
 

...v starej i novej škole 
 

Keď som chodil do školy 

učil som sa litery, 

jeden, dva, tri, štyri, 

to sú moje litery... 
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 Milí moji čitatelia! 
 

Veľmi sa teším, že sa Vám 

môžem prihovoriť práve 

v týchto dňoch, počas 

ktorých moja školička 

oslavuje svoje krásne 

okrúhle narodeniny. 

A nielen to! Moja škola 

získava nové meno! Už to 

nebude len taká obyčajná 

škola s obyčajným 

názvom, taká, akých je na Slovensku veľa...Bude niesť 

meno človeka, ktorý sa narodil v našej dedine a bol vo 

svojej dobe výnimočne vzdelaný.  

To viete, keď sa spoja takéto dve udalosti - 50. 

výročie otvorenia novej školy a slávnosť pridelenia 

nového názvu školy, je isté, že bude v škole rušno. Na 

obe udalosti sa učitelia i žiaci pripravovali už počas 

minulého roka. Ja som bol pri tom a všetko som si 

pozorne zapisoval. Preto sa na  nasledujúcich stranách 

môžete dočítať napríklad o tom,  akým životom naša 

škola žila v predchádzajúcich dňoch, týždňoch 

a mesiacoch. Dozviete sa nielen to, kto bol Samuel 

Timon, ako vyzerala škola v minulosti a ako sa kedysi 

vyučovalo, ale aj to, ako sa vyučuje dnes, v novej 

zrekonštruovanej škole. Predstavím vám nové logo 

školy, prečítate si rôzne aktuality zo života školy, 

nájdete tu i vlastnú tvorbu žiakov či ďalšie 

zaujímavosti.... 

 

 

Na úvod si prečítajte milú básničku, ktorú 

našej škole venovali žiaci 4.B pod vedením pani 

učiteľky Elenky Švikruhovej.       

Váš Všadebolko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša škola 
 

Naša škola dobrá je, 

na všetko nám  odpovie. 

Päťdesiat rokov bude mať 

stále sa môžeme v nej vzdelávať. 

 

My ju rady máme, 

všetko dobré jej želáme. 

Máme ju novú, novučičkú, 

zavoláme sem aj sestričku. 

 

Učíme sa čítať, písať, 

na všetko sa môžeme pýtať. 

Všetko dobré jej želáme, 

do školy rady chodíme. 

 

Na výtvarnej kreslíme 

a dobre sa učíme. 

Keby sme to nechceli, 

boli by sme nesmelí. 

 

Naša škola dobrá je, 

všetko sa v nej rýmuje. 

Keby sme ju nemali, 

smutní by sme zostali. 

 

My sme šikovné decká, 

zbohatli nám aj vrecká. 

My sa dobre máme, 

aj sa dobre napapáme. 

 

Našu školu prerobili, 

tým nám radosť  urobili. 

Školský poriadok dodržíme 

a nič nepokazíme. 

 



Nové meno - nové logo 

 Viete, čo znamená cudzie slovo logo? 
V slovníku cudzích slov by ste našli takéto 

vysvetlenie: reklamný štít; nápis s názvom a značkou 

firmy. Dobré logo by malo upútať, zaujať a zároveň 

vystihnúť podstatu organizácie, firmy, ktorú 

predstavuje. Malo by byť teda výtvarne zaujímavé 

a zároveň by malo vyjadrovať nejaký obsah. Ak ste 

boli v posledných dňoch na stránke školy, mohli ste si 

všimnúť v ľavom hornom rohu nový obrázok - nové 

logo našej školy. A aby ste teraz nemuseli bežať 

k počítačom (pri ktorých ste aj tak viac než dosť ) 

chceme vám touto formou predstaviť túto našu novú 

značku, reklamný štít našej organizácie - Základnej 

školy s materskou školou Samuela Timona. Tu je: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak máte časopis vo farbe, môžete si všimnúť 

farebnosť. Hádajte... kde ešte nájdeme takú žltú, bielu, 

červenú? Áno, máte pravdu, sú to farby obce 

Trenčianska Turná a nájdeme ich i na  oficiálnom erbe 

obce. Pre porovnanie, nech sa páči, erb Trenčianskej 

Turnej: 

Verím, že medzi oboma erbmi ste okrem farebnosti našli 

ešte aj  inú podobnosť. Ale to už necháme na vás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn. red.: V tomto čísle si nájdete omaľovanku, v ktorej si 

môžete nové logo školy vyfarbiť podľa vlastnej 

fantázie.....zároveň vyhlasujeme súťaž o jeho 

najoriginálnejšie a najkrajšie farebné stvárnenie. Súťažné 

práce odovzdajte pani učiteľke Fraňovej do Vianoc. 

Víťazi budú určite ocenení!!!  

Kto si, Samuel Timon? 
 

O tomto našom 

vzdelanom rodákovi, 

zakladateľovi modernej 

historiografie (čiže dejepisu), 

ktorého meno nesie naša 

škola, ste sa učili hádam na 

každej hodine. Preto vás tu 

nebudeme trápiť suchými 

faktami, ale odovzdáme slovo 

priamo jemu. Dnes máte 

totižto jedinečnú možnosť 

prečítať si životopis, napísaný 

ním samotným. Čiže si prečítate cévéčko , ako by 

sme dnes povedali...(pozn. redakcie: cévé = CV = 

curriculum vitae = životopis, aký posielame, keď 

žiadame napríklad o prácu). 

 

Vyberáme z jeho myšlienok: 

 

„Narodil som sa v Turnej v Trenčianskej 

stolici z rodičov nie nízkeho postavenia: otec bol Ján 

Timon, matka Barbora Hrabovská. Ako chlapec som 

mal odpor ku každému učeniu, museli ma k tomu 

povzbudzovať bitkou. Po smrti otca som zostal bez 

prostriedkov a bol som odkázaný v živote takmer na 

žobranie.  

....Nakoniec viac zavážil u mňa život 

v posvätnej reholi, do ktorej som bol prijatý 

v Bratislave a vstúpil som do nej vo Viedni roku 

1693..... 

Moje čnosti boli tieto: netúžil som po nijakých 

poctách, nikomu som nezávidel, nikoho neuhrýzal 

rečami. Pôstmi som si neublížil, staral som sa o seba.  

...Nikoho som nechcel oklamať, sám som bol 

zriedka oklamaný. O peniaze som sa nestaral aj keby 

mi to bolo dovolené. Mojím pokladom bolo vedieť 

a učiť sa stále. 

... Dvakrát mi hrozilo nebezpečenstvo smrti vo 

vode, zázrakom som bol zachránený a pokladám to za 

Boží zásah. Postihnutý bolesťami hlavy, keď iné lieky 

nezabrali, ochotne som znášal na hlave všelijaké 

nafukovacie obväzy.  

...Napísal som dačo o uhorských dejinách. 

V tejto oblasti nič by som nebol býval podnikol, keby 

som nebol zistil, že tí, čo predo mnou písali, mnohé 

veci vynechali.“ 

 
Ak ste pozorne čítali tieto úryvky z pôvodného 

životopisu, ktorý je podstatne dlhší, mohli ste si všimnúť, že 

to nebol len nejaký múdry mních, čo mal veľa kníh, ale že to 

bol  človek z mäsa a kostí, ktorému sa v detstve veľmi učiť 

nechcelo, ktorý poznal svoju cenu, no napriek tomu 

zostal veľmi skromný. Všimnite si, že o svojom 

najuznávanejšom diele Obrazy starého a nového 

Uhorska  napísal jednu jedinú vetu: „Napísal som 

dačo o uhorských dejinách.“ Nič viac. Mnohí by sme 

si mohli z neho zobrať  príklad... 



Na návšteve v minulosti 

V tej najstaršej škole...pred rokom 

1800 

 

Jednakrát dva je dva, 

dvakrát dva sú štyri 
 

Najstaršia budova školy v obci bola medzi 
cestou a potokom (dnes je to oproti obecnému 
kultúrnemu domu). Bola drevená a pokrytá 
slamou, čo znamenalo riziko v prípade požiaru.       

Školu navštevovali deti iba v zime – v lete 
pomáhali rodičom na hospodárstve a pri domácich 
prácach. Ak staršie deti vedeli čítať a písať, učili 
svojich mladších súrodencov, lebo to bolo 
lacnejšie. Spočiatku bola školská dochádzka 
dobrovoľná. Až v období panovania rakúsko-
uhorskej cisárovnej Márie Terézie bolo vydané 
nariadenie povinnej 6-ročnej školskej dochádzky do 
triviálnych škôl. V nich sa učili deti čítať, písať, 
počítať (tri predmety – preto triviálna škola). 
Súčasťou výučby bolo i náboženstvo.  

 

V novšej škole...v období rokov 

1800 - 1900 
 

Pet a dvacat na zadek, 

bude z teba oškvarek... 

