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      - Viedenský valčík str. 7                                ☺ 

- Exkurzia Zvolen str. 10 
- I. stupeň – športová akcia str. 5 
- vtipy, zaujímavosti, niečo o celebritách, kvíz , súťaž a možno nájdete  
                                                                                                   aj žolíka. 
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RUDO MORIC 
              

          *  27. 03. 1927  Sučany 

      �  26. 11. 1985   Bratislava 
 
 
Narodil sa v železničiarskej rodine. Od vstupu do literatúry roku 1945 sa 

venoval literatúre pre deti a mládež. Patrí k najplodnejším a najčítanejším autorom 
prózy pre deti. V jeho tvorbe dominuje tematická objavnosť a žánrová pestrosť, snaha 
o nové tvorivé postupy. Tematickým obohatením tvorby je príklon k povesťovým 
a rozprávkovým látkam. Niektoré z jeho prác boli sfilmované na základe ním 
vypracovaných scenárov. Mnohým začínajúcim autorom bol poradcom, skúsenejším 
kritikom. 

Jeho knihy mali veľký ohlas doma aj v zahraničí. Hojne boli prekladané  
do srbochorvátčiny, bulharčiny, poľštiny, ruštiny, maďarčiny a nemčiny. 
 
Tvorba: 1947 Lyžiar Martin   1948 Žofka  

1949 Družina z Dlhej ulice  1953 Prvý z Dvorov 
1955 Z poľovníckej kapsy (9. vyd. 1987)  
1958 Pri zakliatej rieke   1960 Našiel som vám kamarátov  
1962 O divej kačičke   
1967 Srnka s červenými hviezdičkami   
1968 Srnček Parožtek  
1977 O dvoch mravcoch Pobehajcoch  
1977, 1982 Koník majstra Machuľku  
1979 Zvon lumpov. Bratislavské povesti  
1980 Žalobaba   1983 Hlupáčik s velikánskou jednotkou  
1984 Pipitov čarovný vláčik  
1985 Kde je dobre a kde najlepšie 
 1989 Lízočka a Drcko z Kamenice  
                               ...a mnohé iné... 
                                                                                           /red./ 
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       ŠPORTOVÝ TÝŽDEŇ na našej škole 
   

V dňoch 28. septembra až 2. októbra 2009 sme začali pracovať na svojom 
zdaví a kondícii. Slávnostne sme otvorili športový týždeň 2009. Na školskom dvore sa 
 zoradili žiaci druhého stupňa podľa ročníkov,  pričom každý  „športovec“ držal v ruke 
mávatko podľa farby kontinentu, ktorý zastupoval. 
Všetci, aj naši triedni učitelia, sme obehli areál školy a vbehli do veľkých olympijských 
kruhov, ktoré boli vyznačené na trávnatom ihrisku. Tak sa vytvoril obraz olympijskej 
vlajky. 

Pán riaditeľ Zátek predniesol príhovor a pán učiteľ Vlček nás oboznámil so 
súťažnými disciplínami a celou organizáciou týždňa. Za zvukov olympijskej hymny 
sme opustili ihrisko. 
Všetko zostalo v rukách  zástupcov tried, ktorí sa začali rozcvičovať na prvé disciplíny 
beh na 60 metrov a hod kriketovou loptičkou. To boli disciplíny prvého súťažného dňa. 
V nasledujúce dni sme hrali futbal , vybíjanú, skákali do diaľky a bežali 600 metrov. 
Každý deň praskalo ihrisko vo švíkoch súťažiacimi i spolužiakmi, ktorí prišli povzbudiť 
svojich zástupcov tried. Členovia ŽP nezabudli ani na teplý čaj pre športovcov. 
No a prišiel deň“H“ (hodnotenia), kedy sme sa dozvedeli mená tých najlepších 
športovcov. Diplomami ani podávaním rúk sa veru nešetrilo.  

