
 



Školský rok 2017/2018 

Úvodník (POZOR!!!  Nie je nudný ako väčšina úvodníkov) 
 
Ak už ste otvorili tento časopis, tento kus papiera, ktorý sme dali dokopy ťažkou 
a namáhavou prácou počas premárnených piatkových popoludní, teraz sa konečne 
dočítate viac o živote iných človiečikov v našej škole.  
UPOZORNENIE: Neprepisujeme školskú stránku na papier! Všetky články tvoria žiaci!  
To dôležité o našich nových prímanoch, hlášky triedy roka, vtipy, hlavolamy, naše nové 
logo i názov nájdete TU. Ďakujeme za harmonickú a otvorenú spoluprácu, ďakujeme 
všetkým, čo sa tiež zapojili do navrhovania, no aj p. uč. Nesládekovej a Ujčíkovej. Snaží-
me sa vymýšľať stále nové veci (zatiaľ sa nám darí), no prispieť môžete aj vy, prostred-
níctvom   e-mailu. Keď už nechcete čítať naše reči spísané na papieri, v časopise nájde-
te žolíka alebo prémiu (nazvite si to ako chcete).  Ak ste predsa len niečo prečítali 
a páčilo sa Vám to, nezabudnite čítať aj ďalšie čísla.  
 
Danke! Thanks! Ďakujeme!                            
                                                                                       Terka, Lenka, Marek  a Tomáš 

V tomto č í sle ná jdete: 

Trieda roka  3 

Naši nováčikovia  4-5 

Školský parlament  6 

Interview, Žolík  7-8 

Vtipy  9-10 

Tvorba žiakov  11-12

Hlavolamy, hádanky  13-14 

Hlášky triedy roka  15 

Zažili sme  16-19 

Vianoce, recepty  20-22 

Týždeň dúhy  23 

Strana 2 

Číslo 1, november 2017 

Editoriál 

Milí priatelia, 
v rukách držíte prvé vydanie školského časopisu. Jeho 
tvorcami sú vaši spolužiaci—členovia krúžku Školský 
časopis. Vznikol z potreby priblížiť vám školský život na 
našej škole,  pripomenúť zaujímavé školské akcie, zaba-
viť sa, ...Ak máte na srdci niečo, s čím  by ste sa chceli 
podeliť alebo pochváliť, budeme radi, ak nás budete 
kontaktovať. Pripravili sme pre vás aj prekvapenie, 
ktoré nájdete v časopise. Prajeme  príjemne strávené 
chvíle pri čítaní. 

Mgr. Dominika Ujčíková 
Mgr. Martina Nesládeková 



Ako sá stáť triedou roká??? 
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 Každoročne bojujeme v škole o tento titul. Aké výhody si užíva trieda roka? 

Napríklad sladkú výhru, účasť na rôznych školských akciách ako je napríklad projekt 

Integrácia, na ktorý môže ísť iba jedna trieda a samozrejme je to aj vec prestíže. Zatiaľ 

si tento titul užíva trieda sekunda B, v júni však môže byť všetko inak... 

 Prísna komisia pod vedením p. uč. Slivkovej a Gontkovičovej hodnotí triedy  

a prideľuje body. Zistili sme, čo všetko môže pri získaní bodov zavážiť: 

 celková čistota v triede (podlaha, skrinky, lavice, tabuľa), 

 estetická úprava triedy (nástenky, kvety, aktuálnosť výzdoby), 

 šatňové skrinky (uzamknutie počas dňa, poriadok), 

 úspechy žiakov v súťažiach, 

 nedochvíľnosť (meškanie) žiakov na vyučovacie hodiny, 

 poznámky žiakov v klasifikačných záznamníkoch, 

 zapojenosť žiakov do zberu papiera. 

 

Mgr. Martina Nesládeková 

Bodovanie prebieha počas celého  

školského roka,  

je dobré mať sa na pozore stále,  

udržiavať poriadok, lebo nikdy neviete, 

kedy sa bude bodovať :) 

Kolektív sekundy B 



Nás i nová č ikoviá 
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 Nové privilégiá školského časopisu neobišli ani novopečených prímanov. V prvom 

čísle im patria hneď  prvé obsahové strany (ako ste si určite všimli). Aj keď sú len v prvom 

ročníku majú za sebou už prvé úspechy a problémy. Každopádne, prajeme im ešte veľa pek-

ne prežitých chvíľ. 