 

 
Po veľkom ničivom 

požiari zhorel kostol aj s vežou, celá fara okrem 
stodoly a celá škola. A preto panstvo rozhodlo 
postaviť novú murovanú školu (z nepálenej hliny). 

Táto budova je po prestavbách v súčasnosti 
využívaná ako školská jedáleň. 

Vybavenie triedy bolo veľmi skromné. 
Popri stenách boli štoky – dlhé lavice bez 
operadla. V  triede nesmela chýbať pec, (neskôr 
kachle) a dlhý stôl. Na ňom bol nasypaný suchý 
piesok, do ktorého paličkami žiaci písali  podľa 
predpísanej predlohy učiteľa. Až neskôr boli 
v triede umiestnené tabule a žiaci si do školy nosili 
malé tabuľky (v drevenom ráme osadený kúsok 
bridlice vo veľkosti malého zošita), na ktoré písali 
pomocou uhlíkovej tyčiny – grifľa. Zošity sa 
nepoužívali, lebo papier bol drahý. Keďže to 
bola rímsko-katolícka ľudová škola, v triede bol kríž 
s ukrižovaným Kristom. Spočiatku sa vyučovalo 
v slovenčine, neskôr, v  období maďarizácie, v 
maďarčine. Slovenčina sa do škôl vrátila až po 1. 
svetovej vojne. 

V škole sa často používali telesné tresty. 
Učiteľ trestal napríklad tak, že sa žiak musel 
prehnúť cez lavicu a dostal trstenicou či 
lieskovicou  niekoľko rán na zadok; iným trestom 
boli údery paličkou do nastavenej dlane alebo na 
končeky spojených prstov (tzv. na hrušku). 
Miernejším trestom bolo šticovanie, ťahanie za 
uši, buchnáty, státie v kúte, kľačanie, písomné 
tresty alebo musel zostať žiak ,,po škole“.  

Do konca 19. storočia bola škola v Turnej 
jednotriedna, to znamenalo, že sa v jednej triede 
učili deti všetkých ročníkov od 6 do 12 (prípadne 
15) rokov. Súčasťou školy bola obyčajne aj izba 
(byt) pre učiteľa.  

 
 

 

V ešte novšej škole... po roku 1900 
 

Gavaríte pa rúsky? 

 
 
V školskom roku  1900/1901 začalo 

vyučovanie v  „novej škole“ v strede obce pri 
požiarnej zbrojnici a nastúpilo do nej 133 žiakov. 
Na vyučovanie sa používali učebnice dejepisu, 
zemepisu, čítanka, katechizmus, Biblia. Spočiatku 
sa vyučovalo po maďarsky, po vzniku 
Československej republiky po slovensky. Neskôr 
pribúdali nové predmety: prírodospyt (prírodopis), 
fyzika, lučba (chémia),  merba (geometria), 
mravouka (etika), telocvik. Počas 2. svetovej vojny 
(od októbra 1944 - apríl 1945) bola škola obsadená 
Nemcami a nevyučovalo sa v nej. Neskôr v nej boli 
ubytovaní ruskí a rumunskí vojaci. Hneď po vojne 
sa zaviedol povinný predmet – ruština. 

1 Spoznávate ju? 



V najnovšej...po roku 1961 

 

Hoc som malá, trochu tenká 

bude zo mňa pionierka 

 
V roku 1961 sa začali využívať dve školské budovy, ktoré nám slúžia dodnes. V tomto období začali 

navštevovať našu školu aj žiaci z Mníchovej Lehoty. Vyučovanie bolo v tomto období ovplyvňované 
komunistickou ideológiou. Prejavovalo sa to napríklad i tým, že učitelia boli nútení presviedčať rodičov, aby ich 
deti nechodili na náboženstvo a do kostola, v priestoroch školy boli rozmiestnené nástenky s politickými 
heslami, symbolmi. Politika bola všade...v rozhlasových reláciách, na školských akadémiách, na pionierskych 
schôdzkach. Žiaci boli členmi pionierskej organizácie, združovali sa v pionierskych oddieloch, chodili na 
pionierske schôdzky. Pripravovali sa pre ne kvízy, zábavné súťaže, karnevaly, ale aj pionierske tábory počas 
prázdnin. Žiaci chodili na exkurzie, výchovné koncerty, filmové predstavenia do kinosály, branné cvičenia, 
organizovali sa spevácke a recitačné súťaže, tanečné kurzy a rozlúčkové večierky deviatakov, lampiónové 
sprievody. Toto obdobie si istotne dobre pamätajú i vaši rodičia a starí rodičia, stačí sa ich opýtať.. 

 
     Spracované podľa I. Červeňanovej a R.Horňáka

 

Viete, že kedysi... 
 
 v  tzv. nedeľnej škole sa kedysi dedinčania dobrovoľne učili, napríklad 

o histórii slovenského národa? 
 v dedine od r. 1930 existovala hospodárska škola pre dospelých, zameraná 

na poľnohospodárstvo a ovocinárstvo (v zimných mesiacoch 2-krát 
týždenne po dve hodiny večer)? 

 v turnianskej škole vyučovala učiteľka Emília Kreichelová, ktorá za učiteľskú 
prácu dostala vysoké vyznamenanie od pápeža a práve ona naučila 
Turňanov vyšívať  nové a pestré vzory na svojom kroji?  

 v pionierskej organizácii boli mladší žiaci nazývaní iskričky a starší pionieri? 
 iskričky a pionieri skladali slávnostný sľub a mali svoju rovnošatu? 
 pionierska rovnošata sa skladala z bledomodrej košele, tmavej sukne alebo 

nohavíc a červenej šatky? (vzorná pionierka nosila ešte špeciálny opasok 
s kovovou prackou)  

 červená šatka musela byť špeciálne uviazaná tak, aby vytvorila tvar 
jednotky? 

 v škole sa namiesto Dobrý deň, pani učiteľka! zdravilo Česť práci, 
súdružka učiteľka! 

 na branných cvičeniach žiaci čistili a skúšali ozajstné plynové masky?  
 žiaci na telesnej výchove nacvičovali zostavy, ktoré sa potom hromadne 

predvádzali na tzv. spartakiáde (v Prahe na strahovskom štadióne)? 
 
 

A len tak pre zaujímavosť, sľuby, ktoré museli verejne zarecitovať žiaci, ktorí sa chceli stať iskrami alebo 

pioniermi....

 
Iskričkovský sľub: 

 

Domovina moja krásna, 

sľubujem ti v tento deň, 

že ja, tvoja iskra jasná 

tebe k sláve vyrastiem 

 
 

Pioniersky sľub: 

 
Sľubujem pred svojimi druhmi, že 

budem pracovať, učiť sa a žiť podľa 
pionierskych zákonov, aby som bol 

dobrým občanom svojej milovanej 
vlasti, Československej socialistickej 

republiky a svojím konaním chránil 

česť pionierskej organizácie SZM 

Emília Kraichelová s 
vyznamenaním 

plynová maska 



 



Na hodinách... 

Spoločný projekt ôsmakov a piatakov 

...alebo ako sme sa pripravovali na slávnostné premenovanie školy 

 
O tom, kto to Samuel Timon bol, sa naši piataci spolu s ôsmakmi učili na 

spoločnej hodine občianskej výchovy. Ústrednou témou bola osobnosť a ţivot 

Samuela Timona. Ţiaci pracovali v zmiešaných skupinách na spoločných 

úlohách:  ţivot a diela Samuela Timona - porozumenie čítaného textu, 

vypracovanie pracovného listu s vyuţitím interaktívnej tabule, tvorba návrhu 

znaku školy. Po vyhodnotení spoločnej práce si  ţiaci prezreli pamätnú tabuľu 

na budove školskej jedálne. Práca ţiakov rôznych ročníkov bola veľmi tvorivá, 

nápaditá, uplatnili sa  pri nej nielen vedomosti a schopnosti, ale aj ochota 

spolupracovať. Ôsmaci sa priblíţili piatakom, piataci sa priblíţili ôsmakom, 

čím sa obohatili ich vzájomné vzťahy. Veríme, ţe sa nám aj v budúcnosti podarí 

zrealizovať podobnú zaujímavú hodinu s našimi ţiakmi.       Mgr. K. Boková 

         

              

Som podnikateľ 

 
Kaţdý z nás si raz v ţivote poloţil otázku: „Čím budem, až vyrastiem?“ O 

tom určite rozmýšľajú i naši deviataci. Rok plný rozhodnutí je pred nimi a 

vybrať si to správne povolanie pre seba nemusí byť vţdy ľahké. Niekto má 

svoje vysnívané povolanie uţ od malička, iný stále váha a rozmýšľa. Na 

hodine občianskej výchovy sme sa aspoň na chvíľu preniesli do dospelosti a 

stali sa z nás „podnikatelia“. Starostlivo sme vypracovali náš podnikateľský 

plán, ktorý je základom úspechu podnikateľov. Zváţili sme, akým smerom 

sa budeme ako podnikatelia uberať. Bez podrobných informácií o  podnikaní 

by sme boli vystavení veľkému riziku. Preto naše podnikanie odzrkadľovalo 

naše sny a túţby a ktovie, moţno raz to bude i realita. Svoj podnik sme 

nazvali obchodným menom, vytvorili sme si vlastnú značku či logo, nesmel 

chýbať ani reklamný slogan i prezentácia vlastných výrobkov. Mgr. K. Boková          

 

