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ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nástup do školy je pre prvákov 

určite dlhoočakávaným dňom. 

Nová taška, noví kamaráti, 

nové prostredie... Aj naša škola 

privítala prvákov  s otvorenou 

náručou. Mnohí z nich  okrem 

dopoludňajšieho vyučovania 

navštevujú aj školský klub detí. 

Aby  sa všetci dobre navzájom 

spoznali zhotovili si krásne 

menovky na lavicu. 

  

 

 

Priateľstvo medzi deťmi je 

veľmi dôležité. I v ŠKD sa 

deti snažia nadviazať a 

udržiavať dobré kamarátske 

vzťahy. A preto si prváci 

vyrobili  takýto 

pestrofarebný kvet 

priateľstva a sľúbili si 

navzájom, že budú všetci 

dobrí kamaráti. 

  

 

Teplé slnečné dni využili deti 

na návštevu parku a zber 

gaštanov, z ktorých vyrobili 

panáčikov, zvieratká  

a rôzne ozdoby. 



4 
 

Jesenná galéria 

 

 

 

 

JESEŇ V LESE – Alžbeta Michalcová 
 

Padá lístie, šuchoce šuchi, šuchi,  
šuchi, 

po ňom zajko dupoce  
dupi, dupi, dupi, 

pri ňom leží jelenček, za rohom  
číha líška, 

malý koník zaerdžal - Pozor všetci,  
líška! 

Poľovník už vystrelil, líška ušla  
preč. 

S vystrašenou líškou nikdy nie je  
reč 

 
HRAVÁ JESEŇ – Francesco Pék 

 
Prišla k nám jeseň, 

daj si teplý sveter! 

Lístie padá zo stromov, 

ak ti je zima, bež domov. 

Ak máš teraz kašlík, 

daj si teplý čajík. 

Nemaj z jesene strach, 

jeseň je úžasná! 
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Jeseň 
 

Listy začínajú 
opadať a hrajú rôznymi 
farbami. Začína sa ďalšie 
ročné obdobie 
nasledujúce po lete – 
jeseň. Jeseň nám ponúka 
množstvo zábavy, ale aj 
práce. Jesenné hry, ako je 
napríklad púšťanie 
šarkana, pridáva našej 
voľnej aktivite jedno veľké 
plus. Ale, samozrejme, že 
sa toto ročné obdobie 
nevyhne hrabaniu listov. 
A čo sa týka úrody, 
nemusíte mať veľkú 
starosť. Vďaka jeseni 
máme množstvo 
zdravého jedla. Slivky, 
hrušky, orechy... ale aj tak 
sú naj symbolom jesene  
jablká. Rozvíja sa taktiež 
kreativita detí. Gaštany 
a listy sú ideálnym materiálom na tvorenie. A nemôžeme vynechať vyrezávanie 
tekvíc. 

 

Počasie je rôzne. Jeden deň môže byť teplejší a na druhý deň môže začať 
pršať. Treba však rátať aj s teplejšími bundami, pretože jeseň je tiež obdobie 
prvých mrazov. Zvieratá sa o seba postarajú samy. Vtáctvo odlieta na juh za 
teplom a zvieratá, ktoré sa rozhodli zostať, si zhromažďujú zásoby. Srnce 
zhadzujú parôžky, zabezpečuje sa krmivo pre zver a poľovníci robia poriadok vo 
svojom revíri. Toto všetko je predpríprava na zimu. Jeseň je veľmi dôležité ročné 
obdobie v našom živote.     (Sára KOLNÍKOVÁ,VII.B) 
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Jeseň  s  vôňou  lesa 
Všimli ste si ako vonia les? 

V letných dňoch je to celkom iné 

ako na jeseň, keď sa do lesa 

vyberieme po dlhotrvajúcich 

dažďoch. 

Vtedy okrem vône byliniek 

a lesných plodov cítiť vo vzduchu 

aj výraznú vôňu húb. Pomaly 

vykúkajú spod ihličia a 

popadaných listov. Niektoré podrastú za deň aj štyri centimetre.  