Všetci sme odchádzali spokojní - nie preto, že sme získali diplom, ale preto, že 
sme urobili niečo pre svoje zdravie. 
                      Gabika Lachmanová, 9.B  
                                                                                                          členka parlamentu 
VYHODNOTENIE :  

 
Hod kriketovou lopti čkou 

                     
CHLAPCI                                          DIEVČATÁ  

 5. ročník 
   1. Staňo Ondrej                             1. Tinková Andrea 
       2. Ďuriak Matúš                             2. Gašincová Nikola 
         3. Kloták Kristián                          3. Ondrušková Gabriela 
 6. - 7. ročník 
   1. Lukáč Martin                        1. Halúsková Simona 
            2. Martinček Rado            2. Jarošová  
           3. Gavlák Paťo                                 
 8. - 9. ročník 
   1. Pilát Vladimír                              1. Kubalová Dominika 
               2. Kopták Marián                            2. Grančičová Mária 

3. Urban Filip, Mará ček Ján          3. Ďurinová Veronika 
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Skok do diaľky 

    
 CHLAPCI      DIEV ČATÁ         

5. ročník 
   1. Staňo O., Vlček S.     1. Knihová Lucia 
                    2. Vojtáš Michal            2. Tinková Andrea 
6. - 7. ročník 
   1. Lukáč Martin               1. Jarošová Michaela 
                    2. Smetana Dominik       2. Halúsková Simona 
                    3. Kapalla Matej              3. Dadajová Elena, Jarošová Martina      
 8. - 9. ročník 

1. Andel Mário               1. Fábiková Daniela 
                    2. Pilát Vladimír         2. Škvrndová Simona 
                    3. Maráček Ján                                 

 
Beh 600 metrov 

 
5. ročník 

1. Kloták Kristián     1. Tinková Andrea  
                    2. Šimuni Patrik           2. Knihová Lucia  
                    3. Staňo Andrej            3. Gašincová Nikola 
 6. - 7. ročník 
  
                    1. Lukáč Martin          1. Jarošová Michaela 
                    2. Smetana Dominik     2. Halúsková Simona 
                    3. Janec Jakub               3. Jarošová Martina          
 8. - 9. ročník 
   1. Boris Mário, Pilát V.  1. Jantošíková Erika 
                    2. Uličný Milan                2. Škvrndová Simona 
                    3. Pakanec Miroslav        3. Fábiková Daniela 
 8. ročník  

1. Bibík Štefan                                 
                    2. Mrvečka Lukáš 
  

Futbal                            Vybíjaná           
5. - 7. ročník                                    6. - 7. ročník 

  1. 6. B                                                1. 7. A 
            2. 7. A                      2. 6. B 
             3. 5. A a 5. B 
  

8. - 9. ročník                             5. ročník 
1. 8. A                                            1. 5. A 

               2. 9. B                                               
             3. 9. A  
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Dňa 08.10. sa venovali športu aj žiaci 1. stupňa. Vyučujúce pre nich zorganizovali už 
3. ročník športovej akcie s názvom – Navštevujeme zvieracie rodinky. 
Úlohou detí bolo prejsť určenými stanovišťami – navštevovali zvieracie rodinky, 
v ktorých plnili športové disciplíny. 

1. rodinka – Ušiakovci � beh do kopca 
2. rodinka – Veveričiakovci � zbieranie a hádzanie šišiek 
3. rodinka – Vlčisko Chvostisko � skrývanie sa za stromy 
4. rodinka – Mara Lara � šplh – rúčkovanie na lane 
5. rodinka – Žabky Skákajky � skákanie po „leknách“ na jazere 

 
Po splnení všetkých disciplín si žiaci poskladali obrázok zvieratka vo svojej farbe, ktoré 
nad nimi držalo ochrannú ruku. 
Samozrejme, nechýbalo ani občerstvenie – koláčiky /sladké, slané/ a čajík. Ďakujeme za 
to p. kuchárkam a najmä rodičom. 
Deťom sa takéto športové a zároveň zábavné popoludnie veľmi páčilo a už teraz sa tešia 
na budúci rok, keď si to zopakujú. ☺☺☺☺  
                                                                                 /infor. poskytla p.uč.Ponechalová 
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Ide chlapík po lese a zrazu zbadá babku visiacu na konári a pýta sa: 
- Čo babka, Redbull? 
- Ále, kde Redbull – PITBULL ! 
 

Ide chlap na bicykli a sused naňho volá: 
“Hej, klepe ti blatník.“ 
“Čo?“ 
“Klepe ti blatník!“ 
“Čože?“ 
“Klepe ti blatník!!“ 
“Čo? Ja ťa nepočujem, klepe mi blatník!“ 

Janko sa pýta dedka: 
- Dedko, máš zuby? 
- Kdeže vnúčik - nemám. 
Janko okamžite na to: 
- Tak mi podrž môj chlebík. 