Prí má A 

Marko Kušnirák 
Michal Ľah 
Jakub Leško 
Sofia Líhajová 
Tadeáš Matoľák 
Lea Michaláková 
Sofia Mornárová 
Veronika Nahálková 
Jakub Pikora 
Sára Anna Pitková 
Maximilián Roth 
Marko Spiššák 
Jana Šulíková 
Maroš Zajac 
Zoe Zoričáková 

Viktória Alexandrová 
Daniel Blaško 
Michaela Diana Červáková 
Sophia Egressyová 
Silvia Grillingová 
Sophia Grillingová 
Tomáš Herda 
Martin Husár 
Adam Hutník 
Zuzana Kostárová 
Imrich Krupička 
Samuel Kubaš 
Tamara Kubičková 
Ella Kulichová 
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TH,  sekunda B 

AKO PREŽIŤ PRÍMU? 
 Urobte dobrý dojem 
 Nepohnevajte si starších spolužiakov 
 Čítajte tento časopis                                             

 

Prí má B 

Alexandra Barillová 
Veronika Bothová 
Stela Bucová 
Michal Caperko 
Alica Čákyová 
Martin Dudjak 
Lucia Gerberyová 
Sebastián Husár 
Hugo Hyben 
Juraj Illenčík 
Richard Janček 
Ema Jarošová 
Mária Jendrušáková 
Kamil Kasper 

Alica Králiková 
Pavol Ján Krasuľa 
Samuel Lauff 
Martin Leško 
Július Matušek 
Ruben Mittermayer 
Ján Mlynár 
Simona Pacigová 
Tamara Rothová 
Nela Rybárová 
Lillian Slušná 
Romana Števčeková 
Jana  Žáčková 
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Ž iáčky párláment 

 Študentsky parlament pôsobí na našej škole od roku 2007. Vznikol z podnetu peda-

gógov a žiakov s cieľom zlepšiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu. Pozostáva z pedagó-

gov a zo zástupcov žiakov (z každej triedy boli vybraní dvaja žiaci). Žiacky parlament sa vy-

jadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdeláva-

nia, zastupuje žiakov vo vzťahu k vedeniu školy, predkladá návrhy , spolupracuje na projek-

toch a aktivitách, ktoré reprezentujú školu. 

 

 

 Zasadnutia parlamentu sú v pravidelne raz za mesiac, o programe a novinkách sa 

môžete dočítať na nástenke venovanej ich činnosti. Budú sa nám prihovárať aj prostredníc-

tvom školského rozhlasu. Držíme im palce a tešíme sa na spoluprácu :) 

... len taká škola môže byť skutočne úspešná, ktorá učí svojich žiakov pracovať,  

oddychovať, premýšľať, komunikovať, organizovať, slušne sa správať, rozumieť  

sebe, iným ľuďom aj okoliu, vedieť spolupracovať, dodržiavať pravidlá, posudzovať  

a tvoriť hodnoty ... 



Interview 
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 V každom čísle pre Vás plánujeme pripraviť krátky rozhovor s našimi učiteľmi, ale-

bo so spolužiakmi, ktorí sú niečím výnimoční. V tomto čísle sme oslovili pani učiteľky Mgr. 

Martinu Nesládekovú (M.N.) a Mgr. Dominiku Ujčíkovú (D.U.), ktoré vedú náš krúžok. 

 

1. Kedy a prečo prišlo u vás rozhodnutie stať sa učiteľkou? 

M.N. Vždy som vedela, že budem pracovať s ľuďmi, lebo som veľmi rada v ich spoločnos-

ti. Rozhodnutie u mňa prišlo už na základnej škole. A to, že to bude práve matemati-

ka bolo hneď jasné, keďže to bol ten najľahší predmet (a čísla - tie jednoducho zbož-

ňujem)... 

D.U. Od útleho detstva som vedela, že som rodená učiteľka. Myslím, že som ani nikdy 

nesnívala o inom povolaní. Celé detstvo som sa hrala na učiteľku tak, že som  

poukladala všetky bábiky a plyšáky do radu (medzi ne moju malú sestru :D) a učila 

ich, kričala a rozdávala samé zlé známky. Každý môj „žiak“ mal vlastnoručne urobe-

nú žiacku knižku, do ktorej som „písala“ samé poznámky :D Aj dnes doma každého 

poúčam :) 

2. Aký je váš najvtipnejší zážitok? 

M.N. Bežne sa zasmejem na vyučovacej hodine, kedykoľvek sa mne alebo aj študentom 

podarí nejaký „drept“. Ale pred pár rokmi (asi štyrmi) som pri výklade učiva spadla. 