V našich lesoch je asi šesťtisíc druhov húb. Približne sto druhov je chutných 

a asi sto druhov je jedovatých. Ostatné sú pre nás nejedlé. Najdôležitejšie je 

poznať tie smrteľne jedovaté. Nie je to len muchotrávka. A najhoršie je, že 

väčšina z nich by nemala vôbec zlú chuť.           

 (redakcia) 

 

KRÁSY   JESENE 
 
Je tu jeseň, to je jasné. 

Stromy sú farebné, krásne. 

Listy letia nádherné, 

ako dažde jesenné. 

V jeseni je veľa práce, 

listy naháňajú nás do práce. 

A my ich len hrabeme, 

a veselo skáčeme. 

 ( EMA URBANOVÁ ) 
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Jesenné  sviatky 
Dušičky sú sviatky,  ktoré si pripomínajú pozostalí  (rodina, priatelia) zosnulých 
(zomrelých) a uctievajú si ich pamiatku na cintorínoch. V minulosti v týchto dňoch 
všetci prichádzali na cintorín, kde očistili okolie hrobu a poukladali vence, kvetiny a 
zapálili sviečku, aby sa potom v tichu pomodlili za spásu duší. Modlitba živých vraj 
pomáhala dušičkám očistiť svoje hriechy. 
Taktiež sa verilo, že počas dušičkovej polnoci majú duchovia bohoslužbu(omšu). Keď 
sa ráno ozvalo zvonenie z kostola, museli sa dušičky vrátiť späť do očistca. Hovorilo 
sa, že ak na Dušičky prší, duše zomrelých oplakávajú svoje hriechy.  
Naše tradície sa odvinuli od slovanských zvykov.  Gazdiná napríklad piekla koláče z 
bielej a tmavej múky. Tie prvé boli určené pre panstvo a druhé pre poddaných. V prvý 
deň sa robilo pečivo v tvare kríža, ktoré volali kosti svätých. Na pamiatku zosnulých 
robili zase koláč v tvare štvorca, ktorý sa plnil sladkými plnkami. Ten volali dušičky a 
rozdávali ho chudobným ľuďom po ceste do kostola a cintorína. 
 
Halloween Pôvodne 
nejde o americký, ale o 
keltský sviatok. Ľudia 
verili, že duchovia v 
poslednú októbrovú noc 
prichádzajú z podzemia 
a preto sa ich snažili 
vystrašiť rôznymi 
desivými kostýmami a 
zapálenými sviečkami v 
oknách. O rozšírenie 
tohto sviatku do 
Ameriky sa postarali Íri, 
ktorí sa tam v minulosti 
sťahovali. Podobne 
vyzerajú tieto sviatky i v 
Mexiku. Tam ich 
nazývajú Dni mŕtvych a 
ponímajú ich vo 
veselšom tóne, ako u 
nás. Je to ich najväčší sviatok a trvá niekoľko dní. Ulice sa vyzdobia pestrými ozdobami 
a všade môžete vidieť kostry oblečené do bláznivých kostýmov. Ulice sa potom naplnia 
šťastnými oslavujúcimi ľuďmi, ktorí spievajú, tancujú a hodujú. Mexičania veria, že v 
tieto dni sa medzi nich vracajú duše detí a aj niektorých mŕtvych. Uctiť si ich preto 
chodia na cintorín, kde im nosia špeciálne oranžové kvety aksamietnice, ktorá stráži 
duše zosnulých. V každom dome sa postaví jeden malý oltár, ku ktorému sa nosí jedlo, 
sladkosti v tvare lebiek a veci, ktoré mali ich mŕtvi radi počas života. K tomu sa ešte 
neskôr pridávajú modlitby a chválospevy za duše zosnulých. 