Jeseň,  pani bohatá 

„Jeseň, pani bohatá, 

farbí stromy do zlata, 

premaľúva celý sad...“ 

 
Tak ako to uţ býva, leto sa nenávratne skončilo a po dlhých, teplých a 

slnečných dňoch sa k slovu hlási opäť jeseň. S jej príchodom sa mení celá 

príroda okolo nás. Jeseň, to nie je len cesta do školy plná opadaného lístia, 

jesenné prechádzky, iskrivý vzduch či tekvicová výzdoba. Jeseň je jedno z tých 

najkrajších, najúţasnejších a najfarebnejších období roka. Čarovná jeseň vnáša 

do našich sŕdc akýsi zvláštny pocit pokoja, pohody a lásky. Nie všetci ľudia majú 

jeseň radi, ale aj toto ročné obdobie je nesmierne dôleţité. Ako sa dá spríjemniť 

toto obdobie, častokrát plné daţďa, hmly a začínajúcej zimy, o to sme sa pokúsili 

s dievčatami - deviatačkami. Našou snahou bolo vytvoriť čo najzaujímavejší 

jesenný účes z plodov, listov či kvetov. Deviatačky pracovali v malých 

skupinách a projektové vyučovanie sa im veľmi páčilo. Ukázali, ţe majú naozaj 

veľký talent a ktovie, moţno raz z nich budú i vlasové dizajnérky. To, aké účesy 

vytvorili, môţete obdivovať na fotografii. Mgr. K. Boková 



Z našej tvorby 
Moja domovina  

 

Krásna malá krajina, 

hory, lesy, níţina,  

jaskyne, jazerá, doliny, 

sú súčasť mojej domoviny. 

 

Milujem tvoje dediny, 

lúky, kvety, rastliny, 

ľudové piesne a kroje, 

dobrých ľudí a všetko, čo je tvoje.  

 

Paťa Máčalová 5.A 

 

Pesnička 

 

Spievaj, slávik maličký, 

svoje vtáčie pesničky.  
Keď zaspievaš máličko, 

rozveselíš srdiečko. 

 

Alexander Duras 5.A 

 

Ako sa ku mne dostať 

 

Ja som ţiačik maličký, 

bývam na konci uličky, 

hop šup tralala,  

ku mne  sa dostať nie je únava.  

K domu sa dostať 

 to je to je hračka, 

len nech ťa nedoškriabe  

susedova mačka. 

 

Zuzka Ţingorová 5.B 

 

V záhrade 

 

V záhrade je tulipán 

je to taký kvetný pán. 

Slnečnice tancujú 

A pritom si spievajú.  

 

Timea Palatinusová 5.A 

 

 

O psíkovi Bodríkovi 

 

Bol raz jeden psík menom Bodrík.  Ţil 

v útulku medzi ostatnými zvieratami. Raz prišlo jedno 

malé dievčatko. Volala sa Evka. Malo  ryšavé vlásky 

a peknú pehavú tváričku. Vzalo si práve Bodríka. Mali 

sa veľmi dobre, kaţdý deň sa hrávali a keď išla  Evka 

do školy, Bodrík odpočíval. Keď prišla zo školy, zasa 

sa hrali. A tak si Bodrík našiel rodinu a mal sa veľmi 

dobre.  

                                                                                                            

Zuzka Ţingorová 5.B

 

Mamka a Zorka  

 

Mamka a Zorka v sobotu 

majú vţdy veľkú robotu: 

mamka syr strúha, topí tuk 

z kuchyne počuť bum i ťuk.  

 

Občas si vzdychne juj a ach,  

a potom zasa lúska hrach.     

a mäso seká ostopäť  

sekaná bude na obed ... 

 

Ivanka Halgošová 5.A 

 

 

Upratovanie  

 

Dnes bude mať moja izba veľký deň, 

odhodlala som sa, ţe ju upracem.  
Najskôr nájdem miesto pre hračky,  

pod posteľ  schovám psíky, na policu mačky. 

 

Usteliem si pekne paplón, 

ponatriasam vankúše,  

kniţky v skrinke usporiadam, 

koník k oknu odkluše. 

Na stolíku musím spraviť 

radikálnu zmenu, 

perá pekne do pohára 

 a mapu na stenu. 

 

Z parapety utriem prach, 

z mojej „handry“ má on strach! 

Nasleduje hlavný program, keď prichádza vysávač  

a posledným zrnkám prachu nepomôţe ani plač. 

 

Viktória Hrnčárová 6.B 

 

 

 

 
 

Naše výrobky 

 



 Súťaţíme v rôznych oblastiach 

Súťaţíme, kto je NAJ... 

 
 
 

A súťaţíme.. 
 

Naša škola sa počas roka pravidelne zapája do rôznych vedomostných, umeleckých a športových súťaţí. Je ešte len 

koniec októbra a naši ţiaci uţ zbierajú prvé ceny....Prečítajte, kto a ako reprezentuje našu školu... 

 

V športe sú to dievčatá: Klaudia Fabová, 5. miesto, Michaela Laginová, 6. miesto a Zuzana Fabová – účasť v  okresnom 

kole v orientačnom behu, ktoré prebiehalo v Trenčíne na Ostrove. Naše ţiačky svojimi výsledkami vybojovali pre našu školu  2. 

miesto, na  1. mieste sa umiestnilo športové gymnázium. Chlapci sa zúčastnili a umiestnili sa v strede štartového poľa. 

Vo výtvarnej súťaţi Príroda, ţivotné prostredie a deti,  ktorú organizuje Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, získali 

pod vedením p.u. Masaříkovej a p.u. Dovinovej (ZUŠ) ocenenie títo ţiaci: Václav Dobiáš zo 6.B, Michal Sivák z 8.A a Kristián 

Kapuš z 3.B. 

V speváckej súťaţi MY POPSTAR 2011 nás úspešne reprezentovala Sandra Koláriková z 8.B (pod vedením p.u. 

Šulekovej), ktorá postúpila do vyššieho kola. 

 

Všetkým srdečne gratulujeme!!! 

 

Čaká nás ešte mnoţstvo súťaţí, z ktorých vyberáme aspoň niektoré: 

Športové  

 Cezpoľný beh - chlapci 

 Cezpoľný beh - dievčatá 

 Floorbal - chlapci, dievčatá                  

 Atletika chlapci, dievčatá  

 Malý futbal - chlapci, dievčatá 

 Malý futbal - chlapci, dievčatá 

 

 

 Minifutbal - 

McDonald’s 

cup  

 Basketbal - 

chlapci, 

dievčatá  

 Volejbal - chlapci, dievčatá 

 Streľba zo vzduchovky - chlapci 

 Vybíjaná 

 

 

 

Matematické 

 Matematická olympiáda 5. – 9. 

ročník 

 Klokan 2. – 9. ročník 

 MAKS 4. – 8. ročník 

 EXPERT 6. – 9. ročník 

 Pytagoriáda 3. – 8. ročník 

 

 

 

 

Zo slovenského a cudzieho jazyka  

 Recitačné súťaţe 

 Píšem, píšeš, píšeme 

 

Spevácke 

 Trenčianske hodiny 

 Slávik Slovenska 

 

 

Iné 

 olympiáda z nemeckého jazyka 

 olympiáda z geografie 

 olympiáda z dejepisu 

 olympiáda z anglického jazyka 

Náš naj... 5. ročník 6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník  

...sympatickejší žiak 
R. Vašková,  
P. Máčalová 

K. Ježíková, 
M.Fábiková 

S. Mikolášková,  
      S. Porubanová 

S. Koláriková L. Hrnčárová 
 

... šašo 
J. Martiška, 
A. Brezan 

A. Bieliková, 
M. Balaj 

M. Vavruš, 
B. Vylám 

D. Alakša M. Šišovký 
 

...lepšie  oblečený 
žiak 

R. Vašková, 
P. Máčalová 

V. Hrnčárová, 
A. Kalinčíková 

K. Fabová, 
E.Komorovská 

S. Opatovská S.  Kobelárová 
 

... BOSS 
J. Martiška, 

A. Orčo 
E. Šulek, 

M. Kyselica 
R. Lipták, 
B. Vylám 

H. Hajnovič J. Bihári 
 

...múdrejší  žiak 
T.Ľ. Kňažek, 

B. Ranincová 
A. Bulko, 

M. Fábiková 
T. Milenkovská, 
E. Komorovská 

Z. Poláčková P. Sabová 
 

...sympatickejší učiteľ 
M. Fraňová, 
T. Bučková 

E. Hrnčárová-
Vachánková, 
K. Šuleková 

R. Matúš, 
Z. Kobzová 

K. Dudáková Z. Kobzová 
 

...prísnejší učiteľ 
K. Šuleková,  
D. Orságová 

E. Hrnčárová-
Vachánková, 
T. Bučková 

A. Obuchová, 
D. Ďurčová 

 
D. Orságová A. Obuchová 

 

