzne  
                                                                                                        a mráz kreslí 
Zdravie je bojovník,                                                                    kvety na oblok 
láska je čistá, biela,                                                                     znenazdania priviedol 
šťastie kvitne na motýľa.                                                           k nám 
                                                                                                        NOVÝ ROK. 
To je pohľad anjela, 
keď človek človeku je zlato, 
keď vianočná atmosféra srdcia rozžiari,                                                     p.uč. Tomajková 
verte mi, stojí to za to. 
 
Úsmev, stromček vyčarí, 
a na ňom žiarivá sviečka sa ligoce,                      
prajem vám šťastné a veselé Vianoce           Pani učiteľka Gubišová Vám vinšuje  
                                                                              od Vianoc do nového roku,  
VIERKA VESTEROVÁ                                   aby ste mali peňazí viac, ako tohto roku, 
                                                                                                                                                                                        doma lásku, svornosť  
                                                                               a všetkého hojnosť. 
Ţiaci 7.A triedy: 

 
             
 
                                                                                                                                             
                   

  



  

  

  

VERONIKA  HANISKOVA (4.A) 
JE TU ZIMA 

 
Po jeseni prišla zima, 

Snehom lúky vybielila. 
Poďte, deti, rýchlo von, 
guľovať sa, robiť zhon. 

 
VIERKA VESTEROVA (8.B) 

ZIMA 
 

Čo je zima? 
Prikrývka ľadová? 
Zázrak prírodný? 
spojme tieto slová, 

vznikne zima. 
 

Zima krásna, ľadová biela, 
plná snehu, detských šťastných srdiečok 

a úsmevom anjela. 
 

Pomaly, krásne potichu, 
vločky padajú na zem. 

Neponáhľajú sa, len si tak lietajú, 
a to Ja milujem. 

 
Evka Antalíková, 5.B                                                             Prvá vločka mi priletí na dlaň, 

                                                                                             a ja sa usmejem.  
                                                                                                   Pozriem sa na nebo,  
                                                                                            a od šťastia sa zachvejem 

 

Zima je prekrásne obdobie. Všetko prikryté bielou perinou z vločiek 

jemných ako hodváb. Všetko sa trbliece, sťa hviezdy za jasného večera. Keď 

všetko dýcha čistotou a nevinnosťou, tešia sa malí aj veľkí. Ach, tá krása... 

Cesty pred tým sivé a špinavé pripomínajú chodník do rajskej záhrady. 

Domy sú zrazu ako prikrášlené cukrovou polevou. Zima je krásna, všetko v 

nej ţiari, ale i studená, často i mrzutá, keď sa nevydarí. Ale aj napriek tomu 

veľké horské ticho a jeho biely svit premieňajú chlad a samotu zimy na 

priehrštie radostí. V zime sa deti radujú zo stavania snehuliakov a dospelí si 

vychutnávajú krásnu zimnú prírodu. Les sa premenil na čarovnú záhradu. 

Cencúliky visia z konárikov stromov a svetlo sa odráţa od kryštálikov ľadu 

pokrývajúcich snehobielu perinku. Nielen les, ale aj polia, lúky a čistinky sú zahalené snehovým 

závojom. Celá slovami neopísateľná krása ţiari. Lyţiari sa vyţívajú z krásneho výhľadu zo 

zjazdovky a popri tom im omŕzajú uši a obočie. Oči im slzia od ľadového vetra, ale ten krásny 

pohľad stojí za to. Nanešťastie, celá tá krása trvá tak krátko, a preto si musíme čo najrýchlejšie 

uţiť lyţovačku, sánkovačku, guľovačku a korčuľovanie skôr, neţ nášmu snehuliakovi zmäkne 

hlava a odpadne nos. Skôr neţ budú na strechách domov visieť plačúce cencúle. Na trblietavú 



krásu sa tieţ nesmie zabudnúť, lebo ten čo ju pozná, obdivuje, neničí, ten vie aký je to pocit ísť v 

zime po lese a vstrebávať energiu, radosť, ľahkosť s krásnym pocitom v duši, pocitom ktorý 

mení myslenie ľudí. Ten pocit človeka mení na lepšieho, šťastnejšieho a tolerantnejšieho. Aj keď 

táto biela perina ustúpi, nie je za čím smútiť, práve naopak, treba sa tešiť, veď čas ligotavej 

zimičky príde zas o rok, aby nám poriadne vyštípala naše líčka a z nosa urobila lesklý cencúlik. 

 

(Barborka a Andrejka Vidové, obr. ţiačka ZŠ Štítnik ) 
 
 
VERONIKA HANISKOVÁ                          
 
VIANOCE 
Na Vianoce stojím v izbe,  
Poznáte ma celkom iste. 
Na vetvičkách zvončeky, 
Okolo mňa darčeky.  
ČAS VIANOC 
Na jedličke sviečky svietia, 
v jasliach leţí Boţie dieťa,  
nech Vás jeho láska hreje,                               
Michal Samko, 5.A            
ţiari i v tmách beznádeje, 
do sŕdc duší vašich vloţí                             Michal Samko, 5.A                                 Ţelka Samková, 5.A 
radosť, šťastie, pokoj boţí. 
 