Bolo to v počítačovej učebni č. 124, ktorá vyzerala inak ako teraz.  Vysvetľovala som 

nejaké učivo, opierala som sa o monitor, stála som na jednej nohe. Tá sa mi zrazu 

prehla a ja som spadla. Najprv veľký buchot, potom úplné ticho, nebolo ma vôbec 

vidieť, študenti sa báli ísť pozrieť. Po chvíli sa osmelili a začali sa pýtať, či som v po-

riadku. To som sa už pomaly dvíhala (našťastie sa mi nič nestalo), nevedela som 

zadržať smiech a nemusím ani hovoriť, že do konca  hodiny sme sa na striedačku 

smiali aj ja aj študenti.  Ďalšie kolo smiechu bolo v kabinete, keď som celú situáciu  

popisovala kolegom :)) 

D.U. Veľakrát sa na hodinách so žiakmi na niečom smejeme. Keďže neučím ešte veľmi 
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Timea a Zuzka, tercia A 

dlho, nemám vtipných zážitkov veľa, no minule sa mi podarilo pri kódovaní znakov 

na hodine informatiky povedať: „Zakóduj ľavotočivú zákrutu.“ namiesto „Zakóduj 

ľavú hranatú zátvorku.“ :D 

3. Aké známky ste mali počas štúdia? 

M.N. Na základnej škole som mala na vysvedčení stále samé jednotky, na gymnáziu som 

mala párkrát „čisté“, ale väčšinou to bola jedna - dve dvojky (nikdy nie z matemati-

ky). Vysoká škola bola náročná, ale tiež sa môžem pochváliť so samými A-čkami  

zo štátnic. 

D.U.  Počas celého štúdia som mala veľmi dobré známky. Sem tam sa stalo, že vyskočila 

nejaká dvojka. Na vysokej škole som zoštátnicovala na samé A-čka. Najviac ma 

počas štúdia samozrejme bavila geografia.  

Žolík pre Teba :) 

Podarilo sa nám vybojovať do prvého čísla nášho 

časopisu Žolíka. Môžeš ho využiť na ľubovoľnom 

predmete:  

 ak nie si pripravený na ústnu odpoveď  

 ak  nemáš domácu úlohu 

 na jeden predmet maximálne raz za pol-

rok   

 

POZOR!!! Neplatí pri písomke! 

 



Tros ku zá bávy 
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Učiteľka sa pýta žiaka: 

- Koľko rokov má dnes človek, ktorý sa 

narodil v roku 1964? 

- Muž či žena?  

 

 

Učiteľka v škole hovorí žiakom:  

- Utvorte vetu so slovom Yeti.  

Marienka: - Yeti je veľký snežný muž.  

Janko: - Yeti žije v horách.  

Móric: - Yeti zima?  

 

 

Pani učiteľka sa v škole pýta:  

- Máte v ruke dve jablká z toho jedno 

zjete. Čo vám ostane v ruke?  

Dežko sa prihlási a hovorí:  

- Ohryzok!  

Janko dostal trojku z matematiky. 
Učiteľka sa ho pýta:  
- Janko, čo tam tak gumuješ? 
-Nepovedali ste, že si tu trojku mám 
opraviť?  
 
 
-  Tomáš, kde je tvoje vysvedčenie? 

pýta sa mama. 

- Požičal som ho Oskarovi. Chce pos-

trašiť rodičov.  

 
 
 
Učiteľ: - Čo je pre nás dôležitejšie: 
mesiac alebo slnko?  
Žiak: - Určite mesiac! Ten svieti v noci, 
keď je tma. Slnko svieti cez deň, keď 
je aj tak vidno.“ 
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Učiteľ: "Trieda. Ak vám dám 2 mačky a ďalšie 2 mačky a ďalšie 2, koľko by ste mali?" 
Jožko odpovedá: "Sedem." 
Učiteľ: "Nie, pozorne počúvaj ... Ak ti dám dve mačky a ďalšie dve mačky a dve ďalšie, 
koľko by si mal?" 
Jožko: "Sedem." 
Učiteľ: "Dovoľte mi, aby som vám to povedal inak. Ak ti dám dve jablká a ďalšie dve jabl-
ká a dve ďalšie, koľko by si mal?" 
Jožko: "Šesť." 
Učiteľ: "Dobre, teraz, keď ti dám dve mačky a ďalšie dve mačky a dve ďalšie, koľko by si 
mali?" 
Jožko: "Sedem!" 
Učiteľ: "Jožko, odkiaľ máš tých sedem ?!" 
Jožko: "Pretože už mám jednu mačku!"  
 
 
Študent príde na skúšku, potiahne lístok s otázkou, prečíta, nahodí zhrozený výraz a pýta 
sa: 
- Pán profesor, môžem si vytiahnuť inú otázku? 
- No tak dobre. - profesor mal očividne dobrú náladu. 
Ale toto sa opakovalo niekoľkokrát, až nakoniec profesora prešla trpezlivosť a hovorí: 
- Dajte index! - a zapísal mu za tri. 
Keď študent celý šťastný odišiel, asistent sa pýta: 
- Prečo ste mu to dali? Veď nič nevedel. 
- Niečo vedieť musel, keď tak usilovne hľadal!  
 
