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KRISTA  BENDOVÁ 

 

  27. 01. 1923  Kráľova Lehota 

  

        27. 01. 1988  Bratislava 
 

 

 

 

      

Narodila sa v Kráľovej Lehote. Do školy chodila v Kremnici a v Nových Zámkoch. 

Gymnázium navštevovala v Nových Zámkoch a v Banskej Bystrici, kde aj zmaturovala. 

V Bratislave študovala slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Slovenskej 

univerzity a na Dramatickej akadémii. Zo zdravotných dôvodov štúdium neukončila. Po 

krátkom redaktorskom účinkovaní v denníku Pravda nastúpila v roku 1948 do 

vydavateľstva Pravda ako redaktorka literatúry pre deti. Neskôr pracovala na 

sekretariáte Zväzu česko-slovenských spisovateľov, v redakcii časopisu Ohník, potom 

v redakcii časopisu Roháč. V rokoch 1958 – 1964 bola redaktorkou denníka Pravda, 

potom profesionálna spisovateľka. 

Poézia pre deti: Bola raz jedna trieda  1956 

  Maťko ide do školy 1963 

  Bimbo cestuje  1969 

  a iné... 

Próza pre deti: Nezábudky   1955 

  Opice z našej police 1966 

  Osmijanko rozpráva 8 x 8 = 64 nových rozprávok 1971 

  a veľa ďalších ... 

/red./ 
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Dňa 16. 11. 2010 sa u nás uskutočnila akcia, ktorej sa potešili najmä naši malí 

prváčikovia. Tvorili ju dve časti: Pasovanie prvákov, vďaka ktorému konečne vstúpili 

do ţiackeho stavu a prijali funkciu ţiak/ţiačka našej školy. Potom nasledovala Čarovná 

noc na našom „Suľkovskom hrade“. A ako to celé prebiehalo? 

Pri „bráne“ nášho hradu vítali prváčikov zbrojnoši, ktorí ich vpustili len po zodpovedaní 

hesla. Po vstupe sa ich uţ ujali naše dvorné dámy. A aby sa mohli dostať aţ k pánu 

kráľovi, vládcovi celého hradu, museli prekonať nielen storočnú pavučinu, ale aj rôzne 

ďalšie úlohy. Po ich zdolaní ich dvorné dámy s radosťou odviedli do dvorany. Keď boli 

prváčikovia všetci, tak vstúpil pán kráľ (p. riaditeľ PaedDr. Pavol Zátek). Zasadol na 

svoj trón a ţiaci  netrpezlivo čakali na pasovanie. Na tomto obrade boli, samozrejme, 

prítomní aj všetci dvorania: dvorné dámy, šašovia, zbrojnoši. Prváci to zvládli úţasne 

a pán kráľ ich s radosťou všetkých prijal na svoj hrad. 

Po obrade pasovania nasledovala Čarovná noc. Pre ţiakov boli pripravené kráľovské 

komnaty, ktoré mohli navštíviť, napr. komnata múdrosti, šikovnosti, zábavy, zdatnosti 

či strachu. V nich museli plniť rôzne úlohy a preukázať svoju šikovnosť a odvahu. Po 

ich zvládnutí uţ čakala prváčikov noc plná čarov a kúziel. Verím, ţe sa im po tomto 

prijatí bude dariť celých deväť rokov a s radosťou budú chodiť do našej školy.  

Na záver ešte patrí poďakovanie nášmu ţiackemu parlamentu a všetkým pedagógom, 

ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili. 

 

      Mgr. Katarína Halúsková 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Zbrojnoši pred bránami  Suľkovského hradu                               
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    A takto to vyzeralo... 
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Advent –  v latinčine znamená príchod. Keďţe Vianoce sú kresťanským sviatkom, 

advent znamená príchod Jeţiška. 

 

Adventný veniec – je symbolom adventného obdobia, ktoré sa 

začína štyri týţdne pred Vianocami. Adventné vence začali ľudia 

zhotovovať uţ v 19. storočí. Adventný veniec sa vyrába z rôznych 

druhov materiálu – zo slamy, prútia, alebo je umelý.  

Dôleţité je, aby na venci boli štyri sviečky. Prvú adventnú nedeľu 

zapálime prvú sviečku, postupne kaţdú nedeľu ďalšiu. Na štvrtú 

nedeľu horia spolu uţ všetky sviečky. Tradícia adventného venca 

nadväzuje na formu kolies spojených s pohanskými slávnosťami slnovratu. Tieto kolesá 

vyrábali zo slamy a zapálené ich kotúľali cez hrebene kopcov. Rituál symbolizoval 

kolobeh Slnka. 

