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 Tak ako  po minulé roky, aj tento školský rok sme tu pre vás s ďalším číslom 
nášho časopisu. Dočítate sa v ňom,  čo všetko sa zatiaľ v našej škole udialo. 
Taktiež sme pridali novú rubriku a samozrejme zverejňujeme aj vaše literárne 
prvotiny. Ak by niekto z vás chcel prispieť básňou alebo nejakou zaujímavosťou 
do ďalšieho čísla môže svoje príspevky odovzdať ktorémukoľvek členovi 
redakčnej rady. Dúfame, že sa vám časopis bude páčiť . 

                                                                                             
A. Magátová 8.A 

  

Prišla jeseň k nám, 
ja sa teším ja sa mám. 

Listy zo stromov opadajú, 
deti sa vonku pekne hrajú. 

 
Deti si púšťajú šarkanov, 
toto je jeseň mojich snov. 

Listy na zemi nie sú zelené, 
ale také žltočervené. 

 

 
 

Každý sa teší na jesenné prázdniny, 
ktoré trvajú len pár dní. 

Teraz si pustím nejakú pieseň 
a utekám si užiť tú krásnu jeseň. 

 
J. Trubáčiková 6.B 
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 Dňa 7. septembra 2011 sa uskutočnila Súťaž o najkrajšieho 
tekvicového strašiaka a Jesenné aranžovanie.  Tento rok sa však 
nezapojilo toľko veľa žiakov ako minulý, ale strašiaci boli pekní. Tvorcov  
najkrajších  strašiakov odmenili detským šampanským a ostatní 
súťažiaci dostali tiež pekné ceny. Do súťaže sa zapojili: Jesika 
Belejová, Jana Trubáčiková, Eunika Farkašová, Jana Jánošová, Ema 
Šabíková, Andrea Borkovičová, Karolína Bačová, Miroslav Valkovič, 
Lucia Slivková, Kamila Sopková, Viktória Ševcová, Viktória 
Ondrušková, Adela Verešpejová, Filip Škorík, Nina Krtová, Matúš Krta, 
Ema Ondrušková. Tým, čo dostlali ceny gratulujeme a dúfame, že aj na 
budúci rok budú kultúrny dom zdobiť  strašiaci a zúčastnia sa viacerí 
žiaci.   

J. Trubáčiková 6.B 
E. Farkašová 6.A 
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  Dňa 12.10.2011 sme si pripomenuli Deň zdravej výživy. Do  
prípravy tohto dňa sa zapojili žiaci 9. ročníka, ktorí pre nás pripravili 
zdravé a chutné nátierky. Nátierky boli veľmi dobré a mohli ich ochutnať 
všetci žiaci. Ak si chce niekto nátierku urobiť aj doma ponúkame vám 
recept na tú, ktorá vám najviac chutila. 
 

Vají�ková nátierka  
 

Potrebujeme: 
 
5-6 vajec uvarených natvrdo, 1 tavený syr, 2 čl. lyžičky majonézy, 1 
menšiu cibuľu, 1 pl. lyžicu plnotučnej horčice, soľ, korenie 

Ako na to: 

Vajíčka postrúhame, pridáme syr, horčicu, majonézu, posekanú cibuľu 
a dochutíme soľou a korením. 

Prajeme dobrú chuť! 
K. Farkašová 8.A 
A. Magátová 8.A 

 
 

Zdravá výživa. 

Ovocie ja rada mám, 

preto zdravá vždy bývam. 

Ovocie a zelenina 

každá chuť je však  iná. 

 

Na olovrant si dám hrušku 

a potom premôžem aj mušku. 

Hruška, banán, jablko, 

navštevujú Maroko. 

 

Na desiatu si ja dám, 

oranžový pomaranč. 

Síce býva občas kyslý, 

ale mne to po ňom myslí. 

 