     E. Košková, 8.A 
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K Halloweenu sa viaže aj  

legenda o Jackovi a lampáši 
 

Jack bol lakomý kováč, ktorý  veľmi často a rád ubližoval 

ostatným. Jedného dňa, keď ublížil svoju kamarátovi z detstva, si po 

neho prišiel čert. Jack však bol nielen zlý, ale i šibal, ktorému sa 

podarilo čerta prekabátiť. Čert mu musel prisľúbiť ešte desať rokov 

života. O stanovený čas bol čert späť. Jack mu tlmočil posledné prianie 

– chutné jabĺčko zo stromu. Pekelník  sa vyšplhal na jabloň. Jack však 

bol rýchlejší a do kôry stromu vyrezal kríž, čím čerta na strome uväznil. 

Za vyslobodenie mu čert musel sľúbiť, že brány pekelné pre Jacka 

zostanú navždy zatvorené. O niekoľko rokov Jack zomrel. Pre jeho 

lakomstvo 

a zlé skutky 

nepatril do 

neba, no i z 

pekla, tak 

ako mu to 

čert 

prisľúbil,  ho 

„vykázali“.  Čo mu zostávalo? Len naveky sa túlať tmou. Čert sa však 

nad ním zľutoval a podaroval mu uhlík z pekelnej pahreby. Ten si 

úbohý kováč vložil do lampáša z vydlabanej tekvice.  

Preto sa aj tekvici so sviečkou po anglicky hovorí Jack-o´lantern, 

čo v preklade znamená Jackov lampáš.                                  Oliver  Tremboš, 8.A 
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ŠKOLSKÝ SYSTÉM V BELGICKU 

Milí kamaráti! 

Volám sa Alžbetka a  presťahovali sme sa na Slovensko 

z Belgicka. Rada by som vám teda porozprávala, ako vyzerá školský 

systém v Belgicku. 

Školský rok v Belgicku začína rovnako ako na Slovensku 1. 

septembra. Všetci žiaci sa zišli na školskom dvore. Povinným  

oblečením boli školské uniformy. Nohavice, sukne a šaty museli byť tmavomodrej farby. Košele 

museli mať golier a byť bledomodrej farby. Každý ročník mal svoju 

triedu a každá pani učiteľka mala na starosti svoj ročník .  

Vyučovanie sa začína o deviatej hodine a končí o šestnástej 

hodine. Rozvrh hodín neexistuje. Mali sme matematiku, 

francúzštinu, angličtinu,  holandčinu a telesnú. Krúžky ako napríklad: 

šitie, varenie a výroba z fimo sme mali počas vyučovania. FIMO je 

špeciálna  modelovacia plastelína, z ktorej sa vyrábajú koráliky, 

náušnice a prívesky. Vyučovanie prebieha dopoludnia a popoludní. 

Medzi vyučovaním  sme mali  dve prestávky prvá bola dopoludnia a trvala pätnásť minút. Druhá 

prestávka bola po obede a trvala hodinu a pol. Počas veľkej prestávky sme boli vonku. Učí sa 5 dní 

v týždni, okrem stredy popoludnia. Napriek tomu, že škola, ktorú som navštevoval bola katolícka, 

náboženstvo nebolo povinné. Školský rok končí 30. júna a prázdniny sú podobné ako na Slovensku.

          

Alžbeta Štefíková     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A čo vy, kamaráti? Chceli by ste nosiť v škole rovnošatu? My sme urobili prieskum medzi 

žiakmi 1. stupňa.  A výsledok?  Väčšina žiakov by nechcela nosiť uniformy. 
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Posledný septembrový 

týždeň je Európskou 

komisiou pre podporu 

športu a fyzickej aktivity 

vyhlásený za Európsky 

týždeň športu. Cieľom 

kampane je nabádať 

k športovým a pohybovým 

aktivitám. Podľa 

prieskumov totiž až 60% 

Európanov nikdy alebo 

zriedkavo cvičí a až 49% 

Slovákov necvičí 

a nešportuje. Preto aj naši 

žiaci v tomto týždni 

absolvovali niekoľko 

pohybových a športových 

aktivít.  Napríklad prváci 

si rozhýbali svoje telá 

a urobili niečo pre svoje 

zdravie. V spolupráci s p. 