 

 

Svätý Mikuláš patrí medzi najpopulárnejších svätých. Narodil sa niekedy okolo roku 

270, pravdepodobne v Patare na juţnom pobreţí Malej 

Ázie. Bol povestný svojou dobročinnosťou. Známy je 

príbeh, ako dal nepozorovane v noci trom chudobným 

dievčatám peniaze na veno, aby sa mohli čestne vydať. 

Odtiaľ je ľudový zvyk, ţe v noci pred sviatkom Mikuláša 

sa dávajú deťom darčeky.  

 

 

 

 

Štedrý deň je sviatkom Adama a Evy a aj 

sviatkom rodiny. V tento deň sa pod jednou strechou stretne celá rodina. Cez deň sa 

zdobí stromček, aby podeň mohol Jeţiško priniesť darčeky. Pri stromčeku sa spievajú 

koledy. Štedrý večer nazývame preto tak, ţe štedrovečerný stôl je plný všakovakých 

dobrôt a deti aj dospelí sa tešia na darčeky. Ľudia kedysi verili, ţe keď na Štedrý deň 

niečo poţičajú, privolá im to biedu. Alebo keď budú odbiehať od štedrovečernej večere, 

príde si po nich kmotrička Smrť. Aby sme boli bohatí, mali by sme si pod tanier poloţiť 

mincu alebo rybiu šupinu. 

Na naše územie sa tradícia zdobiť vianočný stromček dostala aţ koncom 18. storočia z 

Nemecka. Dovtedy sa v izbách vešali rôzne slamené predmety, snopy obilia a zelené 

vetvičky.  
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           Aj stromček býval spočiatku zavesený v kúte alebo v strede izby vrcholcom k 

zemi. Jednoznačnú príčinu, prečo sa práve ihličnatý stromček stal symbolom Vianoc, 

nepoznáme. Isté však je, ţe je s nimi spätý veľmi pevne. 

 
V ľudových obradoch symbolizovala zeleň zrod nového 

ţivota. Stromy poţívali veľkú úctu. Pripisovala sa im 

schopnosť zaháňať zlých duchov, aţ do stredoveku sa pod 

stromy pochovávalo, zelenými vetvičkami sa hľadali 

poklady a zaháňali bosorky. To však súviselo skôr s 

poverami vo vidieckom prostredí, kam vianočný stromček 

prenikol aţ neskôr. V ľudovom prostredí sa zdobil 

najrôznejšími plodmi: jabĺčkami, orechmi, venčekmi zo 

strukovín, obilnými snopmi alebo koláčikmi.  
Preto máme Štedrý večer 24. decembra a polnočnú svätú 

omšu v noci z 24. na 25. decembra. K slávnostne 

prestretému stolu si ľudia sadali podľa starého zvyku po 

objavení sa prvej hviezdy na oblohe. "Keď neskoršie 

zasadneme, budeme v lete meškať s robotou," 

pripomínalo sa v dedinských domoch.  

 

Po večeri sa deti rozbehli po susedoch spievať pod oknami koledy, za čo ich v kaţdej 

rodine počastovali vianočnými dobrotami.  

 

Svieť nám, stromček jagavý 
 

    Svieť nám, stromček jagavý, 

    uţ sme všetci zvedaví, 

    čí je ten darček a čo je v ňom,  

    cingi, lingi, cingi, lingi, bom. 

 

    Svieť nám, vločka veselá, 

    svet sa odel do biela, 

    bláznivé vrabce škriepia sa s ním, 

    čimčarara, čimčarara, čim. 

 

    Svieť nám, stromček bielučký, 

    chytíme sa za rúčky, 

    nech naším spevom znie celý dom, 

    fidli-tidli, fidli-tidli, bom 

 

CELÁ REDAKCIA ŠK. ČASOPISU VÁM PRAJE VEĽA 

POHODY A SPOKOJNOSTI POČAS VIANOČNÝCH 

  SVIATKOV.  
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Čavteee!!! A máme ďalšie číslo časopisu a s ním aj ďalšiu 

pesničku. Tento mesiac je to Kristína a jej známa pesnička: 

Horehronie :) 

 

Keď sa slnko skloní na Horehroní, 

chce sa mi spievať, zomrieť aj ţiť. 

Keď sa slnko skloní na Horehroní,  

túţim sa k nebu priblíţiť.  

 

R: Na tráve leţím a snívam, o čom sama neviem. 

V tom vánku, čo ma kolíše, keď je slnko najniţšie. 