Blondína v galérii: 
- Prosím Vás, kto namaľoval taký hrozný obraz? 
Zamestnanec: 
- Pani, ale to je zrkadlo...  

                                                                                       
                                                                                   /pripravila D.Kubalová,9.A/ 
☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  
 

           
 
* železničný kancelár (železný) 

* striebristý systém obrábania pôdy (namiesto striedavý) 

* retrorománci namiesto rétorománci 

* priemyselné odvetvia v Uhorsku, napr.: pšeničné... (žeby nový druh priemyslu?) 

* výroba železníc 
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        SÚŤAŽSÚŤAŽSÚŤAŽSÚŤAŽ         ���� SÚŤAŽ   SÚŤAŽ   SÚŤAŽ   SÚŤAŽ   ����    SÚŤAŽ SÚŤAŽ SÚŤAŽ SÚŤAŽ             ����            SÚŤAŽ    SÚŤAŽ    SÚŤAŽ    SÚŤAŽ     
 
Vyplň TESTÍK  a so správnymi odpoveďami sa ponáhľaj na prízemie (pri automate). 
Na chodbe Ťa čaká škatuľka s nápisom IN-SUĽKOVÁ ČIK, do ktorej vhodíš správne 
odpovede so svojím menom a triedou. Rýchlo!!! Traja z Vás dostanú krásne odmeny. 
Ich mená budú uverejnené v budúcom čísle. Tešíme sa na Vás.  
                                                                                    /pripravila Emka Škvrndová,5.A/ 
�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Meno a priezvisko: .................................................... 
Trieda: .......................... 
 

1. Aký je najväčší kontinent na svete ? ....................................... 
2. Kto je predseda vlády ? ............................................................ 
3. Aký je najväčší štát na svete ? ................................................. 
4. Ako sa volá náš pán riaditeľ ? ................................................. 
5. Napíš tri ihli čnaté a tri listnaté stromy: .................................. 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 
6. Tu vpíš hodnotenie zo strany dvanásť: ...................................    

 
�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
Viedenský valčík sa ako prvý tancoval v pevnom držaní. V roku 1785 bol zakázaný 
a obnovil sa až po francúzskej revolúcii ako túžba po jednoduchosti a slobode, je plný 
optimizmu. 

 Melódiu priviedli do Viedne potulní speváci.     
 

 
 
 
Pri tomto tanci má partner oblečený slávnostný oblek s bielou 
alebo farebnou košeľou. Partnerka má dlhé kráľovské šaty 
s jednoduchým strihom 
 
   
 

Považuje sa za kráľovský tanec a stal sa obľúbeným a populárnym hlavne na svadbách 
 
                                                               /pripravila I. Sedláčková, 7.A/ 
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          Dnes trochu pouvažujeme nad slovkom ? 
                                        pocitom ?  
                                                                                

  HANBLIVOSŤ  
       
    A nevrav, že sa s ňou nepoznáš! 

  
Určite ťa aspoň raz navštívila...       

 
Hanba ako rozpaky a červenanie sa:  
V trápnej situácii sa človek cíti byť zaskočený vo chvíli, keď nie je pripravený na 
odhalenie. Cíti neschopnosť zvládnuť nejakú situáciu v prítomnosti iných. Môže ísť o 
neočakávanú fyzickú neobratnosť, o medziľudskú precitlivenosť či porušenie etikety.  
V takýchto situáciách reagujeme sčervenaním, ktoré sprevádza pocit zdravej hanby. 
 
A ako sa dokážeš zahanbiť TY ? Skús náš kvízik a možno zistíš to, čo si ani sám nevedel. 
 
No a mohli by sme začať!  Dúfam, že si pripravený!  
     
1.Musíš sa vyjadriť k problému, ktorý je pre teba životne dôležitý. Aký spôsob 
   zvolíš ? 
     A-  Usilujem sa vysvetliť svoju pozíciu čo najlepšie. 
     B-  S istotou a pokojom vyjadrím svoj pohľad. 
     C-  Dostanem zo seba iba niekoľko nesúvislých slov. 
 
2.Považujú ťa za urečneného človeka ?   
     A-  V niektorých situáciách asi áno. 
     B-   Nie, skôr za mlčanlivého. 
     C-   Áno, niekedy som ako nezastaviteľná prívalová guľa. 
 