 
Pani učiteľka vraví v skole žiakom: 
- Nezabudli ste na sľub, ktorý ste mi dali, že v sobotu a v nedeľu urobíte niekomu dobru 
radosť? 
Janko sa prihlási: 
- Ja som nezabudol! V sobotu som išiel k babke a mala radosť.  
- A v nedeľu? 
- V nedeľu som odišiel a mala ešte väčšiu radosť...  
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Vlastná tvorba žiakov 

Psychiatri 

Amelia sedela sama vo svojej izbe. Bol večer. Sestrička jej doniesla večeru, ale Amelia na 
ňu ani nepozrela. Bola zavretá na svojej izbe a cítila sa strašne. Všetko tam bolo depresív-
ne biele. V izbe bola len posteľ, pretože sa viacerí ľudia pokúšali o samovraždu. Amelia už 
tri dni nič nezjedla. Od toho večera, čo jej zmenil život. Spať tiež nemohla, vždy ju zobudili 
nočné mory. Ešte stále mala ten obraz pred očami. Sestrička potichu odišla a Amelia sa 
rozplakala. Plakala dlho, až kým jej nedošli slzy. Chvíľu potom zaspala.  

Zobudila sa na nočnú moru uprostred noci.  Za posledných desať dni sa jej to stalo aspoň 
desaťkrát. Ale táto nočná mora bola niečim iná ako ostatné. Okolo polnoci sa na chodbe 
ozvali kroky. Tiché a pomalé. Amelia sa strhla a prestala hypnotizovať biely strop. Niekto 
dvakrát zaklopal na dvere. Amelia sa zľakla, ale pomalým krokom došla k dverám. Vedela, 
že sú zamknuté. Klopanie sa už neozvalo. Amelia sa vrátila späť k posteli, ale v izbe bolo 
zrazu strašne dusno. Podišla k oknu a odistila západku. Okno sa so zavrzganim pomaly 
otvorilo. Celé bolo zamrežované.  

Zas začula kroky, nešli z chodby, ale z vonku. Akoby niekto chodil po úzkej parapete. Ame-
lia sa zľakla ešte viac. Bežala k dverám a prudko nimi trhla. Boli otvorené. Amelia si to ne-
všímala, bežala až na koniec chodby a potom po schodoch. Zaklopala na prvé dvere a stisla 
kľučku. Bolo zamknuté. Sekundu na to sa z izby ozval hysterický krik. To ju vyľakalo ešte 
viac. Zo slzami na krajíčku sa rozbehla na koniec chodby. Boli tam staré drevené dvere, 
ktoré boli zamknuté. Amelia kľučkou pár krát trhla. Kľučka jej ostala v ruke a dvere sa od-
chýlili. Bol tam balkón bez zábradlia a rebrík, ktorý viedlo na ďalšie poschodia. Ovanul ju 
chladný vietor. Rebríkom vyliezla až na posledné poschodie. Dvere odtiaľ viedli na povalu. 
Rýchlo za sebou zabuchla. Bolo tam len pár krabíc a nejaké zhrdzavené železné postele. 
Amelia sa tadiaľ začala predierať. Dostala sa až ne koniec, keď začula strašný smiech. Scho-
vala sa do skrine, ktorá tam stala. Prerývane dýchala srdce jej išlo vyskočiť z hrude. Zrazu 
sa dvere skrine rozleteli a ona stála oproti klaunovi. Neotvoril ústa, ale ona aj tak poznala 
jeho príbeh. Pred očami sa jej premietali obrazy. Videla život komika, ktorý sa opakovane 
pokúsil o samovraždu, až sa dostal sem do Smithsonovej kliniky pre psychicky narušených. 
Nakoniec tu zomrel. Videla jeho manželku. Jeho dcéru. Jeho smrť. Celý jeho život. A nako-
niec svojich rodičov v kruhu krvi v ich obývačke.  

Od toho dňa Ameliu nikto nevidel a ostali len príbehy o dievčati, ktoré videlo smrť. 
Smithsonova klinika bola o pár rokov presunutá do novej pobočky. Ostala len stará budo-
va, z ktorej sa občas ozývali výkriky hrôzy.  

Alexandra, tercia A 
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Vianočná 

Viniem si veniec vianočný, 

veď nastal čas sviatočný. 

Zavesím ho nakoniec,  

do komory na klinec. 

 

Hovorím mu:  

„Buď v pokoji, ostaň čistý,  

sviece plameň  -  

kamoš istý..“ 

 

Otváram batoh z pivnice:  

Zvončeky, krava, somárik. 