Keď si zasadnete spolu 
k štedrovečernému stolu, 
nech vám všetkým srdcia vedno 
bijú ako srdce jedno, 
v ktorom jedna túţba rastie: 
láska, pokoj, radosť, šťastie. 
 
Nech pocit šťastia, radosti 
sa v dušiach našich rozhostí, 
keď Štedrý deň k nám zavíta. 
Nech láska v srdciach ukrytá 
Sa mocným prúdom vyroní, 
keď zvonček sladko zazvoní.                          Jarmila Šimková, 5.B 
 
MICHAELA GIRMONOVÁ (4.A) 
 
V izbe nám uţ stromček svieti, 
tešia sa mu všetky deti.                                 
z kuchyne sa šíria vône, 
čo nám mama chystá dobré? 
Za štedrovečerný stôl si posadáme, 
potom k stromčeku utekáme.                                                            
Pod stromčekom darčeky máme, 
jeden darček dáme mame, 
druhý zase otcovi, 
všetky si ich rozdáme. 



 

VVIIAANNOOČČNNÉÉ  ZZVVYYKKYY  AA  TTRRAADDÍÍCCIIEE  
K najbohatším, najzaujímavejším, ale aj najkomplikovanejším patria zvyky medzi Vianocami a  

Novým rokom. Sú spojené s vítaním znovu sa rodiaceho Slnka a boli tak hlboko zakorenené v tradícii 

európskych národov, ţe v štvrtom storočí nášho letopočtu presunula cirkev výročný deň narodenia Jeţiša 

Krista na 25. december, ktorý bol dovtedy oslavovaný ako deň renesancie Slnka. V priebehu storočí sa 

ústrednou oslavou stalo síce Kristovo narodenie, súčasne však pretrvali staršie poverové úkony a obrady, 

súvisiace so zimným slnovratom.   

        Podľa počasia na Štedrý deň ľudia hádali, aké hospodárenie ich čaká na budúci rok. Tmavé nebo veštilo 

tmavé – teda plné stodoly a veľa ovocia. Veľký, svetlý mesiac bol predzvesťou neúrody, veľa hviezd 

znamenalo veľa kureniec a hrozna, zatiahnutá obloha dobrú dojivosť kráv. Zlou predzvesťou bola hmla – ak 

bola na horách, malo zomrieť veľa starých ľudí, ak v dolinách, mali zomierať mladí. Najviac a najzáhadnejších 

povier sa viaţe k Štedrovečernej večeri.  

Prečo máme zaužívané pred Vianocami veľké upratovanie? 

Predovšetkým všetko v domácnosti muselo byť cez sviatky čisté a na svojom mieste. Ţeny museli týţdeň pred 

Vianocami vrátiť poţičané predmety, všetko oprať, vyčistiť a prácu si zadeliť tak, aby na sviatky bolo šatstvo a 

bielizeň vysušené a uloţené. Prikazovala im to poverová predstava, podľa ktorej ak cez Vianoce visí v dome 

koţuch, bude hynúť dobytok, ak však šaty, do roka zomrie ten, komu patria. Ohľad na zdravie členov rodiny si 

vynucoval dôkladné vyčistenie riadu, nábytku a celého interiéru. Praslicu s vretenami vyniesli na povalu alebo 

na iné málo obývané miesto, pretoţe ţena, ktorá by sa od Vianoc do Troch kráľov pozerala na vreteno, trpela 

by na pichanie boku. Magický zákaz do Troch kráľov priasť, tkať, šiť, prať zabezpečoval ţenám odpočinok 

bez toho, aby im mohol niekto vyčítať, ţe leňošia. Rovnako muţi narúbali dostatok dreva, dobytku vymenili 

podstielku, pripravili krmivo, vykonali všetky práce, ktoré bolo moţné urobiť s viacdenným predstihom.  