 

Najkrajšie stromy sú na Horehroní, 

to tiché bratstvo, vraví poď. 

Sem sa vţdy vrátim, keď ma niečo zroní. 

Vravia to stromy, z pliec to zhoď. 

 

R: Na tráve leţím a snívam, o čom sama neviem. 

V tom vánku, čo ma kolíše, keď je slnko najniţšie. 

aaaa 

 

Keď sa slnko skloní na Horehroní,  

tam  niekde v diaľke náš zvon zvoní. 

Keď má ma to bolieť, tak nech ma bolí. 

Raz sa to stratí do čiernej hory. 

 

R: Na tráve leţím a snívam, oči tíško plačú. 

V tom vánku, čo ma kolíše, keď je slnko najniţšie. 

 

aaaaaaaaaa 

 

R: Na tráve leţím a snívam, oči tíško plačú. 

V tom vánku, čo ma kolíše, keď je slnko najniţšie. 

 

 Najkrajšie stromy sú na Horehroní :) 

 

/Barborka Kapitulčinová, 6.A/ 
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 Internetové rádio je také rádio, ktoré si môţete naladiť len na svojom počítači 

(samozrejme s pripojením na internet). Takýchto rádií je na internete viac neţ dosť.... 

len na českých a slovenských stránkach ich nájdeme okolo 150, takéto vysielanie je 

veľmi populárne. 

  

Jestvuje aj mnoho programíkov, pomocou ktorých sa dá takto vysielať. Najľahší 

a zároveň asi aj najpouţívanejší je plugin do prehrávača Winampu – ShoutCast. Je to 

taká malá ulitka, ktorú len stiahnete, nainštalujete, jednoducho nastavíte a idete buď 

naţivo alebo púšťate piesne. V tých nastaveniach len vypíšete pár polí – server (napr. 

95.82.176.216), heslo k serveru (napr. beatzone) a nakoniec port (napr. 7034). Pomocou 

týchto informácií by ste sa prihlásili na portál Beatzone.cz, ktorý takéto vysielanie 

zdarma ponúka. Potom by ste napísali názov vášho rádia a aký ţáner hráte. Pridáte si 

jednoduchý kódik na vašu stránku a ak stránku nemáte, tak vaše rádio nájdete na 

www.beatzone.cz/radia. Všetko je to veľmi jednoduché a zvládne to naozaj kaţdý. ;) 

Nakoniec je dobré povedať, ţe ak chcete vysielať aj nejaké tie songy (ktorý ste 

nevytvorili vy), musíte zaplatiť 6000 SK ročne. Ste však nedotknuteľní, ak púšťate len 

vlastný hlas alebo piesne priamo z URL-adries. Na to však slúţia iné programy ako 

napríklad SAM – Broadcaster a s veľmi jednoduchým uţívateľským prostredím....ten 

však uţ čosi stojí. 

Jedno takéto rádio som si obľúbil aj ja. Najlepšie je, ţe tam stále nepúšťajú reklamu 

a moderátori sú aj na chate, kde si s nimi môţete pokecať a najlepšie – hudba hrá 24 

hodín denne, aj keď nikto nevysiela.  Ich webka je www.greatradio.eu a prehrávač 

nájdete na webe www.greatradio.eu/play.php . 

/Tibor Škvrnda, 8.A/ 

 
                

  
 

Kozoroţec    22. 12. - 20. 1. 
 

Základná charakteristika:  Kozoroţci majú výrazné duševné vlastnosti 

a bystrý rozum, ale potrebujú podporu najmä na začiatku svojho 

ţivota a rozvoja, aby nadobudli potrebnú sebadôveru. Túţba po 

úspechu je neprehliadnuteľná a niekedy to môţe v okolí vyvolať aj závisť. Existujú dva 

typy Kozoroţcov - Kozoroţec optimista a Kozoroţec pesimista, pričom kaţdý Kozoroţec 

pozná oba tieto stavy. Keď zlá nálada odznie, jedinec na ňu rýchlo zabudne a znova sa pustí 

do práce. Často sú motiváciou k činnosti peniaţky. 
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Sú šetrní, ale nie lakomí - dokáţu sa deliť. Majú radi pocit zázemia. V zamestnaní sú 

títo ľudia schopnými managermi, organizátormi, účtovníkmi, právnikmi, učiteľmi. 

Pričom vlastnosť organizovať a plánovať vyniká. Prehliadnuť nedá ani literárny talent. 

