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      Vianočný stromček 

 
Do izby som dal stromček 

 a v správny čas naň zvonček. 
 Ešte trocha ozdoby 
 a už som z neho hotový. 
 
Svetielka sa rozžiarili, 
na stromčeku zasvietili. 
Už sa všetko trbliece, 
práve dnes na Vianoce. 
 
 Lucka kričí, raduje sa. 
 Pod stromčekom schyľuje sa 
 k veľkému prekvapeniu 
 a nám všetkým k potešeniu. 

 
       Všetko beží ako má, 
       čas vianočný ubieha. 
       Pred vianočný stromček 
       a už zvoní zvonček. 
         /Peter Ozsvald, 4.A/ 
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 Štefan Moravčík 
            * 22.12.1943  Jakubov 
 
 
      

 - študoval filozofiu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave. Po štúdiu pracoval ako tlačový redaktor vo vydavateľstve Tatran. 
V období normalizácie nesmel publikovať (1970 – 1979). Bol knihovníkom 
v Univerzitnej knižnici (1972 – 1976), referentom Zväzu slovenských výtvarných 
umelcov (1976 – 1981), neskôr pôsobil ako redaktor vo vydavateľstve Slovenský 
spisovateľ (1981 – 1994).  
 

Moravčíka inšpiruje hlavne mladý súčasný človek so svojím citovým životom, 
neskôr vo svojej tvorbe čerpá motívy z prostredia a kraja, z ktorého pochádza. V jeho 
básňach cítiť hlboký a pevný vzťah k rodným koreňom. 
 
Vo svojich dielach sa prejavil ako majster jazyka, schopný postrehnúť a využiť 
viacvýznamovosť slov a zvukomalebnosť slovných spojení. 
 
Tvorba: próza: Sťahovanie rieky (1988),  

Mlynárka má holubičku (1990),  
Sedláci 2 (Chlieb v koľaji, 1992),  
Tajná kniha Záhorákov (1994), Zlatá kniha Záhoria (2003) 

  poézia:  Slávnosti baránkov (1969),  
Čerešňový hlad (1979),  
Tichá domácnosť (1981),  
Moravianska Venuša (1984),  
Vlčie hrdličky (1996),  
Motýle mukylásky (2002) . . . 
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Dňa 21.11.2008 sa na našej škole uskutočnilo pasovanie našich prváčikov. 
Celé to prepuklo už o 13:00 hod., keď sme si začali chystať kostýmy. Bolo to veľmi 
zábavné. O kostýmy sa postarala p. uč. Birošíková. 
Samotná „pasovačka“ sa začala o 15:00 hod. Šašovia zabávali deti, aby sa nenudili, 
kým čakali na pána kráľa. Po úvodnom programe, ktorý prebehol, samozrejme, bez 
jedinej chyby, sme sa odobrali do komnát. 
Boli to komnaty: zručnosti, múdrosti, zábavy, strachu a hojnosti. V tej poslednej sa deti 
do sýtosti najedli a boli to len samé kráľovské jedlá. Po vyčerpávajúcich komnatách 
prepadla deti únava. Rozdelili sa do dvoch tried, v ktorých ich už čakali teplé spacáky. 
Ešte niekoľko rozprávok, aby sa im sladko spalo a hor sa do ríše snov. 
Organizátori sa zabávali do neskorých nočných hodín, ale aj na nich potom dopadla 
únava. No a po dobre vykonanej práci sme aj m y zaspali. 
Nastalo ráno a vsávať sa nikomu nechcelo. O 7:00 hod. nás zobudil školský rozhlas. A 
tak chtiac-nechtiac sme museli povyliezať s teplučkých spacáčikov. Ešte sme všetko 
poupratovali a pobrali sa domov. 
 

   /Marika Ondrušková, 8.A/  
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             - nezmysel, absurdita 
 
     Naša krajina je všemožná. Tašky nosia žiakov, žiaci nosia učiteľov. Je to veľká 
sranda, lebo všetci učitelia majú päťky. Stoličky sedia na žiakoch a perá vyskakujú 
z peračníka. Tabuľa visí na nitke a sama sa zotiera. A viete, čo je tam najlepšie? 
Že peniaze padajú z neba.   
                           /Eva Grančičová, 5.B/ 

 

Naša mačka zjedla kosti, 

bolo jej zle od bolesti.  

Jeden malý pes, 

zjedol myši dnes. 

Teraz si spievajú a 

od bolesti vrieskajú. 