...lepšie vysvetľujúci  
učiteľ 

E. Hrnčárová-Vachánková,  
D. Orságová 

E. Hrnčárová-
Vachánková, 
K. Šuleková 

M.Fraňová, 
A. Obuchová 

K. Dudáková A. Obuchová 
 



Na slovíčko s... 
Tento rok sa toho udialo naozaj veľmi veľa. Dostali sme nových učiteľov, viacerí od nás odišli. Noví učitelia sú milí, 

priateľskí, vtipní, ale bohuţiaľ niekomu sa môţu zdať prísni a moţno aţ strašidelní . Aby pre vás neboli  takí záhadní, dali 

sme im pár otázok. Tak čítajte!!!                                                        Simonka Tazberíková 7.B 

...pani učiteľkou Dianou Ďurčovou (vyučuje anglický jazyk) 
 
Koľko rokov učíte? - Šesť 

Chceli ste byť od detstva učiteľkou? - Nie, menilo sa to počas dospievania 

Je alebo bol niekto z vašej  rodiny učiteľ? - Áno 

Čomu sa venujete vo voľnom čase? - Rodine a športu 

Máte rada hudbu? - Klasiku, 60. roky 

Aký je váš obľúbený film? - Kolja 

Páči sa vám na našej škole? - Áno 

 

...pani učiteľkou Dankou Danišovou (vyučuje anglický jazyk) 
 

Čo ste robili pred tým, ako ste nastúpili na našu 

školu?  

- Ţila som v Londýne a pracovala som na 

mestskom úrade. 

Čomu sa venujete vo voľnom čase? - Angličtine, cestovaniu, záhrade 

Máte súrodencov? - Mám mladšiu sestru 

Aké je vaše obľúbené jedlo? - Thajská a indická kuchyňa 

Aký je váš obľúbený film? - Filmy od Pedra Almódovara 

Páči sa vám v našej škole? - Niektoré deti vedia byť aj zlé, ale celkovo sa mi 

tu páči.  

 

...pánom učiteľom Róbertom Matúšom (vyučuje fyziku, telesnú výchovu, 
informatiku) 

 

Koľko rokov učíte?  - Teraz siedmy rok 

Kde ste učili predtým? - Na piaristickom gymnáziu          

Aké je vaše obľúbené jedlo? - „Čína“ 

Venujete sa športu vo voľnom čase?  - Nie  

Páči sa vám na našej škole? - Áno, veľmi  

 

...s pani učiteľkou Dagmar Orságovou (vyučuje slovenský jazyk, hudobnú 
výchovu, výtvarnú výchovu, cvičenia zo slovenského jazyka) 

 

Prečo ste si vybrali práve slovenský jazyk 

a hudobnú výchovu?  

- Pretoţe som sa od malička venovala 

hudbe, spevu,   tancu  a cez recitácie              

v  ZŠ som získala pozitívny vzťah                      

k literatúre.... 

Na aké hudobné nástroje viete hrať?  - Klavír a flauta, ale len detské piesne... :) 

Aké ste znamenie zverokruhu?  - Rak 

Čo sa vám páči v našej škole? - Predovšetkým dobré, srdečné, úprimné 

deti, ktoré prejavia nadšenie pre činnosti 

a   veci, ktoré chcem s nimi robiť..... 

Čomu sa venujete vo voľnom čase?  

 
- Rodine, domácnosti, záhrade, športu -         

bicykel, lyţe a voda...    
 

Rozhovory pre vás pripravili: Karin Michalová, Paťa Sabová, 

Peťa Mráziková 
 



 Na hodinách cudzích jazykov 
 
V našej základnej škole sa okrem angličtiny vyučuje aj francúzsky 

a nemecký jazyk. Ţiaci na hodinách získajú základné znalosti v 

konkrétnom jazyku, naučia sa správne vyslovovať a zvládnuť 

komunikáciu v beţných situáciách. Pre francúzštinárov je nemčina 

cudzia a pre nemčinárov je francúzština  neznámym pojmom, preto sme 

sa rozhodli túto situáciu aspoň na chvíľu zmeniť. A tak sme ţiakom 

umoţnili nahliadnuť do zákutia jazyka, ktorý sa neučia. Spoločná 

francúzsko-nemecká hodina prebiehala u minuloročných siedmakov, 

ktorí mali moţnosť vypočuť si neznámy jazyk, piesne a dokonca sa 

kaţdá skupina naučila zopár slovíčok z jazyka tej druhej skupiny. Táto 

aktivita prebiehala ako skupinová práca, kde si jedni aj druhí osvojili 

mená niektorých zvierat v danom jazyku, tie však museli aj pantomímou 

znázorniť a zároveň ich správne vysloviť, čo pre mnohých nebolo naozaj ľahké, keďţe sa neznámy jazyk nikdy neučili. 

Ţiakom sa spoločná francúzsko-nemecká hodina veľmi páčila a na jej konci jedni aj druhí veselo skonštatovali, ţe ten 

ich jazyk je predsa len ľahší.  Čím to asi tak bude? Napriek tomu veríme, ţe si ţiaci aspoň niektoré slová zapamätajú 

natrvalo. Mgr. K. Boková 

 

Na hodinách cudzích jazykov radi spievame...napríklad toto: 

 
Grün, grün, grün sind alle meine 

Kleider. 

 

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider. 
Grün, grün, grün ist alles, was ich hab. 

Darum lieb ich alles was so grün ist, 

eiwl mein Schatz ein Jäger, Jäger ist. 
 

Blau, blau, blau sind alle meine Kleider. 

Blau, blau, blau ist alles, was ich hab. 
Darum lieb ich alles, was so blau ist, 

weil mein Schatz ein Seemann, Seemann 

ist. 
 

Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider. 

Weiß, weiß, weiß ist alles was ich hab. 
Darum lieb ich alles, was so weiß ist, 

weil mein Schatz ein Bäcker, Bäcker ist. 

 
Schwarz, schwarz, schwarz sind alle 

meine Kleider. 

Schwarz, schwarz, schwarz ist alles , was 

ich hab. 

Darum lieb ich alles, was so schwarz ist, 
weil mein Schatz ein Schornsteinfeger ist. 

 

Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider. 
Bunt, bunt, bunt ist alles, was ich hab. 

Darum lieb ich alles, was so bunt ist, 

weil mein Schatz ein Postbote ist.  
Friday, I’m In love by The Cure 

 

 

Friday, I’m In love (The Cure) 

I don't care if Monday's blue 

Tuesday's gray and Wednesday too 

Thursday I don't care about you 
It's Friday, I'm in love 

 

Monday you can fall apart 
Tuesday, Wednesday break my heart 

Oh, Thursday doesn't even start 

It's Friday I'm in love 
 

Saturday, wait 

And Sunday always comes too late 
But Friday, never hesitate... 

 

I don't care if Mondays black 
Tuesday, Wednesday - heart attack 

Thursday, never looking back 

It's Friday, I'm in love 
 

Monday, you can hold your head 

Tuesday, Wednesday stay in bed 

Or Thursday - watch the walls instead 

It's Friday, I'm in love 
 

 

 

Toi plus moi (Grégoire) 

 

R: Toi plus moi plus eux plus tous ceux 

qui le veulent 
Plus lui plus elle et tous ceux qui sont 

seuls 

Allez, venez et entrez dans la danse 
Allez, venez et laissez faire l'insouciance 

 

À deux, à mille, je sais qu'on est capables 
Tout est possible, tout est réalisable 

On peut s'enfuir bien plus haut que nos 

rêves 
On peut partir bien plus loin que la grève 

 

Avec l'envie, la force et le courage 
Le froid, la peur ne sont que des mirages 

Laissez tomber les malheurs pour une fois 

Allez, venez, reprenez avec moi 
 

Je sais, c'est vrai, ma chanson est naïve 

Même un peu bête mais bien inoffensive 

Et même si elle ne change pas le monde 

Elle vous invite à entrer dans la ronde 
 

L'espoir, l'ardeur sont tout ce qu'il te faut 

Mes bras, mon coeur, mes épaules et mon 
dos 

Je veux te voir des étoiles dans les yeux 

Je veux nous voir sourire et heureux 
 

Oh, toi plus moi plus tous ceux qui le 

veulent 
Plus lui plus elle et tous ceux qui sont 

seuls 

Allez, venez et entrez dans la danse 
Allez, venez ici faire l'insouciance 

Allez, venez, c'est notre jour de chance 

Allez, venez et entrez dans la danse 

 

  



 Zaujímavosti spoza 

hraníc 
V nasledujúcich riadkoch vám chceme aspoň v skratke 

ukázať, ako funguje základné a stredné školstvo 

v Nemecku, Francúzsku a Veľkej Británii. 