Prečo máme na štedrovečernom stole toľko jedla a koláčov? 
Pôvodné oslavy slnovratu boli spojené s bohatou hostinou, pri ktorej sa jedlo hlavne mäso. Cirkev v úsilí 

potlačiť čo i len spomienku na slnovrat prikázala na 24. december pôst. Optimálny jedálny lístok mal byť taký, 

aby sa na štedrovečerný stôl dostali všetky plodiny, ktoré sa na gazdovstve pestovali. Skutočnosť, ţe sa ocitli 

na stole pri tejto príleţitosti, mala mať pozitívny vplyv na ich pestovanie v ďalšom hospodárskom roku. Na 

Štedrý deň ráno, sotva minula polnoc, ţeny miesili cesto na vianočné pečivo. Usilovali sa, aby boli s pečením 

na úsvite hotové, a to jednak preto, ţe podľa tradície malo byť obradné pečivo do východu slnka z pece vonku, 

a jednak preto , aby mali čím obdarovať koledníkov a vinšovníkov. Povera: ktorá ţena pečie ešte na poludnie, 

vystavuje sa nebezpečiu, ţe k nej pribehne nadprirodzená bytosť v podobe mrmlajúceho býka, pred ktorým si 

ţivot môţe zachrániť len tak, ak mu rýchlo upečie malý bochník. Koláče však muesli byť chutné, nízke, 

nevykysnuté chleby a koláče boli totiţ predzvesťou úpadku celého hospodárstva. Pečivo malo vo vianočných 

obradoch teda mimoriadny význam. Jeho hojnosť mala podporiť dobrú úrodu v nastávajúcom roku. Kaţdý sa 

musel najesť dosýta a z pohostenia muselo vystačiť aj na obdarovanie vinšovníkov  

Ako a prečo by sme sa mali postiť? 

Cez deň sa jedlo málo, výlučne bezmäsité pokrmy pripravené na masle alebo na oleji. Niektorí si zajedli z 

koláčov a zapili ich mliekom. Človek sa však nemal pozabudnúť a jesť pred domom pod strechou, "lebo si naň 

budú ľudia ústa otvárať", teda po celý rok nevyjde z ľudských rečí. Väčšinou sa však nesmelo jesť nič z 

pokrmov určených na večeru, či podobných, ako sa jedli večer. Kto napríklad zjedol orech alebo mak, mal 

trpieť na vredy, kto sa cez deň napil, mal byť v lete stále smädný. Veľmi často sa pri vianočných zvykoch 

poţadoval pôst aţ do chvíle, keď sa ukázala prvá hviezda. Dievča, ktoré do večera, vydrţalo o hlade, malo sa 

vydať za dobrého muţa, mládenec zase ţenu. Malým deťom sľubovali, ţe ak vydrţia do večera o hlade, uvidia 

na stene zlatú krovku či koníka alebo koč. Pravda, miesto zlata uvideli deti na stene iba ak odraz zrkadla, 

ktorým niekto z dospelých šikovne manévroval proti svetlu.  

Prečo a kto chodí koledovať?  
Menšie deti recitovali krátke štvorveršia, primerané ich schopnostiam. Obvykle v nich oznamovali svoj 

príchod a jeho pravú motiváciu, pravda zo svojho hľadiska. Podstatný bol príchod dieťaťa a nie text, ktorý 

odriekalo. Trochu inak to bolo v prípade dospelých. Aj oni museli mať poţadované vlastnosti, no ťaţisko ich 

vystúpenia bolo vo vinši, ktorý často nadobúdal funkciu zariekania. Sú to najmä vinše pastierov, hájnikov..., 
ktorí ţelali gazdovi a gazdinej v nastávajúcom roku dobrú úrodu, zveľadenie dobytka a hydiny, v osobnom 

ţivote zdravie a spokojnosť.  



                        

MÓDA PRE DIEVČATÁ 
Lolitka je názov pre malé dievčatká. Tento štýl pochádza z 19.storočia, kde 

sa dievčatá a ţeny obliekali ako bábiky, ich šaty boli plné krajok, volánikov, 

stuţiek a mašličiek. Takéto šaty nemali nič spoločné s erotikou. Lolita štýl je 

štýl mladých dievčat (14-30 rokov), ktorý pripomína štýl viktoriánskych 

porcelánových bábik. Tento módny aj ţivotný štýl pôvodom pochádza z 

Japonska, rozšíril sa okolo roku 1998, a to zásluhou japonskej rockové 

kapely Malice Mizer. Gitarista a kapelník tejto skupiny Manu preslávil tento 

štýl, je módnym návrhárom, tento štýl sám nosí a medzi lolitkami je 

všeobecne uctievaný. Vlastní svoj butik pod názvom Moi Meme Moitié a je 

zakladateľom štýlov Elegant Gothic Lolita a Elegant Gothic Aristokrat.  

Dôleţité sú aj topánky. Najmódnejšie sú vysoké minimálne 10 cm, ale sú 

nepohodlné, preto lolitky nosia rôzne črievičky so zaokrúhlenou špičkou na nízkom 

opätku alebo balerínky so zaväzovaním okolo nohy. Pokiaľ sa chcete stať lolitkou, 

zabudnitee na okopané tenisky, špicaté topánky, na ostrý ihličkový opätok alebo 

ţabky.  

             Líčenie lolitiek. Na prvom mieste stojí roztomilosť, nie snaha byť sexy. 