Bartovicom si vyskúšali 

disciplíny, s ktorými sa 

len tak často na hodinách 

telesnej výchovy 

nestretnú – cviky na 

kruhoch, preskoky i šplh 

na lane. A treba povedať, 

že niektorí prejavili 

skutočný talent. 

 

Európsky týždeň športu 
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EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 

Európsky týždeň mobility sa koná od 16. do 22. októbra. Je to týždeň, keď sa 

hovorí o ekologických formách dopravy. Niektorí chodia do práce na bicykloch, peši, 

na kolobežkách, aby neznečisťovali životné prostredie.             Hana Radwan 

 

Počas tohto týždňa sa aj naša škola zapojila do viacerých akcií. Na Námestí SNP 

sa naši žiaci zabavili pri pohybových aktivitách a v ŠKD sa uskutočnila dopravná 

akcia.  

 

 

 

 

  

Jana Žlnayová 



12 
 

Viete, čo je nové ? 
My, redakčná rada, vám v každom čísle prinesieme aj nejaké novinky. 

V tomto čísle sa vám chceme pochváliť novými učebňami, ktoré boli otvorené len tento školský 

rok.  

Sú to učebne kuchynky a IT akadémie. 

 

Kuchynka - táto učebňa 

je umiestnená na druhom 

stupni a chodíme tam 

počas hodín technickej 

výchovy. Je to super 

učebňa, robili sme tam už 

veľa skvelých dobrôt, ako 

sú napríklad lievance, 

kukies, muffiny 

i zemiakové placky. Tieto 

dobroty robili chuť 

všetkým žiakom našej 

školy. Vôňa prúdi všade 

po chodbách a všetci sa 

tešia, na naše výrobky. 

Hlavne chlapci. Je 

vybavená moderne. 

Nachádza sa tam nová 

kuchynská linka s modernými elektrospotrebičmi, ako sú dotyková varná doska, pečiace rúry, 

mikrovlka, chladnička aj veľmi potrebná umývačka riadu, keďže sa na konci veľmi ponáhľame. 

V strede miestnosti máme veľké stoly s lavicami na sedenie. Tam sa učíme základy stolovania. 

A nesmiem zabudnúť na pikošku. Na priečnej stene máme veľký monitor napojený na internet. 

Ten nám slúži pri vyhľadávaní receptov alebo ako pomocník podľa ktorého postupujeme. 

 

IT Akadémia 

V tejto učebni som zatiaľ bola 

len nakuknúť. Vyzerá to tam 

super. Aj tá je špičkovo 

vybavená informačnými 

technológiami a dokonca máme 

aj 3D tlačiareň. Sú tam aj 

digitálne mikroskopy na 

laboratórne práce a rôzne 

pokusy, ale aj automobilový 

trenažér či mini motorky 

a mnoho iných technických 

pomôcok. Už sa tešíme!!!  

 

B. Jankechová, 8.A 
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V školskej kuchynke  
 

Dnes sme pre vás pripravili reportáž z krásnej novej kuchynky.   
 Nachádzame sa v plne zrekonštruovanej školskej kuchynke na druhom stupni 
základnej školy, kde sa žiaci učia počas vyučovacích hodín variť a narábať s 
kuchynskými pomôckami. 

Nachádzajú sa tu rôzne moderné kuchynské spotrebiče napr.:  2 rúry, 
chladnička, mrazák, umývačka, digestor a iné. No a na dnešnej hodine si žiačky 
deviateho ročníka pripravili na kuchtenie muffiny. 
 