    /Martinka Jarošová, 5.B/ 
 
     Volám sa Jurko. Bývam v lietajúcom dome. Všetko tam lieta. Keď sa chcem najesť, 
musím najprv chytiť chladničku. Keď ju chytím a otvorím, všetko z nej vyletí. To je 
potom v našom dome spúšť. Minule som chytil salámu až v chodbe. Takto u nás všetko 
lieta. Keď chcem spať, tak musím priviazať posteľ. A viete si predstaviť, čo 
v lietajúcom dome urobí voda? 
Že nie??? Tak sa poďte k nám pozrieť... 
             /Jurko Jaroš, 5.B/ 
 

 Žehličkin problém 
 
   Doma máme žehličku, 
   má to všetko v malíčku. 
   Žehlička je dobrá vec, 
   pokrčí ti aj limec. 
   
   Najedla sa elektriky, 
   narobila veľké kriky. 
   Kĺzala sa po tričku, 
   spálila tam dieročku. 
   
   A teraz má veľký šok, 
   vyletela do výšok. 
   Schovala sa na poličku, 

dala si tam borovičku. 
      /Andrea Backová, 8.A/ 
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           DISCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opäť sa vám hlásime s rubrikou, ktorá je zameraná na rôzne  štýly hudby.  
V 1. čísle to bol HIP-HOP a teraz mi dovoľte, aby som vám priblížila DISCO. 
 
Disko alebo disco je hudobný žáner, ktorý má svoj pôvod na diskotékach. 
Vo všeobecnosti sa tento názov používa na označenie hudobného štýlu, ktorý vznikol 
vplyvom funku, soulu, salsy a latinsko-americkej hudby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     /pripravila V. Gavláková/  
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 Mravec uteká po pralese a ďaleko za ním       
 si vykračuje slon. 
 Vzdialenosť medzi nimi sa stále skracuje. 
 Mravec sa rozčúli a rozkričí sa na slona: 
 „To sa ti kráča, keď som ti vyšliapal cestu!“ 
 

 Chytí rybár zlatú rybku a rozpráva: 
 „Keď ma pustíš, tak ti splním tri priania.“ 
 A rybár na to: „Ja mám len jedno.  

                                                                                            Aby si nemala kosti.“ 
 
 Slon stúpi do mraveniska a mravce po ňom začnú liezť. 
 Slon sa otrasie, ale jeden mravec mu ostane visieť na krku. 
 Ostatní po ňom zdola kričia: 
  „Zaškrť ho, zaškrť ho !!!“ 
 
 
    
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

            
 
 
Istá pani len v noci pracuje, pokiaľ  neustane .    
Čo je to ?         (sviečka) 
 

Sú tri sestry: jedna  za  druhou   utekajú,  trímajú  sa za ruky,  
prvá s každým krokom odráta, posledná a tá stredná vždy 
rovnaká zostáva .     Čo je to  ?       (Čas)                              

 
Strieborne ovce, rohatý pastier.     
Čo je to ?       ( hviezdy) 

 
Modrý klobúk a ten celý svet prikryje.       
Čo je to ?       (nebo) 

 

 



7        in-Suľkováčik                                                                                                  
  SÚŤAŽ    SÚŤAŽ      SÚŤAŽ      SÚŤAŽ     
 
Tentoraz sme si pre vás pripravili opäť zaujímavý testík.  
A aby ste sa mohli zapojiť aj vy z druhého stupňa, tak sme si pripravili jeden testík  
pre 1. stupeň a druhý testík pre 2. stupeň. 
Nezabudnite, že keď testík vyplníte, tak sa ponáhľajte na prízemie a tam vás opäť čaká 
„krabica“, do ktorej môžete vhodiť svoje správne odpovede. 
Troch z vás odmeníme a vaše mená uverejníme v ďalšom čísle.   
No a to vyjde vo FEBRUÁRI...       
Výhercovia z 1. čísla sú:  

1. Petra Macurová /4.A/ 
2. Katarína Gazdíková  /5.A/ 
3. Ema Škvrndová  /4.A/ 

Ceny si môžete vyzdvihnúť u p. uč. Halúskovej. 
     

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

   
Meno a priezvisko: ................................................................ 
Trieda: .......................................... 

1. Ako sa volal tzv. Ustarostený cisár? ...................................................... 
2. Kto bol veľkou ozdobou Uhorska?................................................ 
3. Na ktorých miestach Slovenska sa našli pozostatky neandertálca?  

      a. Moravany, Barca 
     b. Gánovce, Šaľa 
      c. Myšia hôrka, Nižná Myšľa 
      4. V ktorom storočí vypukla 1. svetová vojna? ................................ 
       5. Ako sa volá súčasná anglická kráľovná? ......................................... 
       6. Hodnotenie zo strany 12:.......................................... 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   
                       
 
Meno a priezvisko: ......................................................................... 
Trieda: .............................................. 