Sweet lolitky si tvár len napudrujú a jemne zvýraznia riasy a pery ruţovým rúţom. 

Gothic Lolita si môţe dovoliť výraznejšie tajomné líčenie, napríklad tvár 

prepudrovať bielym púdrom (vzhľad tváre ako z porcelánu), pery nalíčiť červeným 

rúţom, výnimkou nie je ani farba rúţu modrá či čierna, a oči zvýrazniť tmavými 

tieňmi a riasenkou. Celý dojem lolitky musí byť samozrejme podporený vybraným 

správaním. Zabudnite na vulgárne výrazy, buďte milá a všetko vaše správanie podriaďte svojmu 

štýlu, uvedomte si, ţe ste roztomilá lolitka.  

              Móda je o tom byť kreatívna a výnimočná. Mali by ste si vždy udržiavať svoju 

jedinečnosť, aj keď nasledujete istý módny štýl.  

 
RRAADDYY  PPRREE  DDIIEEVVČČAATTÁÁ – BYLINKOVÉ ŠAMPÓNY 

Bylinkové šampóny si vyberáme tak, aby umyli vlasy aj pokožku, oživili farbu vlasov a 
zároveň vlasy aj pokožku regenerovali. Tiež by nám mali vyhovovať svojou 
vôňou a hlavne musia spĺňať požiadavky rôznych typov vlasov – suché majú 
iné nároky než mastné. Niektoré vlasy sa zle rozčesávajú, iné sú príliš 
jemné.  

Suchým vlasom vyhovuje avokádo, koreň kostivalu, kvety 
pomarančov aj bazy, mastným žihľava, púpava, klinčeky či praslička a 
podobne. Na normálne vlasy môžeme použiť kôru bielej vŕby, listy jahôd, 
žihľavu aj lipu. Pre lesk použijeme opäť žihľavu, maliny, vajcia a ocot, na 
lepšie prečesanie jogurt a pivo, proti lupinám brezovú kôru, kôru bielej vŕby, 
mätu, ocot aj žihľavu. Na rast ľubovník, šalviu, bazalku, rozmarín, žihľavu a 
šťavu z cibule.  

Čo sa týka farby vlasov, svetlým vlasom prospeje harmanček, nechtík, citrónová kôra aj 
šťava, ryšavým potom hena, repa, nechtík a škorica, hnedým levanduľa, šalvia, rozmarín a 
klinčeky a tmavým slez, šalvia a levanduľa.  
 
Vyrobte si vlastný bylinkový šampón 

Na domáci bylinkový šampón potrebujeme 2 lyžice tekutého marseillského mydla, 250 
ml kvalitnej vody, 50 ml čerstvých byliniek (alebo 2 polievkové lyžice usušených), čajovú 
lyžičku mandľového oleja a 2 kvapky esenciálneho oleja. Bylinky dáme do čistej nádoby s 



viečkom, zalejeme horúcou vodou a necháme 20 minút lúhovať. Scedíme do misy, pridáme 
mydlo a olej a premiešame. Nakoniec dovoniame esenciou a uskladníme, napríklad v čisto 
vymytej fľaštičke od šampónu. K priemyselne vyrobeným šampónom tiež môžeme pridať 
esencie – silice, ktoré im tak dodajú viac účinných látok. Napríklad na mastiace sa vlasy 
pridáme mätovú, šalviovú, tea-tree alebo rebríčkovú silicu – maximálne 5 kvapiek na 100 ml 
šampónu. Suchým vlasom prospejú harmančekové (hlavne blondínam), levanduľové (tá je 
univerzálna) alebo ružové silice či silice z ružového dreva.  

Doplnkom starostlivosti o vlasy domácim šampónom môže byť aj vlasová 
kúra z olivového oleja. Na vlasovú kúru z olivového oleja potrebujeme 125 ml 
kvalitného olivového oleja a 5 kvapiek esenciálneho oleja. Oleje dobre v nádobke 
pretrasieme, necháme deň v tme a znovu pretrepeme. Nanesieme na opláchnuté 
vlasy a vmasírujeme do pokožky, opakujeme na celej hlave, zvyšok oleja 
votrieme do vlasov. Hlavu prikryjeme igelitovou pokrývkou a necháme pôsobiť 
30 minút. Potom opláchneme a umyjeme hlavu šampónom. Suchým a 
poškodeným vlasom tiež prospeje med s troškou oleja a niekoľkými kvapkami 

citrónovej šťavy. Pred umytím necháme medovú kúru pod ručníkom pôsobiť na vlasy pol 
hodiny.  

Ako sa rýchlo a správne nalíčiť 

Aj vy patríte do skupiny pracujúcich ţien, ktoré nemajú kaţdé ráno čas stráviť pol hodiny pred zrkadlom? 
V tom prípade aj vám je určených týchto zopár tipov, ako sa namaľovať za pár minút.  