H.Zachariášová, D.Páleniková, S.Szabová 8.B 
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 V jeden deň sme sa my, šiestaci, vybrali na exkurziu do Červeného Kameňa 
a jaskyne Driny. Najprv sme išli do školy, kde sme počkali na autobus. Ten 
o chvíľu prišiel a my sme sa mohli vydať na cestu. Po 2 hodinovej ceste sme prišli 
na hrad Červený Kameň, kde sme ešte čakali na našu sprievodkyňu. Zatiaľ čo 
sme čakali, niektorí z nás sa zabávali hádzaním mincí pre šťastie do fontány, 
ktorá bola na nádvorí. Keď prišla sprievodkyňa vydali sme sa na historickú cestu 
po hrade.  Hneď na úvod sme sa dozvedeli o histórii hradu. Mohli sme tam vidieť 
aj maketu hradu. Pomaly sme sa presúvali z miestností do miestností. Bolo ich 
tam veľa. Nakoniec sme sa ocitli v jednej veľkej miestnosti, bola to jedáleň a pri 
nej bola knižnica plná starodávnych kníh. Potom sme navštívili aj podzemie, ktoré 
bolo obrovské a bola tam zima. Touto prehliadkou sa naša exkurzia hradu 
skončila. Kto chcel  mohol si  kúpiť pohľadnicu alebo nejaký suvenír. Ďalšou 
zastávkou bola jaskyňa Driny. Cesta bola namáhavá a vyčerpávajúca. Trvala nám 
asi 30 min. Keď sme konečne dostali pri jaskyňu, tak pani učiteľky išli kúpiť lístky. 
Mali sme ešte 30 min. čakať, ale  boli milí a zobrali nás hneď. Pán sprievodca si 
zobral baterku a išli sme. Najprv nám hovoril, že jaskyňa je dlhá 680 metrov, ale 
my pôjdeme menej. Cestou sme videli veľa zaujímavých skvostov, ako napríklad 
jazierka, slonie uši, jaskynnú korytnačku a jaštericu, potom nám ukazoval najväčší 
stalagmit a spýtal sa nás, či chceme vidieť ako vyzerá jaskynná tma. Keď  vypol 
všetky svetlá nebolo nič vidieť. My sme tam hučali a báli sa.  Keď sme už boli na 
konci  videli sme aj 20 netopierov. Keď sme vyšli von, tak nám pani učiteľka 
povedala, že si môžeme ísť kúpiť pohľadnice a kamienky. Cesta naspäť už bola 
ľahšia, lebo sme išli dolu kopcom. Cestou späť sme sa ešte zastavili v Trnave 
v Tescu, veď čo by to bolo za exkurziu, keby sme neminuli posledné eurá. 
Každému sa exkurzia páčila. Dozvedeli sme sa znovu niečo o našom krásnom 
Slovensku a odišli sme domov s dobrou náladou a prázdnou peňaženkou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
J. Trubáčiková 6.B 
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      Exkurzia v 

 
 Dňa 15.11.2011 sa žiaci ôsmeho a siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie v 
Bratislave. Hneď po príchode do Bratislavy sme vyrazili do televízie JOJ, kde nás 
už čakala sprievodkyňa. Zaviedla nás do rôznych štúdii, kde sa natáčajú napríklad  
Televízne noviny, Sedem a Súdna sieň. Po odchode z televízie JOJ sme sa 
presunuli k hradu Devín. Výhľad z neho bol krásny, najmä na sútok Dunaja 
a Moravy. Záver patril návšteve nákupného centra Avion. Každý z nás si na 
exkurzii určite prišiel na svoje, dozvedali sme sa niečo nové a navyše sme sa 
skvelo zabavili. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Magátová 8.A 
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 Dňa 2. novembra sa v našej škole konal výchovný koncert s názvom 
Zneužívanie moci. 

Bearish Dream nie je konkrétnou kapelou. Je zoskupením hudobníkov, ktorého 
členovia sú rôzneho hudobného cítenia. Sú zároveň hudobníkmi viacerých kapiel, 
ktorých môžete vidieť  najmä na jazzových a folkových pódiách. Koncert bol 
založený na tom, ako riešiť problém agresie, ktorá neustále narastá medzi 
mladými ľuďmi. Hudobníci poukázali najmä na to, že násilie treba vedieť najskôr 
nenávidieť a až potom dokážeme urobiť niečo dobré. Hudobníci sa počas 
koncertu pohybovali medzi žiakmi a zapájali ich do rôznych súťaží, za ktoré 
dostali aj odmeny. Žiakom sa koncert veľmi páčil a už sa tešia na ďalší. 