Pre manţelstvo a partnerské vzťahy je nutné hľadať ľudí narodených v znamení Panny, 

Býka alebo Barana. Je totiţ potrebné nájsť takého jedinca, ktorý dokáţe pozitívne 

ovplyvňovať premenlivé nálady Kozoroţca. 
Vládca znamenia: Saturn  Priaznivé dni: pondelok, utorok, streda 

Magické číslo: 4                             Šťastné čísla: 2, 3, 8, 9, 15, 28, 45, 47 

Povaha: melancholická             Ţivel znamenia : zem 

Kov: olovo  
 

Ryby     21. 2 -  20. 3            

Základná charakteristika:  

Ryby majú špecifickú povahu. Vynikajú najmä svojím 

nesebeckým a citlivým prístupom k ostatným. Agresivita a 

špekulácie sú im španielskou dedinou, sú aţ príliš opatrní. Často sú pochybovační o 

svojich schopnostiach a majú nedostatok sebavedomia. Aj malé podpichovanie okolia 

berú veľmi váţne a stávajú sa tak terčom posmechu. Napriek skutočnosti, ţe sú to ľudia 

spoľahliví, úprimní a dôveryhodní, kolektív im práve vďaka ich vlastnostiam vyčíta 

chyby a problémy, ktoré nastali. Aj tie za ktoré nemôţu. Spoliehajú na sľuby ostatných 

a neraz naletia. Pozor na intrigy. 

Majú zvláštny cit pre prírodu (prírodovedci, chemici, ekológovia) a históriu. Ryba s 

Rybou k sebe v manţelstve ide, je to vzťah harmonický a vyrovnaný. Ak chcú však 

niečo dosiahnuť, nie je to spojenie ideálne.  

Vládca znamenia: Neptún, Jupiter     Magické číslo: 11 

Rastliny: mak, vodné rastliny, jelša, jazmín  Povaha: flegmatická- sangvinický 

Šťastné čísla: 2, 4, 11, 16, 24, 32, 34, 136    Priaznivé dni: piatok, sobota,  

nedeľa 

 

Rak 22.6 22.7  
Základná charakteristika: 

 

Tomuto vodnému znameniu vládne obeţnica našej rodnej Zeme - Mesiac 

(odtiaľ teda pomenovanie jedincov narodených v tomto znamení - "mesační 

ľudia (deti)". Mesačné deti sú zmýšľaním skôr tradicionalisti, ale ich povaha 

je premenlivá (dalo by sa povedať "ako sama Luna") . Panuje skôr predstava o 

Rakovi ako o znamení domáckom, milujúcim teplo rodinného krbu. Z Rakov 

bývajú schopní vedci, archivári, historici i učitelia. Nejeden Rak vynikol aj ako právnik 

či politik. Vďaka citlivosti a trpezlivosti ich láka umenie - hudba, literatúra a pod. 

Špekulácie sú im cudzie. To by ale mohol byť problém (zvlášť v dnešnej dobe), mali by 

sa naučiť istej zdravej agresivite a súťaţivosti, inak zostanú pozadu.  

Vládca znamenia: Mesiac                                 Ţivel znamenia: voda 

Súlad so znamením: škorpión, ryby                Povaha : flegmatická 

Farba: fialová, biela                                          
     /pripravila Petra Macurová, 6.A/ 
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V novembri sa uskutočnila recitačná súťaţ v poézii a próze pod názvom Literárna jeseň 

básnika rodných Kysúc, ktorá je venovaná nášmu významnému rodákovi, kňazovi, 

básnikovi Andrejovi Majerovi – Dlhomírovi Poľskému. 

Zúčastnili sa:  Zuzka Sedláčková 5.A  - 1. miesto 

   Ivetka Sedláčková 8.A  - 1. miesto 

   Veronika Gavláková 9.A   - 1. miesto 

 

Uskutočnila sa aj Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (obvodné kolo). 

Zúčastnil sa Daniel Dupkala (9. A) a obsadil 2. miesto.  

 

Dňa 14. 12. 2010 sa uskutočnil uţ 4. ročník vianočného turnaja v Sudoku. Súťaţilo 19 

ţiakov v dvoch kategóriách: 5. – 7. ročník 

    1.  miesto: Petra Macurová 6.A 

    2. miesto: Nikola Randová 6.A 

    3. miesto: Dominika Buryová 6.B 

 

        8. – 9. ročník 

    1. miesto:  Veronika Gavláková 9.A 

    2. miesto: Matúš Beláček  8.A 

    3. miesto: Patrik Hajas  9.A 

 

Výsledky niektorých súťaží budú  uverejnené v ďalšom čísle.  