3.Stáva sa ti, že pocítiš nával horúčavy, sucho v ústach a potia sa ti ruky ? 
    A-   Áno, ale iba vo výnimočných prípadoch. 
    B-  V podstate nikdy, ak nepočítam dni strávené na horúcej pláži. 
    C-   Samozrejme! A oveľa častejšie, ako by si niekto myslel. 
 
4.Predstav si situáciu, ktorá by ťa najviac znepokojila. 
    A- Ocitnúť sa uprostred stovky neznámych ľudí. 
    B-  Zmýliť sa vo veci, v ktorej by som nemal-a.  
    C- Niekoľko hodín leňošiť. 
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5.Kedy sa cítiš ako ryba vo vode ? 
   A- Keď som oddýchnutý-á. 
   B-  Vtedy, keď som schopný-á zvládnuť akúkoľvek situáciu. 
   C-  Keď vychádzam dobre sám so sebou aj s inými. 
 
No a máme to za sebou a teraz nás už čaká len vyhodnotenie. 
 
Najviac odpovedí A : Plachosť na hojdačke 
Si plachý-á, ale iba vtedy, keď to vyhovuje tebe. Svoju plachosť prejavuješ iba vtedy, 
keď sa cítiš ako ryba na suchu alebo keď sa potrebuješ za niečo ospravedlniť a ideš 
s vlastnou kožou na trh. 
 
Najviac odpovedí B : Červená paprika  
Patríš k tým, ktorí sa začnú ľahko červenať, lebo ich každá nová situácia vyvedie 
z rovnováhy. Premôž plachosť, aby si naplno mohol-a pokojne využívať a prezentovať 
svoje ,,JA“ 
 
Najviac odpovedí C : Falošný bojko 
Ty že si plachý-á? Klamlivejších tvrdení asi nebude existovať veľa. Vždy vieš odkiaľ 
vietor fúka a ako sa máš kedy obrátiť. Nauč sa byť v každej situácii sám-a sebou. 
 
                                                                                      /V.Gavláková, 8.A/ 
 

�    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �     � 
 

       
 
Odkedy Youtube.com odkúpila spoločnosť 

Google, tento videoportál len tak prekvitá inováciami. 
Už dlho môžete video pozerať v „HQ“ alebo v „HD“ kvalite a žiadnou novinkou už nie 
je ani česká lokalizácia. A pretože aj tu majú Googláci priestor pre rozvíjanie vlastných 
nápadov, bolo len otázkou času, kedy niekto príde s 3D. Priestorové videnie – 
stereoskopia je založené na systéme, ktorý spočíva v tom, že každé oko vidí trochu 
odlišný obraz. Tie sa potom spoja v jeden a máme 3D – video. 
Na Youtube zatiaľ nenájdeme žiadny mechanizmus, ktorý by v prehrávači oznámil, že 
ide o video vo formáte „Parallel 3D“ (formát 3D videa). Oznámiť serveru to môžete tak, 
že umiestnite kód : “yt3d:enable=true“ do položky „Kľúčové slová“. 
Tento systém je ešte len vo vývoji, ale už po zadaní „3D“ do YT-prehliadača máte 
k dispozícii množstvo videí. 
                 /pripravil Tibor Škvrnda, 7.A/ 
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Dňa 09.10. 2009 sa Katka Gazdíková /6.A/ zúčastnila 
celoslovenskej súťaže Mladý záhradkár a obsadila krásne  
5. miesto.  
                            GRATULUJEME !!! 

Títo chlapci sa zúčastnili turnaja vo futbale: Pilát V., Tichý M., Kopták M.,  
 Boris M., Kostelný P., Urban P., Lukáč M., Maráček J., Bibík T., Urban F., 
 Mrvečka L., Čičala M., Bibík Š., Smetana D., Pelucha M. a skončili druhí . 
 
 Dňa 09.10. 2009 sa uskutočnilo jesenné kolo turnaja vo floorballe. Zúčasnili sa 

ho: Maráček J., Backa A., Dupkala D., Urban P., Lukáč M., Škvrndová S.,  
Fábiková D.,  Greňová D., Pilát V.,  Kopták M., Bibík T.Chlapci síce prehrali, 
ale čakajú ich ešte 3 kolá. Držme im palce!!!  