Školský systém v Nemecku 

 
Materská škola (dobrovoľná) 

Základná škola (1. – 4. ročník) 

Ďalšie vzdelávanie: po skončení 4. ročníka si ţiaci vyberajú 

z rozličných typov škôl:  

 tzv. hlavné školy 

 reálky 

 súborné školy 

 gymnáziá 
 

Zaujímavosť: Iba ten, kto vyštudoval gymnázium, môţe 

pokračovať na vysokej škole a tam získať vysokoškolský 

titul!  

 

Školský systém vo  Francúzsku 

 

Školská dochádzka je povinná medzi 6. a 16. rokom ţivota 

ţiaka. 

 

Materská škola 

Základná škola (école élementaire 1. – 5. ročník)) 

Niţšia stredná škola (collége 6. – 9. ročník) 

Vyššia stredná škola (lycée – 3 roky) – zameranie 

všeobecné, technické alebo odborné 

Maturita (bakalárska skúška – le baccálauréat) – vo veku 18 

rokov 

 

Zaujímavosť: Vo Francúzsku je veľmi časté, ţe ţiaci 

nesplnia podmienky postupu do vyššieho ročníka a musia 

ho opakovať (tzn. „prepadnú“ )  

Školský systém vo Veľkej Británii 

 
Je veľký rozdiel medzi školami štátnymi a súkromnými. 

Povinná školská dochádzka je vo veku 5- 16 rokov. 

 
Štátna škola: 

 predškolská 

 základná (1. a 2.stupeň – 5 aţ 11 rokov) 

 vyššia škola - gymnáziá, technické školy, 

všeobecné školy ( 11 aţ 18 rokov) 

Súkromná škola: 

 predprípravná škola (4 aţ 8 rokov) 

 prípravná škola (8 aţ 13 rokov) - zvlášť dievčenské 

a zvlášť chlapčenské školy 

 verejná škola (14 aţ 18 rokov) - internátne školy, 

ktorých absolventi zvyčajne pokračujú v štúdiu na 

Cambridge, Oxforde... 

 

Zaujímavosť: Súkromné školy sú veľmi drahé a nie 

kaţdý si ich môţe dovoliť, no zároveň sú veľmi kvalitné. 

 
Spracovali: Mgr. K. Boková, Mgr. D. Danišová, Mgr. M. Fraňová 

 

Vybrané z etikety (pravidiel slušného 

správania) jednotlivých krajín... 
 

Kaţdá krajina má svoj typický 

súbor pravidiel správania, ktoré sa 

povaţujú za slušné. Niektoré 

národy poţívajú veľa gest, iné zas 

takmer vôbec. Niektoré národy sa 

zvyknú pri stretnutí pobozkať na 

jedno líce, iné na obe a niektoré 

dokonca trikrát. Prinášame vám 

zopár pravidiel, ktoré platia pre 

príslušníkov tých krajín, ktorých 

jazyk sa učíme. 

 

 VEĽKÁ   BRITÁNIA 

 O Britoch sa hovorí, ţe sú o niečo odmeranejší neţ 

ich susedia v kontinentálnej Európe. 

 Podanie ruky je hlavným formálnym pozdravom. 

Nepouţíva sa pri neformálnych príleţitostiach 

a mladší ľudia ho pouţívajú menej neţ starší. 

 Mimo rodiny a najbliţších priateľov sú objatia 

a bozky veľmi vzácne. 

 Dôleţitá je zdvorilosť a preukazovanie úcty.  

 Väčšina Britov disciplinovanie čaká v radoch. 

Ktokoľvek, kto by sa chcel prebehnúť, môţe 

počítať s protestmi. 

NEMECKO 

 Muţi pevne stisnú ruku a môţu ňou pritom raz 

potriasť. 

 Aj ţeny a deti podávajú ruku, ale tisnú ju menej neţ 

muţi. 

 Keď sa zoznamujete so skupinou ľudí, podajte ruku 

kaţdému z nich. 

 Keď podávate ruku, nemajte druhú ruku vo vrecku 

– ľudia to chápu ako vyslovený prejav neúcty aţ 

uráţky. 

 Výmena vizitiek je rutinná záleţitosť. 

 V reštauráciách k vám môţe vedúci podniku 

posadiť cudzích ľudí, ak má nedostatok miesta. Je 

to beţné, nemusíte sa s nimi zhovárať. 

FRANCÚZSKO 

 Podanie ruky je rýchle, jednoduché, často 

sprevádzané potrasením hore a dole. 

 Muţ by mal počkať, kým mu ţena podá ruku ako 

prvá. 

 Francúzi nebozkávajú na líca dokonca ani ľudí, 

ktorých dobre poznajú – len sa dotknú tvárami 

a pošlú si bozk vzduchom. 

 Neusmievajú sa na cudzích ľudí. 

 Často si vymieňajú firemné vizitky.  

 Hoci Francúzi veľa gestikulujú, pri pracovných 

rokovaniach majú reč tela i správanie pred kontrolou 

K typickým  gestám patrí potiahnutie spodného 

viečka („Ty zo mňa nebudeš robiť hlupáka“) 

a pokrčenie paţí s dlaňami zo seba („To ma 

netrápi“) alebo s dlaňami zdvihnutými do výšky  

(„Čo odo mňa očakávaš, ţe s tým urobím?“)  

 

 

Podľa P. Claytona spracovala S. Mikolášková  



Našim deviatakom 

...ale nielen im  

 
Na úvod sa vám prihovorí vaša bývalá spolužiačka, dnes už študentka 1. ročníka gymnázia Barborka Sabová. 

Začítajte sa do jej myšlienok... 

Ahoj, všetci! 

 

Je nový školský rok a my, minuloroční deviataci, sme opäť prvákmi. Prišli sme do nových škôl, poznávame 

nových ľudí a začíname písať ďalšiu kapitolu svojho života. Ja, Baška Sabová, už od septembra navštevujem PGJB, 

takzvaný piarák. Veľmi sa mi tu páči, pretože mám skvelých spolužiakov. A niekedy sa stane aj taká pekná situácia, že 

nám odpadne hodina, pretože profesori chýbajú a nemá kto zastupovať. A ako všade na svete, aj tu sa nájde zopár nie 

až tak príjemných vecí, napr. nultá hodina v utorok ráno, a to dokonca telesná. No nezabilo by vás to? Myslím si, že 

určite nie, museli by ste to nejako prežiť a zvyknúť si na to. Ale život je už raz taký a človek si nevyberá. Ešte tu mám 

jednu vec, ktorá mi vŕta v hlave. I keď je piarák veľmi dobrá škola, nikdy nezabudnem na tú našu, resp. už vašu školu, 

našu zéešku. Je to škola, na ktorej som prežila podstatnú časť svojho života. Celých 9 rokov! Zéeška mi dala naozaj 

veľa, či už mimoriadnym prístupom učiteľov a nákupmi pani upratovačky a samozrejme vami všetkými. Veľa z vás mi 

ukázalo, ako žiť a užívať si život. Preto vám a všetkým učiteľom patrí jedno veľké ĎAKUJEM! Decká, a ešte jedna vec 

na záver. Poslúchajte učiteľov a dávajte na ich rady, pretože vám chcú vždy len to najlepšie.  

                                                                                                                                                      

Vaša Baška 

 

Zopár dobrých rád  
 

Mnoho deviatakov si kladie otázku – ako čo najlepšie napísať deviatacky „monitor“? Prezradím vám pár 

trikov, ako si opakovať a učiť sa a ako ho napísať na 100%.  Na začiatok si môžeme prečítať zopár spovedí deviatakov, 

ktorí sú už na stredných školách. Tu sú: 

„Ja som mala monitor z matematiky na 95% a slovenčiny 100%, vôbec som sa naň neučila, už som na SŠ- 

anglické bilingválne gymnázium a moje vysvedčenie na polroku v devine bolo dosť zlé (3 trojky tuším) a na konci 

osmičky tiež. Ale vyšlo to, len hlavne žiadne stresy, jediné, čo môžete pokaziť,  je to, že sa nesústredíte ako ja na 

matematike, mohla som mať 100%, také to bolo ľahké ;)“ 

  „Tohtoročný monitor bol určite horší ako minuloročný...Prakticky som nevedel vypočítať 2 príklady, tj. nevedel 

som postup ako na to...Pohorel som na maximálnych blbostiach...napr. vynechal som násobky čísla 60 (1 a 60 som 

nedal)...Z kombinácií čísel 0 – 5 som nedal 40 a 50...jednoducho detské chyby, ktoré sa robia zo stresu...“ 

 

Zdroj: (http://www.spovednica.sk/detail.php?statusik=363551) 

 

Teraz si povieme pár trikov, ako si zapamätať čo najviac z učiva, ktoré sa práve učíš: 

  

  

 Ak si chceš zapamätať čo najviac, žuj žuvačku alebo cmúľaj cukríky, vtedy si tvoj mozog zapamätá o 15% 

viac z učiva, lebo je viac okysličený.  