    
                                         

 
Prvý december je Medzinárodným dňom boja proti 

AIDS a ľudia na celom svete si v tento deň pripomínajú 

nebezpečenstvo prenosu HIV/AIDS a moţnosti 

prevencie. Počas tohto dňa sa väčšinou rozdávajú 

symbolické červené stuţky a bolo tomu tak aj na našej 

škole. Aj my sme sa rozhodli, ţe sa so ţiakmi do tejto 

kampane zapojíme. Najskôr si mohli vypočuť v školskom rozhlase reláciu na tému AIDS 

(prenos, ochrana a prevencia). Následne ţiačky pripínali ţiakom II. stupňa symbolické 

červené stuţky. Ţiaci si počas prestávok mohli o AIDS prečítať aj na nástenke umiestnenej 

na prízemí školy.  

                                                                                 /red./ 
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NOVEMBER a DECEMBER 

       
1. 11.  Sviatok všetkých svätých   

9. 11.  Komparo (9. ročník) 

8. – 12. 11.  Plavecký výcvik ţiakov 3. ročníka   

16. 11.  Pasovanie prvákov  

24. 11. Divadelné predstavenie – Ezopove bájky v DK V KNM 

24. 11. – 1. 12. Kampaň Červená stuţka  

1. 12.  Svetový deň boja proti AIDS – rozhlasová relácia a niektorí z nás mali  

           v ten deň pripnutú červenú stuţku 

Pedagogická rada – vyhodnotenie našich výsledkov za 1. štvrťrok; Tvorivé dielne pod 

vedením p. uč. Mgr. Daniely Podolákovej; Rodičovské zdruţenia 

Uskutočnil sa aj predaj vianočných pohľadníc UNICEF. 

 

          
JANUÁR 
Zápis detí do 1. ročníka, Pedagogická rada – vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích 

výsledkov za 1. polrok a veľa zaujímavých akcií, ktoré vás prekvapia... 

 
                                                                           
 

 

  

       

   Dvaja vo výťahu: ,,Toto je asi rýchlovýťah." 

,,Nie, to sme sa odtrhli." 

 
 

Ufňukaná zubná kefka sa sťaţuje, akú 

špinavú robotu musí robiť. 

,, A ja mám čo hovoriť?!", ozve sa toaletný papier. 

  

 

            -Prečo sa blondínka plazí po supermarkete? 

-Lebo hľadá nízke ceny. 

 

 

 ,,Joţko neskáč z toho okna, spadneš na ulicu!" 

 ,,Nevadí...zobral som si so sebou aj kľúčiky od domu." 

  

                                /pripravila Lucka Knihová, 6.B/ 
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           TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK  
Vyplňte, odstrihnite súťaţnú časť a vhoďte ju do „krabice“ na prízemí školy. Traja z vás sa 

opäť môţu tešiť na zaujímavé ceny. Ich mená budú uverejnené v ďalšom čísle. 

Výhercovia z 1. čísla:  1. miesto: Dominika Buryová 6.B 

2. miesto: Bianka Beňová  6.B    

3. miesto: Matúš Mlích  5.A 

Do „krabice“ bolo vhodených 32 vyplnených testíkov, ale len 15 bolo so správnymi 

odpoveďami.  (Ceny si môţete vyzdvihnúť u p. uč. Halúskovej) 
                                                         
 

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

1.  Čo sú krpce?.............................................................................................................. ..... 

2.  Ako sa volá najväčšie jazero v Austrálii?...................................................................... 

3.  Nonsens je:.................................................................................................................. ... 

4.  6.12. je:........................................................................................................................... 

5.  Tajnička:............................................................................................................. ............ 

  

                                                         

  Vyplň!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Ako sa volá číra tekutina, ktorú pijeme? 

2.  Čím šijeme? 

3.  Ako sa volá predmet, v ktorom sú zapísané všetky dni v roku? 

4.  Ako sa volá priesvitná nitka? 

5.  Čím sa pozeráme? 

6.  Kto má meniny 22. 11. ? 

7.  Čo máme na ľavej strane hrudníka?   /Ema Škvrndová, 6.A/ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Redakčná rada: Mgr. Katarína Halúsková – koordinátorka činnosti, Petra Macurová 

(6.A) - šéfredaktor, Ema Škvrndová (6.A) - predseda, Tibor Škvrnda (8.A) – grafický 

dizajnér, ďalší členovia redakčnej rady Lucka, Vaneska, Barborka, Júlia a 

prispievatelia, ktorým ďakujeme... 

 

    

  

  

  

   

    

          

  

   

                

    

          

  

  

        

     

  

              

  
          

      