V tom vreci robia hurhaj, krik.  

Betlehem, girlanda aj guľa, čo v nej sneží, 

z tých Vianoc sa mi celé telo ježí. 

Ťahám kapra, šišku, čaj,  

nie je to však pravý raj. 

 

 

 

 

 

 

Stiahnem remeň,  

preč s tým! 

Von! 

Nech tu vonia pokojom! 

 

Viniem si veniec vianočný,  

veď nastal čas sviatočný.  

 

Otváram batoh naposledy.  

Otváram batoh s vierou v spásu,  

nech nájdem v ňom tú pravú krásu. 

 

TH, sekunda B  

 



Hlávolámy 

Strana 13 

1. Škaredé káčatko má v škole strašnú smolu. Pri všetkých hrách, kde sa káčatká delili 

do skupiniek po 3, 4 a 5, zostalo vždy ako jediné samé. Koľko káčatok chodí do školy, 

ak vieme, že ich počet je číslo medzi 40 a 70?  

2. Keď na pretekoch predbehneš pretekára na druhom mieste, na koľkom mieste bu-

deš? 

3. Koľko pretekárov súťažilo, ak štvrtina z nich bola v cieli pred tebou a dve tretiny za 

tebou? 

4. Istú vzdialenosť prejdem na bicykli za 6 hodín. Za koľko hodín prejdem 6-krát väčšiu 

vzdialenosť, ak pôjdem 4-krát rýchlejšie? 

5. Vyraď trojicu, ktorá sem logicky nepatrí:  

A) kohút, les, more  

B) mačka, noha, oči  

C) frak, gorila, hlava  

D) hotel, ihla, jablko  

E) dom, eben, guma  

F) ruka, stôl, trúbka  

7.  Rozdeľ tromi čiarami tak, 

aby každé prasiatko malo svo-

ju vlastnú ohrádku. 

6. Aké číslo treba doplniť namiesto ?? 
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1. Čo letí bez krídel?  

2. Štípe, hryzie, ale zuby nemá.  

3. Je to oranžové a je to zajac. Čo je to?  

4. Stojí vedľa teba a predsa ho nechytíš. Čo to je?  

5. Kde včerajšok prichádza vždy až po dnešku?  

6. Keď  prichádzame alebo odchádzame, vždy jej ruku podávame.  

7. Kto má dve oči vpredu, ale vzadu ešte veľa ďalších? 

8. Neustále to mení tvar, ale napriek tomu, je stále guľaté. Čo je to? 

9. Kúzelný opasok v tvare obdĺžnika má tú vlastnosť, že kedykoľvek si jeho majiteľ niečo praje, 

zmenší se dĺžka opasku na 1/2 a šírka na 1/3. Po troch takých prianiach mal opasok obsah 4 cm2. 

Aká bola jeho pôvodná dĺžka, ak pôvodná šírka bola 9 cm? 

10. Adam, Braňo a Cyril súťažili na atletických pretekoch. Preteky pozostávali z troch disciplín, 

pričom do bodového hodnotenia sa vždy započítavali iba prvé tri miesta. Všetci naši traja prete-

kári sa v každom preteku umiestnili na niektorom z bodovaných miest. 

V každom preteku dostal víťaz X bodov, za druhé miesto bolo Y bodov a tretí pretekár získal Z 

bodov. Samozrejme platí, že X > Y > Z, pričom X Y Z sú kladné celé čísla. 

Po zrátaní bodov z jednotlivých súťaží bolo takéto poradie: Adam 20 bodov, Braňo 10 bodov, 

Cyril 9 bodov. 

Adam skončil ako druhý v behu na 100 metrov. Kto skončil ako druhý v skoku do diaľky? Koľko 

bodov mohol pretekár získať za 2. miesto? 

Há dánky 

Riešenia prezradíme v ďalšom čísle :) 



Hlá s ky z triedy roká 
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  Si vtipný ako rezeň vo vani!  - žiak 

 Jeden myslel a ľaľa fúrik! A musel ho tlačiť. - p. uč.  

 Ihneď zlez z toho okna! Vypadneš! - p. uč.  

Ale ja viem liezť. - žiak 

A lietať vieš? - p. uč.  

To ešte nie.  - žiak 

 Das ist prúser! - žiak 

 Keď si tam vyložím nohy ja, tak zdechneš z toho smradu! - žiak 

 Istota pol života! A tá druhá je čistota! -žiak 

 Z môjho logicky vyvodeného nelogického záveru vyplýva, že výsledok je 0,01°. - žiak 

 Ty si také naše slniečko! Všetkých rozosmievaš! - p. uč.  

     Na slnko sa nedá pozerať!- žiak 

 Kto napísal Sherlocka Holmesa? - p. uč.  