         

                                                                       A. Magátová 8.A 
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 Milí žiaci, v tejto rubriky by sme vám postupne chceli predstaviť krúžky, ktoré pracujú na 
našej škole. Možno mnohých oslovia a na budúci rok sa na nejaký prihlásia. V tomto čísle sa 
dozviete niečo o prírodovednom a stolnotenisovom krúžku.  
 Prírodovedný krúžok – aby ste sa o ňom dozvedeli čo najviac, položili sme p. učiteľke 
Kuťkovej niekoľko otázok. 
R: Dobrý deň pani učiteľka, mohli by sme sa vám položiť pár otázok? 
U: Samozrejme. 
R: Aká je náplň vášho krúžku? 
U: Pri priaznivom počasí by sme chceli chodiť na prechádzky. V prírode by sme hľadali stopy 
živočíchov a robili sadrové odliatky ich stôp. Chceli by sme doplniť zbierku živočíchov v 
školskom kabinete, určovať rastliny na školskom dvore a v parku. Pri nepriaznivom počasí 
chceme pozorovať vzorky cez mikroskop, robiť biologické a chemické žiacke pokusy. Súčasťou 
nášho krúžku je aj príprava na biologickú a chemickú olympiádu. Budeme hrať rôzne ekohry a 
recyklovať papier. 
R: Zúčastníte sa aj nejakých súťaží? 
U: Áno. Každoročne sa zúčastňujeme biologickej, chemickej a zdravotníckej súťaže. 
R: Ste spokojná s účasťou na vašom krúžku? Koľko žiakov krúžok navštevuje? 
U: S účasťou na krúžku som spokojná. Krúžok navštevuje momentálne 18 žiakov. 
R: Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspechov. 
U: Nemáte za čo. 
Žiakom sme položili otázku: Prečo si sa prihlásil práve na tento krúžok? Tu sú niektoré 
odpovede.  
Prvý žiak: Baví ma biológia a chémia. 
Druhý žiak: Chcel som vyskúšať nový krúžok. 
Tretí žiak: Páčia sa mi hodiny p. u. Kuťkovej, a preto som sa sem prihlásil..  
Pani učiteľke a aj žiakom za odpovede ďakujeme. Tešte sa na ďalšie návštevy krúžkov! 
pozn: U: pani učiteľka, R: redaktorka 

K. Farkašová, A. Magátová 6.A 
  

  
 Stolnotenisový krúžok  je jeden z ďalších krúžkov na našej škole. Chceme o ňom 
vedieť viac, tak sa sme sa vybrali za  p. u. Trubáčikovou, ktorá krúžok vedie. 
R: Dobrý deň, pani učiteľka Trubáčiková, môžem  vám položiť pár otázok ? 
U: Samozrejme, pýtaj sa čo ťa zaujíma. 
R: Koľko rokov vediete na škole stolnotenisový krúžok ? 
U: Už je to 7. rok. 
R: Aký je záujem žiakov o tento krúžok ? 
U: Veľký, každý rok sa prihlási veľa žiakov, preto mám do týždňa aj dve skupiny. 
R: Koľko detí chodí tento rok na krúžok ? 
U: V tomto školskom roku chodí 34 žiakov. 
R: Ktoré dni môžu žiaci navštíviť váš krúžok? 
U: V stredu a piatok. 
R: Prečo ste sa rozhodli mať stolnotenisový krúžok? 
U: Pretože ma baví stolný tenis, je nenáročný na podmienky a chcela som ho naučiť aj našich    
     žiakov. 
R: Ďakujeme za rozhovor a prajem veľa úspechov na stolnotenisových turnajoch. Dovidenia. 
U: Ďakujem a dovidenia. 

                                                                                  J. Trubáčiková 6.B 
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Starký 
 

Starý ocko, mamička, 
posielam vám srdiečka. 
Sme vám veľmi vďačné, 

za tie chvíle krásne. 
 

Starí rodičia nás radi majú, 
nikdy sa s nami nehádajú. 

My ich zato milujeme, 
aj im ďakujeme. 

 
Máme vás veľmi radi, 

v núdzi nám pomôžete, 
ste naši kamaráti. 

 
Zato sa vám to odplatíme 
radi vám vždy pomôžeme, 

aj keď to nepotrebujete. 
 

Szabo, Varga  Szabová, Páleníková 
 

 
Starí rodi čia 

 
Milá babka, milý dedko, 
ďakujem za to všetko. 

 

Babka, babka, babička, 
spadla si nám z rebríčka. 
Dedko, dedko, deduško, 
všetko spravíš ľahučko. 

 

Keď večer únava z vás klesla, 
vy ste si sadli do pohodlného kresla. 

A keď vám chleba odkrojím, 
lásku vám tým prejavím. 

 
A keď vám pusu na dobrú noc dám, 

domov sa ja poberám. 
,,Babi, babi, babi, 

sme tu stále s vami.´´ 
 

 Lehocká, Homolová, Dekanová , Hrúz 

O babi čke a dedkovi 
 

Naša super babička, 
je ako naša mamička. 

Deduško náš milý, 
veľa sme s tebou zažili. 

 
Dedka a babku ľúbime, 
veľa šťastie im prajeme. 