 Dávaj pozor, keď učiteľ učivo vysvetľuje, vtedy budeš vedieť o 75% viac, ako keby si sa učil doma a prakticky 

sa doma potom nebudeš musieť vôbec učiť. 

 Neuč sa na posteli ani na gauči, vtedy sa ti pri učení bude chcieť spať. 

 Pri učení nepočúvaj hudbu, nepozeraj televíziu a ani sa s nikým nerozprávaj, snaž sa sústrediť na učivo. 

 Uč sa v dobre vyvetranej miestnosti (kyslík je dôležitý). 

 Neuč sa v prekúrenej miestnosti. 

 Uč sa v dobre osvetlenej miestnosti. 

 Pi dostatok tekutín a primerane jedz. 

 Nezabúdaj na odpočinok...keď ti to nejde, urob si prestávku a vyplň ju fyzickou činnosťou (umy riad ) 

 

A na záver, vraví sa:  

 

Neexistuje zlá pamäť, iba netrénovaná! 
         Radila: Peťka Mráziková 

http://www.spovednica.sk/detail.php?statusik=363551


 Druháci  za  hranicami  Slovenska 

 

...alebo kamarátstvo bez hraníc 
 

V tomto veľmi peknom článku vám pani učiteľka 

Oľga Závacká predstaví zaujímavý projekt s cudzím názvom 

eTwinning, do ktorého sa zapojila so svojou triedou 2.A. 

Prečítajte si, čo to cudzie slov eTwinning znamená a ako 

zábavne môže prebiehať vyučovanie v základnej škole. A 

nenechajte sa odradiť dĺžkou textu... naozaj to stojí za 

prečítanie  

 
Na projekte medzinárodného partnerstva, známeho ako eTwinning, ktorý 

na Slovensku zastrešuje Národná kancelária pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite, už druhý rok participujú aj naši spolužiaci z 2. 

A triedy. V rámci neho si medzi sebou vymieňajú úlohy, navzájom ich riešia a posielajú späť ako dôkaz o zvládnutí. Komunikujú pritom 

prostredníctvom  internetu, naučili sa využívať službu skype, úschovňu či videokonferenciu a orientovať sa v prostredí TwinSpace. Spolu s pani 

učiteľkami vedú projektový denník a vzájomne si tak vymieňajú informácie o tom, čo robia v škole i mimo nej. Dozvedeli sa mnoho zaujímavostí z 

regiónov, kde žijú ich kamaráti,  a vlani spolupracovali tak úspešne, že si to všimli aj národné kancelárie eTwinningu v Česku i na Slovensku a poroty 

v oboch projekt odmenili.  

Z výhry sa naši tešili dvakrát. Najprv v júni pri slávnostnom odovzdávaní cien v Žiline a teraz v októbri opäť, keď si užívali výlet za 

svojimi virtuálnymi spolužiakmi na Morave.  

Najprv sa stretli v hustopečskej škole a pri prehliadke sa dozvedeli, že budova bola pôvodne  postavená ako súd a väznica (boli tam aj 

zamrežované dvere, tie videli na vlastné oči) a v roku 1961 bola prestavaná na školu. Aj oni si teda pripomínajú v tomto roku 50. výročie ako my. 

 Potom prijali pozvanie na obed a po ňom vyrazili na spoločnú prechádzku do Lednice. V preklade je to síce „chladnička“, ale zima im 

rozhodne nebola. Najprv obdivovali zámok, kde sa natáčala nejedna pekná rozprávka, potom nasadli na loď a doplavili sa po rieke Dyje až 

k skutočnému minaretu. Nie, nebojte sa, až do Ázie táto rieka nevedie. Naši druháci to už vypátrali na internete a z dostupných informácií sa 

dozvedeli, že túto pre nás neobvyklú stavbu dal postaviť ešte v roku 1797 obdivovateľ umenia a štedrý sponzor Alois Josef I. z Lichtenštajnu. A pre 

zaujímavosť – viete, kto minaret a mnohé iné stavby v lednicko-valtickom areáli naprojektoval? Bol to vynálezca obyčajnej ceruzky Josef Hardtmuth, 

ktorý svoj patent predal spoločnosti Koh-i-noor a ich farbičky, ceruzky či kružidlá pretrvali dodnes. Pozrite do svojho peračníka, možno nejakú 

„kohinorku“ tam máte aj vy. 

Cestou nakukli do botanickej záhrady (vlani navštívili 

v Bojniciach jej známejšiu sestru – zoologickú záhradu), teraz sa dozvedeli, 

že vzácne rastliny sa vystavujú podobne ako zvieratá, aby ich ľudia mohli 

vidieť naživo, aj keď bežne v ich kraji nerastú. No a podľa BOTANIKY, 

vedy o rastlinách, má aj záhrada svoje pomenovanie.  

O prírode sa naučili na tejto poznávacej ceste naozaj veľa. Lodná 

cesta, ktorou sa plavili, totiž vedie lužným lesom, kde stromy vyrastajú 

priamo z vody a bobry či vodné vtáctvo tam majú svoj raj. A z autobusu 

sledovali aj farbu pôdy na poliach. Všimli si, že čím ďalej prenikali na 

Moravu, tým mala zemina tmavší odtieň, až bola celkom čierna. To, že farba 

pôdy súvisí s jej úrodnosťou, sa budú učiť neskôr, ale na svoje výskumy a 

porovnávanie si budú pamätať, lebo to využili aj v matematických príkladoch 

po návrate do školy. 

No a že priateľstvo má svoju cenu, dokázali aj tým, že na výlet pozvali nielen svoje maminy, ale i svojich starších kamarátov, ktorí 

s druhákmi chodia do krúžku  ZA KAMARÁTMI CEZ INTERNET. A tiež pani učiteľku Martiníkovú, ktorá sa do projektu eTwinning chystá pridať 

so svojimi prvákmi tiež. Dohodla sa s prváckou pani učiteľkou v Hustopečiach, že zatiaľ budú spolupracovať s druhákmi a potom si vytvoria vlastný 

projekt. 

Spoločne budú pracovať v DIELNI KÚZEL, ČAROV a PREMIEN na záchrane kráľovského pokladu. Na kráľovský dvor sa totiž dostal 

popletený sluha „Pepajož“ a k pokladu pustil vetroplachov, ktorí ho chcú ukoristiť.  No a ubrániť ho treba nie silou, ani mečom, lež múdrosťou a 

bystrým umom, ako sa na správnych rytierov kráľa MUDROSLAVA patrí. (OZa) 

 

 



 Výchovný  koncert v rockovom šate 
 

Druhý článok z pera pani učiteľky Závackej vám priblíži jeden netradičný výchovný koncert... 

 

Začiatkom októbra zavítala do nášho kultúrneho domu 

dobrá správa. Z viacerých strán DOBRÁ. Po prvé – deťom odpadol 

kus vyučovania. Po druhé – do Turnej zavítali skutočné hviezdy 

rockovej muziky (nie rýchlokvasené celebrity s „tlačenkou“ spoza 

chrbta). 

Pri pohľade na profesionálnu aparatúru rockerov sa pani 

učiteľky zľakli, že na deti vypália prúd decibelov a v ohlušujúcom 

rachote strávia viac ako 60 minút času. Kto ich potom dostane do 

normálu? 

No po príchode hudobníkov na scénu a po prvých slovách frontmana skupiny AYA, ktorá mimochodom 

pôsobí v slovenskej hudbe už od roku 1992 (čo je úctyhodných pár rokov), sa počiatočné obavy vytratili ako para nad 

hrncom. V programe totiž účinkuje profesionálne trio špičkových hudobníkov - Boris Lettrich, Mário Tománek a Jozef 

Buntaj, známi z účinkovania v súťažiach Eurovision Song Contest a Hit storočia. Už viac rokov sa venujú výchove 

detských poslucháčov (nielen) rockovej hudby. Samozrejme, že po stránke muzikantskej, ale okrem toho sa snažia 

nenásilnou formou prinútiť deti premýšľať o vzťahoch v rodine, medzi rovesníkmi, o takých hodnotách dnešného sveta 

ako sú priateľstvo, dobré medziľudské vzťahy či zdravie – ako fyzické tak i duševné.  