 
Suroviny: 
 
 
 
200 gramov hladkej múky 
 
100 gramov krupicového cukru 
 
2 kl prašok do pečiva 
 
½  balíčka vanilkového cukru 
 
1 kus vajce 
 
120 ml mlieka 
 
120 ml oleja 
 
1 kus čokolády 
 
 
 
 
Recept: 
 

Dievčatá zmiešali sypké suroviny: múku, cukor, 2 kl prášku do pečiva, 1/2 
balenia vanilkového cukru. Zvlášť vymiešali mlieko s vajíčkom a primiešali do sypkej 
zmesi. Dievčatá použili mixér. Po 2-3 minútach "mixovania":-) "vmixovali" aj olej. Cesto 
má tuhšiu konzistenciu. Naplnili ním košíčky asi do polovice a povtláčali nakrájanú 
čokoládu. Vložili do vopred vyhriatej rúry a piekli pri teplote 200 °C 15 - 20 min. A my 
sme čakali na výsledok.    Ochutnali sme, boli výborné!!!  
           M. Molnár, P. Tapušík, 9.A 
 
  



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

ROZHOVOR 

SPANKKUKUCHÁRKAMI Naše pani kuchárky majú zaujímavé a veľmi ťažké 

povolanie, a preto sme sa rozhodli spraviť s nimi 

interview. 

Prečo ste sa rozhodli byť kuchárkou na našej škole? 

Martina: Rada varím pre deti a Holubyho škola mi 

prišla ako dobrá voľba 

Čo okrem varenia musíte v práci robiť? 

Táňa: Musíme sa postarať o riad, panvice a sporáky, 

aby boli čisté aj na druhý deň. 

A akú prácu nerada robíte? 

Táňa: Najťažšie je čistiť pripálené plechy. 

Aké jedlo najradšej pripravujete a ako dlho trvá 

jeho príprava? 

Petra: sú to špagety, pripravujeme ich asi tri hodiny 

a zo sladkého je to žemľovka, tá trvá kratšie. 

Kedy musíte začať s varením? 

  
Anička: začíname o 6:30, aby sme všetko stihli 

A čo, keď sa vám niečo pokazí? 

Petra: pomôžu nám školníci, opravia vodovodné batérie, 

hadičky a všetko, čo treba 

Tešíte sa, keď deti odnášajú prázdne taniere? 

Katka: som veľmi šťastná, keď deťom chutí, čo navaríme 

Pani vedúca, a čo je vaša práca? 

P. vedúca: objednávam tovar, prijímam tovar, tvorím 

jedálny lístok, normujem, kontrolujem hygienu a iné 

Ak by ste mohli, zmenili by ste svoju prácu? 

Martinka: robím túto prácu rada, ale keď som unavená, tak 

áno, zmenila 

A viete že: jedlo, ktoré neskonzumujete, ide do bioodpadu,  

z ktorého sa potom vyrába elektrina. Neznamená to však, 

že nemáte jesť obedy. 

Ďakujeme za tento rozhovor pani kuchárkam našej školy. 

Dozvedeli sme sa nové informácie a naučili sme sa niečo  

o práci kuchárov. 

  

Antolíková, Baková, Sedláková,  7.B 
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SVET  POČÍTAČOV 

Milí čitatelia,  
ste počítačoví maniaci? Neviete sa odtrhnúť od PC hier? Tak tieto riadky sú určené 
práve vám. V tejto rubrike sa dozviete  informácie zo sveta PC, PC hier a elektronických 
médií.  

Dnes vám predstavím moju obľúbenú hru  GRAND THEFT AUTO V. 
 
Grand Theft Auto V  je videohra typu akčnej adventúry v otvorenom hernom svete, vytvorená 
spoločnosťou Rockstar North a vydaná spoločnosťou Rockstar Games. Hra bola uvedená na trh 17. 
septembra 2013 pre PlayStation 3 a XBOX 360.  
 
Hra sa odohráva vo vymyslenom štáte San Andreas v Kalifornii. Hráči sa môžu voľne prechádzať po 
krajine a vymyslenom meste Los Santos, ktoré je založené na Los Angeles. Príbeh hry pre jedného 
hráča sa točí okolo troch kriminálnikov (Michael,  Franklin a Trevor), ktorí sa snažia realizovať svoje 
nelegálne aktivity a zároveň sú pod tlakom vládnej agentúry.  
 