Navštevujeme ich rok čo rok, 
a oni s nami držia stále krok. 

 
Babka, dedko naši milí, 

pomáhame im v ťažkej chvíli. 
Pomáhame im kedy chcú, 

až pokým nepomrú. 
 

 Trubačiková, Zaťková, Strapková, Zaťko 
 

 
 

Starý otec 
 

Môj deduško, to je Šani, 
celý je on dolámaný. 

Kúpil mi on dve motorky, 
nech si na nich nosím dievky. 
Mňa však ani jedna nechce, 

nosím si ja na nich teľce. 
 

Včera sme my boli v Tescu, 
nakúpili sme si tresku. 

Na týždeň sme vybavení, 
môžeme doma čistiť chlievy. 

 
Starkého však rada ja mám, 
vždy mu s chuťou pomáham. 

Keď si všetko porobíme 
pod gaštanom klebetíme.  

 
Farkašová, Magátová 
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Podkova 
 

Idem si ja z obchodu, 
nájdem si tam podkovu. 
Podkovičku babke dám 

ja ju ale rad mám. 
 

Babka, mamka, ocko vraví, 
ty si ale syn môj hravý. 

Hravosť nie je žiadna chyba, 
dedko, ty nám veľmi chýbaš. 

 
Babička, si nám ako mamička, 

radi ťa máme a kvietok ti podáme. 
Dedko,  ty ako tatko, 
úctu k vám máme,  

a za nič vás nedáme.  
 

Belejová, Gubová, Szegény, Borkovič 
 

 
 
 
 
 
 
 

Starí rodi čia 

Moju starkú rada mám,  
s úctou jej vždy pomáham. 

Ona má ma tiež rada, 
sladkosť, koláč mi dáva. 

 
Starký ten je nezbedný, 

pomáha mi v učení, 
učí ma vždy nové veci, 

sranda je s ním vieme všetci. 
 

Starí rodičia sú super, 
je s nimi sranda. 

Bývam s nimi veľký súper, 
keď idem niekde sama. 

 Barta, Borkovičová, Farkašová  

 

 

 
 

Moji starí rodi čia 
 

Moja milá starká, starký, 
vy ste pre mňa taký sladkí. 

Starká tá nám upratuje 
a starký všetko opravuje. 
My ich veľmi radi máme 

s radosťou im pomáhame. 
 

Moja milá babička, 
dá mi božtek na líčka. 
Babka pečie koláče, 
má ich plné pekáče. 

 
Moja milá babička, 

Vraví, že som hviezdička. 
Dedko zase jajká, 

že, mu zmokla fajka. 
 

Krajči, Jánošová, Kmeťová, Valkovič 
 
 
 
 
 
 
 

Starí rodi čia 
 

Môj dedko má doma embéčku, 
v pretekoch ho strčím do vačku. 

A moja babka stále robí sladkosti, 
pre ňu sú to maličkosti. 

 
Starí rodičia nás radi majú 

a nikdy sa nehádajú. 
Dedko je môj kamarát, 

preto ho mám veľmi rád. 
 

Dedko, babka rozmýšľajú, 
čo nám tak asi na Vianoce dajú. 

 
Pindeš, Smieška, Rajtar, Zachariášová 
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Stará mama, starý otec 
 

Stará mama, starý otec, 
to sú kvietky naše. 

Pomáhať im, 
to sú úlohy naše. 

 
Stará mama už stará je, 
ale kvietky sadiť ešte vie. 

Varí, pečie, upratuje 
a nikto ju neľutuje. 

 
Starý otec je môj kamarát, 

vie sa so mnou hrať aj smiať. 
Vždy mi dá na embečke šoférovať, 
benzínu mu vždy môžem pomíňať. 

 
 

Ďakujeme, že nám pomáhate, 
my vám to vždy srdečne odplatíme. 

Budeme vás mať naďalej radi, 
naša láska k vám vždycky platí. 

 
Jánošová, Zaťko, Solčianský, Zaťková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Úcta k starším 
 

Úcta k starším, 
drahým našim. 

Ďakujeme za ochotu a pomoc vám, 
prídeme skoro k vám. 

 
Máme vás radi, 

dáme na vaše rady. 
Ste síce starí, 

no aj tak vás máme radi. 
 

Chceme úctu preukázať vám, 
našim dedkom a babkám. 

Neviem, čo vám máme dať, 
a preto vás budeme poslúchať. 

 
Poslúchanie je veľký dar, 

ktorý ocení každý rád. 
Nakoniec by sme vás  
požiadali o pár rád, 

v živote nechceme robiť veľa zrád. 
 