1. Denný krém 

Skôr neţ si nanesiete make-up, mali by ste si tvár aj dekolt natrieť denným krémom. Ten pleť 

rozţiari a dodá jej potrebnú vlhkosť, o ktorú sme ju pripravili počas spánku. Denný krém by ste 

si mali vyberať nielen podľa toho či máte normálnu, zmiešanú alebo mastnú pleť, ale aj podľa 

ţelaného účinku. Kozmetický priemysel nás dnes zahŕňa neskutočným mnoţstvom rôznych 

typov krémov – proti vráskam, akné, krémy s liftingovým účinkom, rozjasňujúce krémy, a pod. 

Pri výbere krému by ste mali prihliadať aj na svoj vek, pretoţe niektoré sú určené istej vekovej 

skupine.            

2. Make-up 

Make-up je úžasným vynálezom. Po nanesení denného krému sa môže 

začať s aplikáciou make-upu. Opäť si máme možnosť vybrať z veľkého 

množstva – s liftingovým účinkom, zmatňujúci, rozjasňujúci, a pod. V 

tomto prípade je však nepísaným pravidlom, že farba make-upu by mala 

byť prispôsobená farbe pokožky. Make-up môžeme nanášať rôznymi 

spôsobmi, napr. pomocou aplikátora alebo končekmi prstov. 

3. Púder 

Púder slúţi viac-menej na to, aby sa vám neleskla tvár. Púder môţe byť sypký, vtedy ho 

nanesieme pomocou hrubého štetca alebo môţe byť v tuhom stave a vtedy ho aplikujeme 

pomocou labutienky. Platí pravidlo, ţe púder nesmie byť príliš tmavý, ale ani veľmi svetlý. 

Najlepšou voľbou je, keď je púder asi o stupeň svetlejší ako make-up. 

4. Líčenie očí 

Pri rannom líčení zväčša uprednostňujeme jemné, decentné líčenie. Vhodné 

sú svetlé, perleťové odtiene bielej, ruţovej, hnedej, a pod. Vyvarovať by ste sa 

mali tmavých a príliš extravagantných odtieňov. S líčením začíname vo 

vnútornom kútiku oka. Najprv nanesieme svetlý odtieň a následne môţeme 

začať s aplikáciou tmavšieho odtieňa. Nanášať ho začneme pribliţne v strede 

viečka smerom k vonkajšiemu kútiku. Tieň rozotrieme pomocou aplikátora na polovicu viečka. 

Viditeľný je pekný prechod zo svetlej do tmavšej farby.  

 



5. Očná linka a maskara  

Ak uţ máme nanesené očné tiene, máme dve moţnosti: buď pristúpime k aplikácii 

špirály alebo si ešte pred týmto krokom nanesieme očnú linku, ktorú na denné 

líčenie prakticky nepotrebujeme. Závisí len od našich zvyklostí, resp. od toho, či 

chceme oči viac zvýrazniť. Nakoniec nanesieme špirálu. 

6. Pery 

Rovnako ako pre oči, aj pre pery platí, že na denné líčenie sú skôr vhodné jemné, svetlejšie 

odtiene rúžov. Veľmi IN sú lesky na pery, ktoré pôsobia decentne a zároveň priťahujú 

pozornosť.  
                                                                                              (rubriku pre dievčatá pripravila Boba) 

MÓDA PRE CHLAPCOV  

Džínsy sa za uplynulých sto rokov prebojovali k najčastejšie noseným kusom oblečenia a 
košeľa je odevom číslo jeden v pánskych šatníkoch už celé stáročie. A to, že skombinovať 
oboje do uceleného outfitu je dobrý nápad, dokazuje fakt, že sa táto kombinácia drží 
odkedy muži prišli na to, že džínsy sa dajú nosiť aj inokedy než pri hrubej práci.  
Na rande i do mesta 
Klasické stredne modré džínsy možno kombinovať s takmer akýmkoľvek topom. Medzi 
tie, ktoré s nimi vyzerajú perfektne, patrí aj klasická biela košeľa s jemnými prúžkami 
alebo štvorcovým vzorom. Ak si k nej zvolíte pulóver výraznej farby, dostanete casual 
outfit, s ktorým nesklamete na rande, na výlete, ani v práci. Stačí už len zvoliť tie 
správne tenisky a prehodiť cez rameno tašku, do ktorej sa pohodlne zmestia všetky vaše 
nevyhnutnosti.  
Výprava za prírodou 
Nemáme na mysli práve náročný výstup v Tatrách, i v mestských parkoch či na vidieku 
za mestom nájdete vhodný terén na vychádzky s priateľkou. Tmavšie džínsy, kockovaná 
košeľa a príjemné semišky vyzerajú jednoducho, no výborne.   
Na párty originálny 
Vyskúšajte trendy outfit pozostávajúci z čiernych úzkych džínsov, tmavoslivkovej košele 
s aplikovanou viazankou a dizajnérskych tenisiek.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Zdroj:Magazin.sk   

                  (upravila sue) 

 
 



Novinky zo sveta automobilov 

 

Mitsuoka Himiko: Japončík v klasickom britskom šate 

Je len málo spoločností, ktoré sa venujú tomu, čo na najvyššej úrovni produkuje japonská 

dizajnérska firma Mitsuoka Motors. Ich prioritnou náplňou je transformácia tých najlepších 

športiakov do klasických tvarov typických pre britské autá. Najznámejším je klasický britský 

športiak - Morgan.  