     Shakespeare! - žiak 

 Pán Ježiš povedal, že nezabiješ! A dobre urobil, lebo inak by boli na cintoríne dva 
nové hroby a na úmrtnom liste uvedená príčina smrti - ja! - p. uč.  

 Ako sa volá larva škľabky? - p. uč.  

     Godzila! - žiak 

 Čo stále hľadáš? Včerajší deň? - p. uč.  

 Kleptoman je brat Spidermana! - žiak 

 Niektorí ľudia sú na drogy ale Sima je na ceruzky!- žiak 

 Keď čítame prehlásky musíme roztiahnuť ústa ako žaba, keď ju prejde kamión. - p. uč. 

 No čo ty naše dieťatko hravé?  - p. uč.  

 Pani učiteľka, keď budem veľký, vymyslím zubnú kefku, ktorá bude mať v sebe pastu. 
-  žiak 

 A ja vymyslím antistresové pravítko! - žiak 

 

 

Peťa K., sekunda B 



Žáz ili sme  
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 Hoci sa školský rok začal iba nedávno, už sme stihli absolvovať aj rôzne exkurzie či 
akcie.  Prímy navštívili Planetárium v Košiciach, sekunda B sa zabavila na koncerte, tercie 
sa vzdelávali v Slovenskom technickom múzeu. Ako sa tam mali, to sa hneď dozviete... 

 

 

 

 

V pondelok 16. októbra sme mali možnosť navštíviť planetárium v Košiciach. 

Cesta ubehla rýchlo a zábavne. V autobuse sme sa rozprá-
vali a vtipkovali. Okolo deviatej sme vystúpili v Košiciach a 
zakrátko sme sa presunuli do budovy planetária. 

Hlavná téma exkurzie bola slnečná sústava. Program bol 
veľmi zaujímavý a veľmi sa nám páčil. Dozvedeli sme sa 

rôzne zaujímavosti a fakty. 
Po odchode z planetária 
sme mali voľný program v 
nákupnom centre. 

Všetkým sa výlet veľmi páčil, pretože bol nielen poučný, 
ale aj zábavný. Už teraz sa tešíme na ďalšie výlety a dobro-
družstvá. 

Sophia G., príma A 

 

 

 

Vy let do plánetá riá 

Dňa 27. októbra sme navštívili Technické múzeum v Košiciach. Išli sme tam tri triedy. 

Cesta autobusom nám utiekla rýchlo a celú cestu sme si pospevovali. Keď sme prišli do 

múzea tak sme sa zložili. Múzeum malo dve poschodia. Dalo nám dosť zabrať aby sme si 

všetko vyskúšali. Niečo sme aj tak nestihli. Chodili sme po skupinkách a bola to sranda. 

S niečím nám pomohli učitelia, ale na väčšinu pokusov sme prišli sami. Hneď po technic-

kom múzeu sme išli do planetária do vedľajšej budovy,  po prednáške sme mali obed v 

Auparku v Košiciach. Už nás čakala cesta domov a boli sme celkom unavení, preto  

v autobuse niekto spal alebo len oddychoval.   

Timea, tercia A 

Vy let do Tečhničke ho mu zeá 
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Š portová  olympiá dá detí   

á mlá dez e mestá Poprád  

- plá vánie 

  Dňa 10. 11. 2017 (piatok) sa žiaci našej školy 

zúčastnili 23. ročníka Športovej olympiády detí a mlá-

deže (ŠOMP) mesta Poprad, ktorá sa konala v krytej 

plavárni Aquacity.  

  Z našej školy sa zúčastnili Fábry Dominik, Mudrák Alex, Fábry Branislav, Krejčiová  

Katarína, Husáková Petra,  Králiková Jana,  Tomčejová Rebeka, Lihajová  Sofia,  Grillingová 

Sophia, Nahalková  Veronika,  Adamkovič  Juraj, Krejčíová Katarína, Leško Martin, Janček 

Richard,  Blaško Daniel a Krause Markus, čo znamená najväčšiu účasť z Popradských škôl. 

Spolu sme získali 14 medailí- 5 zlatých,  5 strieborných,  a 4 bronzových, čo bolo najviac 

medailí a na štafete sme skončili na zlatom 1. mieste. Žiaľ, bodovo sme skončili na dru-

hom mieste—prvá bola škola Spišská Sobota s počtom bodov 202,00, my druhí s počtom 

bodov 188,00 a tretia škola bolo 8 r. gymnázium Kukučínova s počtom bodov 98,00. Náš 

najúspešnejší žiak bol Janček Richard, ktorý získal dve zlaté medaile v 50 m znak a 50 m 

voľný spôsob a jednu zlatú v štafete. Naša účasť na tomto ročníku sa preto považuje za 

veľmi úspešnú. Potvrdili to aj jej účastníci:   

 Dominik Fábry sa vyjadril: 

 S pretekmi som celkom spokojný. Bol som tretí na 50 m motýlik. To ma až tak nepotešilo. 