1. Plávacie ústroje šťuky sú: ............................................ 
2. Včela medonosná žije v: ............................................... 
3. Samčeky včiel sa volajú: .............................................. 
4. Kôpky zeme vyryté krtkom sa volajú: ................................... 
5. Srnec lesný patrí medzi.............................................. zver. 
6. Hodnotenie zo strany 12:............................ 
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Slovo ADVENT pochádza z latinského adventus – príchod. Jeho symbolom je 

ADVENTNÝ  VENIEC so štyrmi sviecami – tie sa postupne zapaľujú počas štyroch 
adventných nedieľ. 

 
 
 

 
 
 
 

Prípravné obdobie štyroch týždňov pred Vianocami sa kryje s obdobím dní 
temnej noci, stridžími dňami. Predvianočné a vianočné dni boli vždy považované  
za ideálnu dobu na veštenie do budúcnosti. Tieto povery boli vytvorené ešte v dobe 
Keltov a starých Slovanov. A niektoré z nich zachovávajú aj ľudia 21. storočia. 
 
Napr.:  Kto nájde v jablku rozkrojenom pri štedrovečernej večeri z jadier 
  krížik, vraj do roka zomrie. Komu zostanú jadrá neporušené alebo 
  budú mať tvar hviezdy, bude celý rok zdravý. 
                                                
 Na Štedrý deň sa nemá nič požičať, inak sa privolá bieda s núdzou. 
                                                
 Keď sa nohy štedrovečerného stola obtočia niťou, domu sa celý rok 
  vyhnú zlodeji. 
                                                
 Kto nikomu nič na Štedrý deň nedaruje, dočká sa biedy. 
                                                
 Ak vyjde dievča pri príprave večere von z domu, stretne budúceho 

muža. 
                                               

 
        O prvých oslavách kresťanských Vianoc nepoznáme záznamy. V Ríme sa slávili 
Vianoce až v 4. storočí. Oslava Vianoc bola zaradená do cirkevného kalendára v roku 
336.                                                                                                                      
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K Vianociam neodmysliteľne patria ANJELI.  
Sú to tajomní boží poslovia. Archanjel Gabriel oznámil  
Márii, že bude matkou Spasiteľa. 
               
K Vianociam dnes patrí aj vianočný stromček. Strom má v rámci kresťanstva bohatú 
symboliku. Zastupuje stratený prvotný raj. Na dreve stromu Kristus umrel, aby mohli 
ľudia opäť prísť do raja. 
Skutočný vianočný stromček je však nemeckého pôvodu a je skôr meštianskeho 
charakteru. U nás sa objavil prvý vianočný stromček v roku 1896 na sv. Mikuláša 
a zažiaril pred Mestským divadlom v Prešporku /dnešná Bratislava/. 
 
Nesmieme zabudnúť ani na vianočné jedlo. Na Štedrý deň bol prísny pôst. Vianočná 
polievka mala byť rybacia, šošovicová, hubová alebo kapustová. Po polievke sa jedol 
kapor, pstruh alebo iná ryba. Štedrovečerná večera mala byť bohatá,  pestrá 
a slávnostná. 
Piekli sa drobné voňavé pečivá, vianočky, makovník a orechovník, medovníčky. No 
a recept na prípravu takých medovníčkov sme vám pripravili: 
 

Medovníčky Čo potrebujeme: 
600g. hladkej muky špeciál 
150g. masla 

                 200g. práškového cukru 
             3 vajcia     

    6 lyžíc medu 
    1 kávová lyžička sódy bikarbóny  
    1 kávová lyžička škorice  
    1 kávová lyžička perníkového prášku 
    2 pl. kakaa 

                  tuk na potretie plechu  
                  1 vajce na potretie medovníčkov 
 
K Vianociam patria aj vianočné vinše a pozdravy. Posielame ich každoročne . A hoci 
začínajú prevažovať virtuálne e-cards posielané mailom, naďalej milujeme obyčajné 
papierové obrázky. Prvú skutočnú pohľadnicu navrhli a vytlačili v Londýne v roku 
1843.  
 

Do Nového roku veľa štastia, lebo je krásne, veľa zdravia, lebo je vzácne, 
veľa lásky, lebo jej je málo a veľa všetkého, čo by za to stálo.  
 

Vianočná ruža zdobí stôl, tíško hrá hudba.  
Čakáš ten okamih, aby sa Ti splnila túžba.  
Pokoj a radosť nech Ťa v srdci hreje,  
nech sa Tvoja rodina cez Vianoce smeje.   
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Dňa 27.10.2008 sa uskutočnila súťaž vo vybíjanej. A tu sú výsledky: 
 5. a 6. ročník 1. miesto 5.B 
   2. miesto 6.A 
   3. miesto 5.A a 6.B 
 
  7. a 8. ročník   1. miesto 8.B 
    2. miesto 7.A (dievčatá) 
    3.miesto 8.A a 7.A (chlapci) 
           Triedy 9.A a 9.B sa nezúčastnili! 
 