Hru je možné hrať z pohľadu prvej alebo tretej osoby v otvorenom hernom svete, ktorým sa prechádza 
pešo alebo rôznymi dopravnými prostriedkami. Hráči ovládajú v hre jedného hráča z troch hlavných 
protagonistov a prepínajú medzi nimi počas misií aj mimo nich.  
 
Príbeh sa sústreďuje na lúpeže a mnoho misií zahŕňa rýchlu jazdu dopravným prostriedkom, streľbu či 
inú kriminálnu aktivitu. Veľkú časť vývoja hry predstavovalo vytvorenie otvoreného sveta, a preto sa 
niekoľko členov tímu venovalo terénnemu výskumu v štáte Kalifornia, aby zachytili čo najvernejšie jeho 
podobu.  
 
Existuje aj verzia Grand Theft Auto Online  -  režim hry viacerých hráčov, ktorá umožňuje preskúmať 
otvorený svet až 16 hráčom a hrať spolu alebo proti sebe. 
 
Táto hra prekonala predajné rekordy a stala sa v danej dobe najrýchlejšie predávaným produktom v 
histórií. Zarobila 750 miliónov € v prvý deň a 940 miliónov v prvých 3 dňoch predaja. Je považovaná za 
jeden z najvýznamnejších titulov siedmej generácie herných konzol a mnoho kritikov a hráčov ju 
považuje za jednu z najlepších hier všetkých čias. Získala  ocenenia od niekoľkých herných časopisov. 
Predalo sa viac ako 65 miliónov kópií a je jedna z najpredávanejších  videohier všetkých čias. Hra je 
vhodná  od 18 rokov.  
 

Moje hodnotenie: 

  

 

 

 

 

 

  

                        +                                    - 

+ dobrá grafika občasný výskyt kriminality 

+ možnosť hrať s viacerými hráčmi časté sekanie 

+ zábavná  

+ reálne prostredie  

Michal Jurga 

Použitý zdroj: internet 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Grand_Theft_Auto_Online&action=edit&redlink=1
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   Milí žiaci  (a možno aj učitelia a iní pracovníci 

školy)! 

Potrápte svoje mozgové závity a zapojte sa do našej súťaže. 

Zodpovedzte súťažnú úlohu a vyhrajte sladkú odmenu 

a ATRAKTÍVNE ceny. 

AKO SA ZAPOJIŤ?    Na lístok napíš svoje celé meno, triedu a správnu odpoveď.  

Čitateľne, samozrejme!  (Pravopisné chyby nebudeme hodnotiť.) Hlasovať môžeš len raz. 

KEDY?    Posledný novembrový týždeň – teda od 25. do 29. novembra. 

KDE?    Žiaci druhého stupňa odovzdajú lístok svojej učiteľke slovenského jazyka alebo 

poverenému žiakovi. Žiaci prvého stupňa vhodia lístok do hlasovacej škatule vedľa 

zborovne na I. stupni. 

VÝSLEDKY?  Spomedzi správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorý získa sladkú 

odmenu. Výsledky sa dozviete v nasledujúcom čísla nášho časopisu. 

 Veľa šťastia!           

 

Súťažná úloha:  KOĽKO TROJUHOLNÍKOV JE NA 

OBRÁZKU?  
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Začiatkom októbra sa traja žiaci našej školy zúčastnili okresného kola 

cezpoľného behu a vrátili sa s 1. miestom. Nedali sa zahanbiť ani na krajskej súťaži, 

kde sa umiestnili na skvelom 3. mieste.  

BLAHOŽELÁME !!! 

 

Tento skvelý tím tvorili:  

 

Pavol Tapušík 9.A  

Timotej Vatrt 9.A  

Michal Žemla 8.A 
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DOPLŇ  POREKADLO 

 

 

---------------   k . -------------   sadá, rovný rovného si hľadá 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme za pozornosť, tešíme sa na vaše príspevky, pripomienky a nápady, ktoré 

môžete posielať na e-mailovú adresu:  casopisstvorka@gmail.com 

          Redakčná rada 

mailto:casopisstvorka@gmail.com