Lenže nakoniec som plával štafetu. Tam sme skončili prví o 6 stotín. To bola moja prvá 

zlatá medaila :-). 

 Janček Richard sa vyjadril: 

 S pretekmi som spokojný.                            

Martin L., príma B 
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Integrá čiá 

Je to nadnárodný charitatívny koncert, na ktorom sa zúčastnili len niektorí a medzi nich 
patrí aj naša trieda Sekunda B, pretože bola minulý rok Triedou roka :). Samozrejme na 

tento koncert sme sa všetci veľmi tešili. 

 

 Okrem našej triedy tam išiel aj náš školský parlament a takisto niekoľko tried zo 
základnej školy. 

 Je to najväčší benefičný koncert, ktorý spája deti rôznych sociálnych skupín 
s rôznymi telesnými a duševnými poruchami, deti malé i veľké a dáva im priestor 
na kreativitu, formuje ich k väčšej úcte a tolerancii.  

 Koncert a celý projekt mal charitatívny rozmer. Deťom sa rozdalo množstvo cien, 
peňazí, liečebných pobytov ale hlavne radosť, dobrá nálada a spolupatričnosť. 

 Bol to už 9.ročník, ktorého sa zúčastnilo viac ako 3 000 detí z celého Slovenska. 

 Tento koncert sa konal v piatok 27.10.2017 a títo žiaci sa v tento deň nemuseli učiť, 
ale mohli si užívať koncert. Cez prvú hodinu sa presunuli do Arény, avšak museli 
čeliť sychravému počasiu, ktoré im znepríjemňovalo cestu. Oni sa však nedali za-
strašiť a statočne čakali pred Arénou, kým ich nájdu a zavedú dovnútra. Aréna bola 
plná ľudí alebo lepšie povedané detí, ktoré prišli z rôznych škôl a nielen poprad-
ských. Hala sa postupne zaplňovala, niektorí sedeli na tribúnach, iní na stoličkách 
dole, ale nemuseli sa obávať že nič neuvidia, lebo po oboch stranách pódia boli 
projektory.  

 Na začiatku koncertu každý dostal biele tričko s logom Integrácie, ktoré si všetci 
obliekli a týmto sa všetci „zintegrovali“.  

 Moderátorka Katka Brychtová spolu s deťmi moderovala tento koncert. Potom 
nasledovali vystúpenia českých a slovenských spevákov. Ako prvý vystupoval český 
spevák Stanislav Hložek so svojimi „ Holkami z naší školky“. Ďalší boli Heidi Janků, 
Lukáš Adamec, Bekim, Davide Mattioli, Štefan Skúcaný, Majk Spirit.  
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 Najväčší aplaus získala Kristína so svojimi piesňami Na bieleho koňa a Ta ne. 
Takisto sme  
skandovali pri spevákoch Ego s Monikou Bagárovou a ich spoločnou piesňou 
Neriešme. Zo športovcov sa nám prihovoril napr. Marek Hamšík. 

 Napriek tomu, že bol práve obed jednému zo spevákov sa podarilo povedať: 
„Tento večer bol s Vami super“. 

 Vypočuli sme si aj zaujímavé, smutné ale aj povzbudivé príbehy postihnutých 
detí. Nie všetky deti mali zdravotné problémy od narodenia. Niektorým sa život 
zmenil až v detstve alebo v dospelosti napríklad kvôli úrazu.  

 Pesničkou Žijeme len raz Ego ukončil tento skvelý koncert. 

Lenka G., sekunda B 

Trieda roka sekunda B 

sekunda B 
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Vianočné zvyky  a tradície 
 

Už vám niekedy napadlo čo znamená sviatok sv. Lucie a jeho história?  

Sviatok sv. Lucie sa oslavuje 13.12.  Hovorilo sa, že dievčatá napíšu na 12 papierikov rôzne 
mužské mená, trinásty nechali prázdny a všetky vložili do vrecúška. Každý nasledujúci deň 
jeden papierik spálili. Na Štedrý deň otvorili papierik  a na ňom bolo napísané meno muža, 
za ktorého sa nasledujúci rok vydajú. Ak bol papierik prázdny dievča sa na budúci rok vydať 
nemalo. 

Čo na štedrovečernom stole nesmie chýbať?  

Vianočné oblátky s medom alebo cesnakom, kapustnica a zemiakový šalát s rybou. 

Aké sú najznámejšie vianočné koledy? 