 
Dňa 04.11.2008 sa naša spolužiačka Gabriela Lachmanová /8.B/ zúčastnila 1. ročníka 
Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Vôbec to nebolo jednoduché, ale Gabika 
obstála úžasne. Umiestnila sa na 2. mieste.     
                                          GRATULUJEME !!! 
 
 
 

 
Dňa 12.11.2008 sa naši najmladší žiaci zúčastnili futbalového turnaja. Z piatich 
zúčastnených škôl obsadili 1. miesto. A komu môžete gratulovať? 
 Ozsvald Peťo, Janec Jakub, Vlček Samko, Škorík Marián, Staňo Andrej,   
 Chovaniak Patrik, Karas Martin, Mindek Adrián, Ondrušek Ján,  

Kloták Kristián, Fujko Jurko 
 
Najlepší hráč turnaja: Ozsvald Peter  (5 gólov)   
 

 
Dňa 19.11.2008 sa uskutočnil FLORBAL. Dopadol nasledovne: 
 5. a 6. ročník 1. miesto 5.B 
   2. miesto 6.B 
   3. miesto 5.A a 6.A 

5. -  9.ročník 1. miesto 7.A 
    2. miesto 9.B 
    3. miesto 8.A 
    4. miesto 5.B 

V Š E T K Ý M  G R A T U L U J E M E !!! 
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01.11.        Sviatok všetkých svätých  
02.11.  Pamiatka zosnulých  
05.11.  Návšteva divadelného predstavenia Malý princ 
06.11.  KOMPARO – Skúšobné testovanie deviatakov 
21.11.  Pasovanie prvákov – Čarodejná noc na hrade Suľkov 
24.11.   Pedagogická rada – vyhodnotenie našich výsledkov za 1. štvrťrok 
    Návšteva slovenskej sporiteľne – žiaci 9. ročníka         
01.12.  Svetový deň boja proti AIDS; od zistenia tohto ochorenia uplynulo  

už 25. rokov  
02.12.  Bábkové divadlo Žilina, žiaci  2. a 3.roč. 
 04.12.    Vianočný zvonček, spevácka súťaž                       
10.12. Svetový deň boja za ľudské práva, rozhlasová relácia, besedy 

 v triedach 
10.12. Žiaci 8. ročníka navštívili Mestské divadlo v Žiline a videli  

muzikál: Maľované na skle  
           

 
 
  18.12.      Vianočný koncert v telocvični,  25 Sk,  zábava ZUŠ KNM 
  24.12.  Štedrý deň 
  25.12.  1. sviatok vianočný 
  26.12.  2. sviatok vianočný 
  31.12.  Silvester  2008 
  01.01.  Nový rok  2009  a  Deň vzniku SR 
  06.01.  Traja králi 
  24. 01.   Deň komplimentov /v tento deň by každý mal vysloviť kompliment 
   aspoň piatim ľuďom, a tak si uvedomiť potrebu slušného správania/ 
   29. 1.   Medzinárodný deň bez internetu 
                            Vyhodnotenie práce za I. polrok /pozor blíži sa vysvedčenie!!!/ 
  
       !!!  Nezabudnite písať práce do literárnej súťaže Európa v škole     !!! 
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Tentoraz sme zaostrili naše bystré očko na jednu veľmi známu 
a kontroverznú celebritu. 
Nie je ňou nik iný ako  
 

Dara Rolins 
 

 
  V skvostných ružových šatách od návrhára  
   Borisa  Hanečku vyzerá ako bohyňa. 
 
   Budete ju milovať ??? 
    Čo poviete na jej extravagantný účes?  
    Ach, a tie šaty???  
    Čo vy na to?? 
     
      Priraďte fotografii známku  
      od 1 do 5. /1 je najlepšie a 5 najhoršie/ 
 
     !!!Nezabudnite!!!    
     Hodnotu známky vpíšte aj do testíka  
      na str. 7. 
     Výsledok vášho hodnotenia sa dozviete              
      v budúcom čísle.                                                         
 

      1    2   3 4 5 
 /A ako to dopadlo s Penelope Cruz vo vašom hodnotení? Podľa vášho hodnotenia si  
zaslúžila jednotku./  

                /pripravila D. Fábiková/ 
 
 
/Redakčná rada: Mgr. Katarína Halúsková – zodpovedný pedagóg, Veronika Gavláková-
šéfredaktor /7.A/, Daniela Fábiková /7.A/-predseda, Dominika Kubalová /8.A/, Marika 
Ondrúšková/8.A/, Veronika Ondrúšková /5.B/, ďalší členovia redakčnej rady 
a prispievatelia, ktorým ďakujeme./ 