Vo výpočte dobrých správ z úvodu môžem teda pokračovať. Tretia dobrá správa - ZLO PREHRÁVA! To  sa 

vo výchovnom programe z tvorivej dielne tejto žilinskej formácie, plnom melodických pesničiek, potvrdilo. Že dobro a 

slušnosť, aj keď to tak niekedy nevyzerá, nakoniec vždy zvíťazia, rezonovalo vo všetkých pesničkách. Deti počuli, ako 

znie akord, na ktorom sa podieľajú všetky prsty gitaristu. Bol to príjemný a harmonický zvuk. A vzápätí sme mohli 

porovnať, aká kakofónia vznikne, keď sa niektoré prsty ulievajú, alebo robia, čo sa im práve zachce. Na paralelu so 

životom v rodine Boris Lettrich deti upozornil, a tým povedal  o harmonických vzťahoch medzi ľuďmi všetko. 

Veselé detské pesničky, plné pozitívnych textov s témami, ako sú pozdrav, úsmev, láska k rodičom, pomoc 

starším, utláčaným, tolerancia a slušnosť, podporené hovoreným slovom naozaj od srdca, deti ocenili svojou 

spontánnou radosťou. Veď bežne v rádiách či na televíznych kanáloch takmer nič podobné nebeží, preto predposledná 

DOBRÁ SPRÁVA – nezmizli zo sveta celkom, len si treba vyberať, čo budeme doma spolu počúvať, akú hudbu, knihy 

či filmy si kúpime. Na trhu sú, len ich treba „vyštráchať“. A ak ich nenájdeme hneď v prvom obchode, netreba to 

vzdávať, o to budú pre nás a našich blízkych vzácnejšie. 

No a ešte posledná DOBRÁ SPRÁVA – na zaplatenie tohoto kvalitného predstavenia použila škola poukazy, 

ktoré tak na celej čiare naplnili svoj prívlastok – KULTÚRNE. (OZa) 

Prekvapuje vás počasie? 

Ak neviete, ako je to s tlakom, teplotou, vlhkosťou vzduchu.... stačí spýtať sa našich 

žiakov. Po stopách vedúcich ponad novovybudovanú skalku sa dostanete k našej malej 

meteorologickej stanici. (Vďaka, pani riaditeľka! Vieme, že keď sme odchádzali v piatok 

domov, nebolo tam nič a v pondelok ráno sme našli skalku vysadenú. A vieme, že škriatkovia 

v tom nemajú prsty...) Veríme, že bude dobre slúžiť. Aj keď počasie bude pre nás záhadou 

vždy. Mgr. K. Masaříková  



Zo zvieracej ríše... 

O vtáčikoch 
 

           Ako kaţdý rok i tento sa v Trenčianskej Turnej  konala výstava vtákov. No nebola to výstava 

len takých obyčajných, ale exotických vtákov. Na výstave ste mohli vidieť vtáky od baţantov aţ po 

veľké farebné papagáje. Mohli ste obdivovať prepeličky, baţanty, holuby, kanáriky, zebričky, 

andulky... Boli tam všetky exotické vtáky, na ktoré si len spomeniete. Počas prehliadky vtáčikov ste 

istotne zazreli veľké modro-ţlté papagáje, ich majiteľ musí byť na ne pyšný. Neskôr sa vonku nafúkol 

skákajúci hrad a keď ho menšie deti zazreli, radosťou im zaţiarili očká. Výstava vtákov sa 

pravdepodobne bude konať aj budúci rok. Máte sa načo tešiť!!! 

 Katka Lehocká 5.B 
 

Poprosili sme Mirku Mutňanskú zo 7.A, ktorá bola 

priamo zapojená do organizácie výstavy, aby nám prezradila zopár konkrétnych 

informácií o akcii: 

 

„Každoročne býva tombola a bufet. Tento rok bol pre deti pripravený skákací hrad 

a autodráha. Na tejto výstave bolo okolo 800 papagájov. Ako obvykle, aj tento rok 

vyhral prvé miesto Tomáš Raninec. Jeho krásne dve ary sa predali za veľmi zaujímavú 

cenu . Boli tam aj výstavné andulky, jedna stála 80 €! Tomáš Raninec chová nielen ary, ale aj vzácne papagáje 

kakadu. No nielen Tomáš chová krásne exoty. V klietkach ste mohli vidieť papagáje s takýmito menami: agapornis, 

kakadu, Alexander, žako, zebričky, andulky a iné....“ 

O mačkách 
 

 Mačka nie je pes! Nemôţete ju všade vláčiť so sebou.  

 Mačka nie je hračka! Nelieta !!! Nehádţte ju a nechajte jej slobodu.   

 Mačka nie je teľa! Dospelá mačka mlieko nepotrebuje. Dokonca jej škodí. Ak jej chcete dopriať, tak jej dajte radšej kyslé 

alebo kondenzované výrobky. Ale nikdy nie čokoládu! Tá ju vo väčšom mnoţstve môţe aj zabiť. 

 Mačka nie je samotárka! Potrebuje pre ţivot inú mačku. 

 Mačka nie je vegetarián! Mačky mäso potrebujú na ţiviny, ktoré si telo nedokáţe samo vytvoriť.                                                                                                            

           Simonka Tazberíková zo 7. B 

O káčatku, ktoré chcelo vedieť spievať 
Bolo raz jedno káčatko, ktoré nemalo meno, pretoţe rodičia mu zomreli. Bolo veľmi šikovné a múdre, no to, čo mu veľmi 

nešlo, bolo spievanie. Ale napriek tomu si spievalo všade,  kde sa mu zachcelo. ,, Aké úbohé, kváák ,“ hovorili ţaby, „veď to nevieš, 

kváák!“ Vysmievali sa a vylihovali na leknách. ,,Ja len...,“ začalo tenučkým hláskom, no tu ho  ţaby prerušili:  „Choď preč!“ Káčatko 

sa teda smutné pobralo domov. Cestou videlo, ako naňho kačky, husi a iné zvieratá pokukujú a šepkajú si, aké je len hlúpe a osamelé. 

V duchu si teda  povedalo: „Veď ja sa raz spievať naučím, uvidíte!“   

Jedného krásneho slnečného dňa, keď slnečné lúče len tak ţiarili a na oblohe nebol ani jeden mráčik, zazvonil zvonček. 

Káčatko ospalo kráčalo k dverám. „ POŠTA!“  ozval sa zvonka veselý hlas. „Veď je len sedem hodín!“  ospalo povedalo otvárajúc 

dvere. „ Kdeţe, uţ je desať, tu máš obálku,“ povedal zajac - poštár podávajúc jej ju do rúk. „ A ktoţe môţe uţ len mne posielať 

pohľadnicu?“ zamyslelo sa.  No kým to povedalo, poštársky zajac uţ bicykloval v diaľke k ďalšiemu domu. Vošlo teda dnu, sadlo si 

na stoličku a otvorilo obálku. Hneď na začiatku listu bola veľká zlatá hviezda. A v liste bolo napísané: Chceš byť hviezda? Vyplň 

toto tlačivo a dostav sa na Rozmarínovú ulicu, číslo domu 545. Neváhaj a príď !  

Káčatko ani minútu neváhalo, vyplnilo formulár a hor sa za šťastím! Vydalo sa na cestu.  Putovalo tam dlhých sedem dní, 

lebo pre malé káčatko je to veľká diaľka. Aţ nakoniec  prišlo na určené miesto. Dom, v ktorom sa malo naučiť spievať, bol taký 

veľký a pekný, ţe si išlo oči vyočiť.  

Zazvonilo na zvonček a dvere sa samy otvorili. „ Len poď ďalej! Ja som Kvákucha, vitaj !“ ozvalo sa spoza dverí. Káčatko 

vkročilo dnu. „ Dobrý deň!“ pozdravilo tak, ako sa na slušné káča patrí. „Ty si to káča, čo sa chce naučiť spievať?“ „Áno!“ zvolalo 

natešeným hlasom. „Tak spusti!“ rozkázala Kvákucha. Káčatko začalo slabučkým hlasom: „Láá-ááá-pooo-tooos kačička!“ „Stop! 

Prepánajána! Je to horšie, ako som si myslela,“ zastavila ho Kvákucha hrozivým hlasom. „Takto sa predsa spievať nemá!“  

Kvákucha káčatku dlho-predlho vysvetľovala, ako sa má pekne spievať. Spievala mu rôzne piesne, aby sa to káčatko 

naučilo. Po mesiacoch tvrdej práce to káčatko naozaj dokázalo. Kvákucha mu teda povedala: „Uţ mi len povedz, ako ťa máme volať 

a onedlho budeš taká spevácka hviezda, akou si chcela byť. „Juchuchú!“ zakričalo káča tak silno, ţe Kvákucha skoro prišla o uši. 

„Aké bude teda tvoje umelecké meno?“ opýtala sa po chvíli... „Ja ne-ne-neviem,“ povedalo zahanbeným hlasom. „Tak sa teda budeš 

volať kačička Pipo,“  navrhla Kvákucha. Káčatko súhlasilo.  