   

Najnovšie sa pohrali s 

Mazdou MX-5, jedným 

z najlepších roadsterov 

na svete. Je aţ 

neuveriteľné aký 

klasický nádych dostalo 

toto auto, ktoré nesie 

meno Himiko. Napriek 

prvotnej fascinácii nad 

pekným spracovaním, sa 

toto auto pravdepodobne 

nedostane ani do 

limitovanej výroby. Ide 

o zaujímavý úlet do 

histórie, ktorý by moţno 

v inom čase, nie v dobe 

finančných suchot, 

našiel zopár majiteľov... 

Šoubiznis 

Kelly Osbourne sa zasnúbila s modelom 

Model Luke Worrall potvrdil, ţe sa zasnúbil s dcérou rockového hudobníka 

Ozzyho Osbournea Kelly. Jej nastávajúci to oznámil prostredníctvom sociálnej 
siete Facebook, kde si zmenil stav zo zadaný na zasnúbený. Pár najprv poprel, 

ţe by plánoval svadbu, no Worrall sa aktuálne vyjadril, ţe Kelly si plánuje 

vziať v prvej polovici roka 2009. "Zasnúbený budem už len niekoľko mesiacov," 
povedal Worrall a dodal, ţe svadba sa uskutoční vo Veľkej Británii. 

Dvadsaťštyriročná speváčka, príleţitostná herečka a módna dizajnérka chodí s 

ešte len 18-ročným modelom šesť mesiacov. Informáciu zverejnil server 
gigwise.com.  

 

Prečo Reese Witherspoon obdarúva policajtov? 
Medzi celebritami sa konečne našla blondínka, ktorá dala zelenú 

nelichotivým vtipom o šoférskom umení neţnejšieho pokolenia. Reese 

Witherspoon totiţ sama s hanbou priznáva, ţe jej šoférovanie je 

jednoducho príšerné! Príťaţlivá herečka, ktorá je zároveň jednou  z 

ústredných tvárí kozmetickej spoločnosti AVON, nedávno odhalila 

pravdu o svojich obrovských nedostatkoch v riadení auta. 
(pripravila Boba) 



 

INTERVIEW 
s  pani učiteľkou Szentpéteriovou 

  
Pani učiteľka Szentpéteriová už dlhé roky vyučuje na našej škole, stretávate sa s ňou na 

hodinách matematiky, fyziky a veľkej obľube sa teší jej krúžok pre mladé gazdinky. 

1. Aké si chcete dať predsavzatia do nového roka? 

Žiadne, lebo by som ich aj tak nesplnila. 

2. Čo by ste si najviac priali na Vianoce? 

Zdravie, zdravie, zdravie! 

3. Máte nejaké nesplnené sny? 

Áno, ale neprezradím. (sny sa neprezrádzajú) 

4. Čo vás na žiakoch vie nahnevať. 

Keď nie sú úprimný. 

5. Vy ste triedna 7.A aká je vaša trieda? 

Každý triedny učiteľ by povedal na svoju triedu, že sú najlepší ! 

6. Čím ste chceli byť predtým, než ste sa stali učiteľkou? 

Herečkou (a nie som ďaleko od tohto povolania, veď aj učiteľ stále vystupuje pred 

svojimi žiakmi). 

7. Čo máte rada na ľuďoch? 

Úprimnosť, pravdovravnosť. 

                                                     (Boba a Sima) 