���������������������������������������                   

   
 
Triedy  7. A a 7. B 

6. októbra sme sa vydali do arboréta vo Zvolene.  
Bol to nezabudnuteľný zážitok. Mohli sme si tam pozrieť zaujímavé rastliny, 

ktoré by sme bežne v prírode nenašli. Zaujímavé odrody stromov, kríkov a kvetov, 
ktoré sú  zozbierané z celého Slovenska. 

Cesta nazad ubehla rýchlo. Ani sme sa nenazdali a už sme stáli pred našou 
školou. Za toto spríjemnenie školského dňa môžeme poďakovať pani učiteľke Daniele 
Podolákovej a pani učiteľke Falátovej,  ktoré exkurziu organizovali a išli s nami. 

A ako to tam vyzeralo??? 
  Len sa pozrite...  ���� 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            /I. Sedláčková,7.A/                  

� 
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01.07.-31.08. Letné prázdniny   ���� 
01.09.            Deň Ústavy  
09.09.            Deň obetí holokaustu a rasového násilia 
22.09.  Európsky deň bez áut 
24.09.                   ZRPŠ, Deň EURA 
02.10.  Deň úsmevu /žiaci I. stupňa nakreslili pekné obrázky/ 
   Svetový deň jazykov 
08.10.  Športové popoludnie pre 1. stupeň /Navštevujeme zvieracie 

rodinky/ 
16.10.   Svetový deň zdravej výživy /Pri príležitosti tohto dňa 
    sme v škole organizovali veľmi peknú akciu, o ktorej vám 
    prinesieme informácie v budúcom čísle./☺ 
17.10.                    Medzinárodný deň boja proti chudobe 
22.10.  Medzinárodný deň školských knižníc 
    Október – Mesiac úcty k starším  

       29.10.   Deň narodenia Ľudovíta Štúra 
 

     

 
 
  NOVEMBER  

Sviatok všetkých svätých /01.11./ 
 Pamiatka zosnulých /02.11./ - Nezabudnime si v tieto dni 

spraviť prechádzku na cintorín a na hroboch našich blízkych 
zapáliť sviečku. 

Pasovanie prvákov – Čarodejná noc na hrade Suľkov 
 Pedagogická rada – vyhodnotenie našich výsledkov za 1. štvrťrok 
  KOMPARO – Skúšobné testovanie deviatakov / 05.11./ 
                      Medzinárodný deň telerancie /16.11./ 
 Deň boja za slobodu a demokraciu /17.11./ 
  Európsky týždeň boja proti drogám / 16.11. – 22.11. / 

 Kampaň Červená stužka / 24.11 – 01.12. / 
 Olympiáda v slovenskom jazyku 
 Predaj vianočných pohľadníc UNICEF /november – december / 
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Myslím si, že vás bude určite zaujímať život 
populárnej Miley Cyrus.                                                                                                                                                                                                    
 
 
Jej pôvodné meno je  Destiny Hope Cyrus. 
Keď bola malá, otec jej dal prezývku - 
Smile(úsmev). 
V Januári 2008 sa dala pokrstiť na Miley. 
Narodila sa 23.11.1992 v mestečku Franklin 
v Tennessee. Meria 165cm,  váži 47 kg.,  
má hnedé vlasy a modré oči. Jej „závislosťou“ 
je kečup! 
 
Obľúbená farba: ružová             
Obľúbené jedlo: čína a  pizza 
Obľúbená hudba: pop rock 
Obľúbené ročné obdobie: leto 

 1  2 3 4 5        Obľúbené zvieratko: psík 
          Obľúbená činnosť: rada sa bicykluje a rozpráva  
                                         o hudbe a chalanoch ☺              
Obľúbený predmet v škole: tvorivé písanie               

                  Obľúbená časť dňa:1 hodina v noci                       
NEZABUDNITE!!!!!!!!!  
 

Hodnotu známky vpíšte aj do testíka na str.7. Výsledok vášho hodnotenia sa dozviete  
v budúcom čísle. 
                                                                                        /pripravila Peťa Macurová, 5.A/ 
 
 
/Redakčná rada: Mgr. Katarína Halúsková – koordinátorka činnosti, Veronika 
Gavláková - šéfredaktor /8.A/, Ivetka Sedláčková /7.A/-predseda, Tibor Škvrnda – 
grafický dizajnér, ďalší členovia redakčnej rady /Emka, Petra, Kristínka, Veronika, 
Dominika/ a prispievatelia, ktorým ďakujeme./ 
 

 