Škorecová, Šlágorová, Opálený, Rakovský 
 

 
 
 
 

Starým rodi čom 

Starká a starký, máme vás radi 

za všetko čo ste nám dali. 

Už od malička ste sa a nami hrali  

a stále nás máte radi. 

Sme vám za všetko vďační, 

 a keď raz vyrastieme budeme  

na vás v láske spomínať. 

Gahírová, Melišková 
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  SSttoollnnýý  tteenniiss  ––  ddiieevvččaattáá  
      

    Dňa 8.11.2011 sa uskutočnil stolnotenisový turnaj  dievčat  
   v priestoroch CVČ. Na turnaji nás reprezentovali žiačky :  
   J. Turóciová 5.A,  J. Trubáčiková, 6.B K. Jánošová 8.B. 
    Žiačky hrali 6 dvojhier a 1 štvorhru. Hrali proti gymnáziu  
   Janka Kráľa . Dievčatám sa darilo a postúpili  do finále. Držíme 
   im palce a nech sa im takto darí aj vo finále .   

Jana Trubáčiková 6.B 
  

VVeeččeerrnnýý  bbeehh  mmeessttoomm  ZZllaattéé  MMoorraavvccee  
  

 Dňa 24.10.2011 zorganizovalo mesto Zlaté Moravce 36. ročník súťaže 
Večerný beh mestom Zlaté Moravce.  Podujatia sa zúčastnilo 169 účastníkov (152 
detí a 17 dospelých), medzi ktorými boli aj žiaci našej školy. 
Filip Kabát, Adrian Rajtar, Jana Trubáčiková. Najviac sa darilo Jane Trubáčikovej, 
ktorá obsadila vo svojej kategórií 2. miesto. 

Jana Trubáčiková 6.B 
 

  

FFuuttbbaalloovvýý  ttuurrnnaajj  MMiikkrroorreeggiioonnuu  TTrriibbeeččsskkoo        
  

 V mesiaci október sa konal 2. ročník futbalového turnaja žiakov 3. a 4. 
ročníka základných škôl Mikroregiónu Tribečsko. Súťažilo sa v dvoch kolách. V 
prvom kole naši žiaci skončili na 1. mieste a postúpili do 2. kola o 1.-4. miesto. V 
druhom kole im však sily nestačili a podľahli družstvu Topoľčianok a Jedľových 
Kostolian. To však nevadí, lebo skončili na peknom 3. mieste. Gratulujeme im 
a prajeme v ďalších zápasoch veľa úspechov. 

Jana Trubáčiková 6.B 
 

  

HHľľaaddáámmee  nnoovvééhhoo  JJoozzeeffaa  PPllaacchhééhhoo  
    

  Dňa 15. septembra sa uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže Hľadáme 
nového Jozefa Plachého. Z našej školy sa po úspešnom školskom a krajskom 
kole zúčastnil Marek Lehocký, ktorý skončil na peknom 16. mieste.  
Blahoželáme ! 

Jana Trubáčiková 6.B 
 

PPeennaallttoovvýý  ffeessttiivvaall 
 

 Dňa 15. novembra 2011 sa v Zlatých Moravciach uskutočnil Penaltový 
festival. Zúčastnili sa ho aj žiaci našej školy: D. Krta 7.ročník, K. Jánošová, M. 
Opálený a T. Szabó 8. ročník. Najviac sa darilo K. Jánošovej, ktorá vo svojej 
kategórii skončila na 1. mieste a bola ocenená pohárom, ten zdobí chodbu našej 
školy.   

 H. Zachariášová, 8.B 
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 Materiál: 
 

- Tvrdý papier alebo kartón zelenej, oranžovej , červenej, modrej, fialovej, 
bielej alebo čiernej farby. 

- Ceruzka 
- Nožnice 
- Motúz 
- Lepiaca tyčinka 

 
Pracovný postup: 
 

 
 
Na kreslenie časti šarkana použite šablónu. 
1. Vystihnite motív podľa obrysov. 
2. Motúz prilepte na zadnú stranu šarkana. Dĺžka chvosta závisí od vás, 

môže byť taká dlhá ako len chcete. 
3. Šarkanovi namaľujte oči, nos, ústa s veľkým úsmevom. 
4. Na obe strany motúza a na horný koniec šarkana prilepte farebné 

mašličky v rovnakých vzdialenostiach. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. Šlágorová, 8.B 
E. škorecová, 8.B 
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N. Šlágorová, 8.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