Stalo sa v novembri a decembri 

 Obidva mesiace boli bohaté na udalosti. November sa začal prvými, teda jesennými prázdninami, 
ktoré boli prepojené so sviatkami  Všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých. Po príchode do školy sme sa 
konečne dočkali  trikrát odkladaného predstavenia s Katkou Koščovou o Troch prasiatkach. Malým 
detičkám sa vystúpenie celkom páčilo a starší sa pozerali na rozprávkové divadielko s patričným 
nadhľadom. Niektorí ešte obostúpili Katku s prosbou o podpis a hurá späť na vyučovanie. Užili sme si aj 
predĺžený víkend, pretože 17. novembra sme si pripomenuli Deň boja za demokraciu a tí starší si 
spomenuli aj na nežnú revolúciu. 18. novembra sa na našej škole organizovalo stretnutie všetkých 
riaditeľov ZŠ v okrese. 19. novembra sme prekročili štvrťrok 1.klasifikačnou poradou, ktorá schválila aj 
niekoľko oznámení rodičom. Ďalším obohatením školského vyučovania bolo korčuľovanie v Rožňave, 
ktoré sa tešilo pomerne veľkej účasti, keďže 27. novembra na štadióne bruslilo takmer 100 žiakov z našej 
školy. Bolo super, počasie bolo ideálne, slniečko svietilo a žiakom sa červenali líčka od bláznenia 
a naháňania sa na korčuliach. Ďalší deň sa tiež neučilo, v súvislosti s bojom proti drogám na škole 
prebiehali rôzne aktivity: aranžovanie, florball, stolný tenis, pečenie, ale i iné aktivity.  Takto sme sa 
prehupli do mesiaca plného darčekov, začalo sa to Mikulášom, ktorý síce vyšiel na sobotu, ale detičkám sa 



ušlo malých sladkých balíčkov. 3. decembra sa naša škola zapojila  do verejnej zbierky 
organizovanej Hodinou Deťom. Mimo školy, ale myslím, že dostatočne sledovanou udalosťou, bolo 
finálové kolo šou Slovensko má talent, kde podľa letmej ankety zvíťazila skupina, ktorej držali palce aj 
žiaci našej školy – tanečná skupina Old School Brothers (hm, hlavne, že všetci hovorili, že skupina nemá 
šancu zvíťaziť). Prežili sme aj dni, keď sa nemohlo variť v jedálni, pre prasknuté potrubie. Á, skoro som 
zabudla, z dôvodu študijného voľna od 1. decembra miesto p. učiteľky Bencovej, nastúpila do školy p. 
učiteľka Vranová, takže ju pekne vítame. Čo sa týka úprav na našej škole, čoskoro bude úplne 
plynofikovaná a bude nám pekne teplučko. Tieto dva mesiace priniesli aj účasť našich žiakov na 
olympiáde zo slovenského jazyka, hasičské družstvo získalo krásny pohár za prvé miesto. Posledný 
decembrový týždeň sa začal pytagoriádou, pokračoval Expertom a v stredu zavŕšil Šalianskym Maťkom, 
ale aby to nebolo len o súťažiach, telocvičňa sa 16. decembra zmenila na šapito a svojím kvalitným 
cirkusovým vystúpením spestrili vyučovanie ukrajinskí cirkusanti: žongléri, žena s hadom, ktorý vyvolal 
úľak na detských tváričkách, ale chlapec z publika si nechal omotať hada okolo krku, šašovia prinútili 
žiakov k spolupráci, ale i k úsmevu, slečna nám zakrútila kruhmi, bolo to veľmi estetické číslo, mladý 
artista zvládol vyvažovanie na piatich valcoch a ohromujúcim bolo určite aj vystúpenie ohybnej hadej 
ženy. Plán práce sa naplnil vydaním čísla, rozhlasovým pásmom, ktoré obšťastní občanov a vianočné 
prázdniny začneme „posedením pod jedličkou.“ Utekajú dni a sme stále bližšie k prázdninám 
a k Vianociam, len škoda, že také dlhé očakávanie sa rýchlo rozplynie za jeden deň. Hádam sa pani Zima 
umúdri a ešte zošle aspoň takú nádielku snehu, akú sme už predčasne mohli zažiť, aby sme sa vybláznili 
na snehu. 
 
                        Prajem všetkým príjemné prázdniny a krásne, spokojné Vianoce, p. uč. Oravcová. 
                                                                                                        

 

 

          
Cirkusanti                                                                                         Tri prasiatka  

 

 

 

 

 
 
Ako sme sa korčuľovali 
 
 
 



 
ZDRAVÍČKO NA SLOVÍČKO 
 
 Týždeň od 13. – 19. novembra bol nazvaný Týždňom boja proti drogám a na našej 

škole dňa 28. novembra prebehli aktivity nasmerované proti drogám. Je to neustále dokola 

omieľaná téma, avšak stále sa pije káva, alkohol, fajčia sa cigarety – pretože práve drogy 

sú najlepším biznisom, ktorý zarába na ľudskej závislosti. Závislý človek totiž dá posledné 

peniaze na svoju „milovanú“ drogu, než na napríklad chlieb, mlieko... a to si veľmi dobre 

uvedomujú aj ich výrobcovia a predajcovia. 

Deti a mladiství sa v súčasnosti dostávajú čoraz ľahšie k drogám, 

dokonca i k tvrdým. Ponuka drog sa rozšírila a ich pôsobnosť zasiahla aj 

iné oblasti ako kedysi. Príčiny, prečo sa niekto utieka k droge a tým sa od 

nej stáva závislým, sú také rôznorodé, akí rôznorodí sú ľudia. 