A ani sa nenazdalo, len tu zrazu sa ocitlo na veľkom pódiu. Ţaby a iné zvieratká si odrazu od káčatka pýtali autogramy, 

pritom pred niekoľkými mesiacmi sa mu vysmievali. „ Ako si dokázalo zo svojho antitalentu urobiť talent?“ opýtala sa káčatka ţaba, 

ktorá sa mu kedysi vysmievala na lekne. Káčatko sa usmialo a odvetilo: „Jednoducho som sa nevzdávalo a išlo som za svojím 

cieľom!“                                                                   Napísala Miška Hrbasová zo 6.A 



Odkazovač 
 

Máte niečo na srdci a neviete, ako to dotyčnému povedať? Zverte to nášmu odkazovaču... 

 V.H., prestaň nám rozkazovať! Anonym z 5.B 

 K.H., si moja najlepšia kamarátka! BFF VH 

 A.D., si naj kamoška! Anonym zo 6.B 

 E.Š., čau, si môj najlepší kamarát! Anonym zo 

6.B 

 Lenka H. , si dobrá kamoška! 

 J.B. z 9., ....začni sa učiť!  

 Nepáči sa mi nevhodné správanie nášho 

spoluţiaka, ktorý svojím správaním narušuje 

hodinu. Anonym zo 7. B 

 Zuzka Ţingorová, si najlepšia kamoška!  

 P.R., dúfam, ţe vyplníš ten Tibetský test! 

 M.Z.F.,Š.D. ,nebifľošte sa!  

 P.D., M.B., M.A., M.K., vyhrajte to! 

 Nechápem, prečo sa tu furt niektorí  ľudia 

hádajú! 

 Nič nepotrebujem odkázať, viem sa aj 

rozprávať!  

 Ivanka H., si dobrá kamarátka! 

 Pozdravujem Mirku zo 4. ročníka! 

 Chcela by som odkázať  Sime M. z 7.B, ţe ju 

mám moc rada.    Aňa 

 Deti, v škole by ste mali robiť vedomosti 

a doma robiť sprostosti.    A.K. 

Poznáte ich? 
 Naši externí redaktori  by tiež radi niečo odkázali svojim učiteľom. Pohrali sa preto teda so  slovíčkami  

a vytvorili tieto milé a celkom výstižné básničky. Nuž teda...spoznáte ich? 

Erika 

 
Pani učiteľka milá, zlatá 

všetky chyby nám hneď zráta. 

Všetky deti učí rada 

vţdycky je s ňou super sranda. 

Písomky opravuje jedna radosť  

občas má však s nami veľkú 

starosť. 

A keď  všetky body zráta 

rýchlo zvolá rata - rata! 

Jej meno je Erika 

uţ dávno má ţenícha.  

Niekedy je trocha prísna 

učí matiku aj zo sna. 

Všetky chyby berie váţne 

no keď všetko vysvetlí, 

opäť sa mi v hlave zaţne.   

 

Alexandra Bieliková 6.B 

 

Monika Š. 

Šebestová Monika  

vţdy sa dobre oblieka  

vlasy nosí kučeravé 

veď sú také pekné tmavé.  

 

Kristínka Vácvalová 6.B 

Katka D. 

 

Píše zlomky,  ráta čísla 

na koncert by rada išla. 

Hodiny s ňou nie sú nudné      

naháňa naše myšlienky bludné.                                                                                                               

A keď na nás spraví krik                                                                                                                                        

v triede počuť  iba tik.    

  

Simona Porubanová,                  

Petra Betáková  7.A    

 

Peter  

Pán učiteľ Peter, 

nerád nosí sveter. 

Radšej vezme modrý plášť, 

keď sa naňho pozeráš 

dá si k tomu šiltovku 

a sadne na dvojkolku. 

 

Natália Denemarková 5.B, 

Miroslava Mutňanská  7. 
 

 

 

 

 

 

 

Katka M. 

 

Pani učiteľka má nás rada, 

s ňou je samá sranda. 

S ňou sa nikdy nenudíme, 

s ňou radi do zošita píšeme. 

Nové veci sa dozvieme. 

Všetci radi ju máme, 

radi si s ňou kreslíme. 

Je to pani učiteľka Katka, 

ktorá piesne naučí zľahka. 

 

Alica Malcová 6.B 

Monika F.  

Nahodí sa do čierna, 

a začne nám hodina. 

Je na nás veľmi milá,  

unesie aj štyri kilá. 

Máme ju my radi, 

aj keď na písomke neporadí. 

 

Miroslava Mutňanská, 

Natália Denemarková a Ema 

Komorovská 

 



  



 



Žartíky 
Aký je najlepší  manžel? Archeológ -  čím je žena staršia, tým je preňho zaujímavejšia. 
Manželka sa obzerá v zrkadle: „Som tučná, šedivá a stará.“ Povedz niečo, čo ma rozveselí. Manžel hovorí: „Máš dobrý zrak.“ 
Idú dve muchy a jedna hovorí: My tri by sme boli dobrá štvorica.         
Pýta sa hluchý slepého: Nevidel si moju MP3? 
Letia dva balóny medzi kaktusmi, jeden sa pýta druhého: Ako sa mášššššš? Druhý hovorí: Čo hovorišššššš? 
V triede sa otvorí okno. Učiteľ sa pýta: „Kto to otvoril ?“ Chlapec sa ozve : „Prievan.“ 
Učiteľ : „A čo potreboval?“ 
Ide ťava po lese a postretne ju púštna búrka. 
Ide babka po púšti a vidí strom so slivkami. Hovorí: „To je ale dobrá marhuľa, takú čerešňu som ešte nejedla!“ 
Rozprávajú sa dvaja chlapi: „Onedlho máte s manželkou výročie, čo si jej kúpil? „Už dlho mi naznačovala, že by chcela 
niečo, čo zrýchli z 0 na 100 za 3 sekundy. Tak som jej kúpil digitálnu váhu!“  A hádka začala... 
Dvaja žiaci v škole: Jano: „Máš domácu?“  Dežo: „Áno!“ Jano: „Tak nalej!“ 
Nadšený futbalista volá po zápase otcovi: „Čau, bol si na zápase?“ Otec: „Nie.“ Futbalista: „Škoda. Dal som 2 góly.“ Otec: 
„A ako to skončilo?“ Futbalista: „1:1.“ 
„Ale, Samko, čo to robíš za ksichty?“  „Strýko, keby som vedel robiť ksichty, mal by si už dávno nový!“ 
Idú dve ťavy po púšti a jedna hovorí:  „Tu sa to asi dosť šmýkalo.“   „Prečo myslíš?“ pýta sa druhá.                                                                             
„No, že to tu tak veľmi posýpali.“ 
                                                                      
Hádanky: 
 

1. Lietadlo havarovala na hraniciach Francúzska a Belgicka. Kde budú pozostalí pochovaní? 

2. Muž mal 10 synov, každý z nich mal 1 sestru. Koľko ich bolo?  

3. Môže človek žijúci v Londýne byť pochovaný v Prahe?  

4. Máš jednu zápalku. V izbe bez svetla je papier, drevo a olejová lampa. Čo zapáliš ako prvé?   

 (Nikde – živých nemožno pochovať , 11,  Nie – lebo on žije. Zápalku) 

Kedysi sa v Turnej vravievalo...zopár múdrostí z turnianskej ľudovej 

slovesnosti 

 

Lahko je byt múdry medzi sprostými 

Jeden za pet, druhý bez jenného za šest. 

Gdo počtuje, ten gazduje. 

Učen mučen (Gdo sa učí – ten sa mučí). 

Hlavička jako makovička – prázdná. 

Šecci ludjé šecko vedá. 

Očúvaj uchom a nije bruchom. 

Má hluchú muchu v uchu. 

Zlato – bez rozumu blato. 

Ved on zmúdrie, ked sa udrie. 

Pri sprostém maj rozum a pri múdrém ešče vác. 

Ludjé chatrní, mávajú rozum jadrný. 

 

Úloha: Poznáš tieto slová? Pospájaj ich s ich modernými 

synonymami 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

počty dejepis 

merba dlhá lavica bez operadla 

dejespyt geometria 

prírodospyt písmeno 

lučba uhlíková tyčinka - písadlo 

litera matematika 

štok chémia 

grifeľ prírodopis 
Takéto bludisko pre vás pripravil Kristián Poruban. 

Kto si doň trúfne? 



 



 

 

 

 

 

 

Aj takéto prezentácie vytvorili naši žiaci na hodinách informatiky pod vedením Mgr. K. Dudákovej. 

Autori prezentácie v PowerPointe:  Michaela Laginová, Jana Balajová 



 

 

Ešte zopár záberov... 

 

Naša milá školička, blahoželáme! 

Veľká vďaka patrí našej milej pani riaditeľke Beatke Sabovej a jej tímu, ktorí vytvárajú príjemné 

prostredie vhodné na rozvíjanie talentov detí, aby  mohli ukázať svetu, čo sa v nich ukrýva. 
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