Dnešný deň sa radujme, Búvaj dieťa krásne, Nesiem vám noviny a najznámejšia vianočná 
koleda Tichá noc, ktorá sa spieva skoro vo všetkých krajinách. 

A čo sú to vlastne Vianoce? 

Vianoce sú známe ako sviatky Ježiša Krista.  Začínajú sa Adventom a pokračujú dňami 24., 
25., 26. december.  

Zuzka, tercia A 
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MEDOVNÍČKY     
NIE PRE SLABÉ NÁTURY!!!!!!!!!!!! 

 

POTREBUJME :      

1000 g hladkej múky 

400 g práškového cukru 

2 č ajové lyžič ky sódy bikarbóny 

1,5 č ajovej lyžič ky škorice 

6 vajec 

6 lyžíc medu 

200 g palmarínu 

  

POLEVA  

POTREBUJEME: 

1 vajce 

150 g práškového cukru 

štipku citrodeka 

1 č ajová lyžič ka solamylu  

 

POSTUP: 

V hrnci rozpustíme palmarín a med, bielky 

vyšľaháme na tuhý sneh. Do snehu vlejeme 

teplý, nie horúci med, pridáme cukor aj žl tka. 

Dosypeme múku, sódu bikarbónu a škoricu. 

Cesto vypracujeme, zakryjeme a necháme 

odstáť do nasledujúceho rána.  

Po odstáti cesto po č astiach vyberieme, vy-

vaľkáme a formič kami vykrojíme požadovaný 

tvar. 

Na plechu ich potrieme rozšľahaným vajíč -

kom, môžeme pridať orech alebo jedlé ozdo-

by. Peč ieme pomaly. (Rúra 170°)  

POSTUP: 

Všetky suroviny mixujeme do zhustnutia, 

kým sa nevytvorí pena. Ak by bola poleva 

hustá, pridáme trochu vody a opäť mixuje-

me. 

Použijeme mikroténový sáč ok, na konci 

urobíme malú dierku. 

TH, sekunda B 
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KOKOSKY 

 
POTREBUJEME:   

1 kokos 

250 g smetolu 

400 g práškového cukru 

½ balíčka prášku do pečiva 

200 g hrubej múky 
 

VANILKOVÉ 
ROŽTEKY 
POTREBUJEME: 

280 g hladkej múky  

100 g mletých orechov 

  80 g práškového cukru 

    2 vanilkové cukry 

    2 žĺtky 

200 g  palmarínu  

štipka soli 

 

  POSÝPKA :  

80 g práškového cukru 

 4  vanilkové cukry   

 

POSTUP: 

Všetko spolu zmiešame a plníme do formičiek. 

Pečieme pomaly v mierne vyhriatej rúre. Kokosky 

môžeme do polovičky namočiť do čokolády. 

MG, sekunda B 

POSTUP: 

Všetky ingrediencie zmiešame do jednej misky. Cesto 

vypracujeme a pomúčené odložíme na 40 minút na 

chladné miesto.  

Po stuhnutí cesto rozdelíme na hrubé pruhy , ktoré 

jeden po druhom vyvaľkáme na tenšie a  rozrežeme 

cca 9 cm  časti, ktoré ztočíme dovnútra v tvare rožka. 

Pečieme pri 180° 30 minút. 

Po vychladnutí všetky rožteky obalíme v práškovom 

cukre zmiešaným s vanilkovým cukrom. 

TH, sekunda B 
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Chceme všetkých žiakov školy pozvať na týždeň dúhy. 

Bude sa konať od 11.12. do 16.12.2017. 

Tento týždeň budú žiaci  (môžu aj učitelia) nosiť oblečenie rovnakej farby.  

Na každý deň sme zvolili inú farbu. 

Chceme, aby sa naša škola tento týždeň spestrila a zároveň zjednotila.  :) :P :) 

 

„Človek je sedemfarebná dúha“ 

„Ak chcete vidieť dúhu, musíte sa zmieriť s dažďom“ 

 
 

FARBY: 

1. PONDELOK - biela farba  

 2. UTOROK - červená farba 

  3. STREDA - žltá farba 

   4. ŠTVRTOK - zelená farba  

    5. PIATOK - modrá farba 

LG, sekunda B 



Spojená škola  

8-ročné gymnázium 

D. Tatarku 4666/7 

058 01 Poprad  

Do tohto čísla prispeli:  

Tomáš Fábry      Alexandra Basaríková 

Terézia Hrebeňárová    Timea Slavkovská 

Lenka Grešová    Zuzana Sádoská 

Petra Kvaková    Sophia Grillingová 

Marek Gradzilla    Mgr. Dominika Ujčíková 

Martin Leško     Mgr. Martina Nesládeková 