Dôvodom môţu byť narušené rodinné alebo medziľudské vzťahy, zvýšené 

nároky na výkon a obava zo zlyhania v škole, zamestnaní, nezamestnanosť, 

stres, nuda, jednotvárnosť všedného dňa a rastúci pocit osamelosti, či chýbaní rodinného 

zázemia. U mladistvých sú spúšťacím mechanizmom aj ťaţkosti so spoznávaním vlastného „ja“ 

a konflikty s rodičmi. K tomu sa, samozrejme pridruţuje aj dobre známa vlastnosť „hrať sa na 

frajera“, čiţe robiť to, čo robia kamoši, partia. Zneuţívanie drog nepozná hraníc. Je omylom 

tvrdiť, ţe im ľahšie podľahnú deti zo sociálne slabších vrstiev.  

Dospievajúci nadobúda čoraz častejšie pocit prázdnoty a nudy. Nejeden z nich pochádza 

z tzv. konfliktných rodín, v ktorých sú hádky medzi rodičmi na dennom poriadku, kde reţim dňa 

ovplyvňuje nezamestnanosť, kde sa udomácnilo násilie a alkohol. Mnohí ţijú v predstave, ţe im 

ţivot nič neponúka – ţiadne podnety, ţiadne dobrodruţstvá. Deti, ktoré sa tešia zo svojich 

výkonov a vedia, ţe ich ocenia aj iní, nie sú tak silno ohrozené ako tie, ktoré sa ocitli na okraji aj 

preto, lebo si myslia, ţe nedokáţu drţať krok s ostatnými. Čoraz väčší vplyv na dospievajúcich 

má aj partia, v ktorej sa pohybujú. Je to aj tým, ţe sa dnešné deti odpútavajú od rodičov skôr ako 

kedysi. Mládeţ reaguje veľmi citlivo aj na posolstvá, ktoré k nim vysielajú dospelí. Nezapôsobí 

na ňu napr. kampaň „športovci proti drogám“, keď je všeobecne známe, ţe sa tým tí, čo to 

vyhlasujú vôbec neriadia. 

Zdá sa, ţe najúčinnejšou prevenciou proti zneuţívaniu 

drog je vychovávať z detí sebavedomé a silné osobnosti. Je 

úplne jasné, ţe v tom zohráva podstatnú úlohu rodičovský vzor. 

Droga a drogová závislosť je v dnešnej dobe všadeprítomná. Jej 

vplyvu podliehajú občas aj rodičia bez toho, aby si to vlastne 

uvedomovali. Je známa silná závislosť na rôznych redukčných 

diétach, televízie, či časté prepadnutie nákupným horúčkam. 

Týmto závislostiam konkuruje aj ľahkováţne uţívanie 

upokojujúcich prostriedkov, alkoholu či cigariet. Rodičia musia preto podrobiť ostrej kritike 

najprv vlastné správanie. Kto sám fajčí, ťaţko presvedčí dieťa, aby nefajčilo. Na druhej strane 

však treba priznať, ţe v našej spoločnosti neurobia dieru do sveta ani zaprisahaní odporcovia 

alkoholu... 

Je len na vás, ako formou budete bojovať proti drogám, mládeţ sa môţe vybúriť pri 

športe, nájsť si „správnych“ kamarátov, ktorí vás podrţia a nie vtiahnu do problémov. U nás na 

škole sa niekoľko skupín zúčastňuje posedení v Roţňave s názvom PEER PROGRAM, o ktorom 

sme vás informovali v minulom čísle. 
                                                                                                              (Zdroj: primar.sme.sk, spracovala sue) 



 

COOL SCHOOL                                                                                                  COOL SCHOOL 

 
               Pani učiteľka sa pýta Lászla: 

 -Povedz mi zvieratko na P. 

 Lászlo odpovie: 

 -Potkáň. 
 -A teraz mi povedz zvieratko na D. 

 -Dva potkáne.                                                            

               Pani učiteľka len zakrúti hlavou a pýta sa ďalej: 

 -A teraz na Ţ. 

 -Ţeby tri potkáne ...? 

 

Otec sa pýta: 

-Čo ste sa dnes učili? 

Syn odpovedá: 

-Písať. 

Otec hovori: 
-A čo? 

Syn odpovedá: 

-Neviem, lebo čítať sme sa neučili. 

 

Príde matematik do fotolabu a hovorí:  

-Chcel by som si dať vyvolať fotky z dovolenky.  

Predavač:  

- 9 x 13?  

Matematik: - 117, prečo 

           

  3 1 2   9  5   7 6   

 5    9   1    7   8 2  

 4   7  2 6   3 5     

 9     7     2 4     

   2 8   1    9 3   

   3    9 8  2    5 7  

  4 5  6         3 1  

 1 7    3 5  8   9    4  

  8  3  4 2    7  5  

           


