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Máme tu November. 

Je to nádherný jesenný mesiac. Pomaly nám 

však už aj začína zima. Prežite toto obdobie 

krásne a rozhodne aj s naším Školáčikom. 
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Významné dni 

 
13.11.-Medzinárodný deň nevidiacich 
 
Ľudia so zrakovým postihnutím predstavujú zhruba 1,5 % celkovej populácie. 

Zrakovo postihnutých môžeme členiť do štyroch skupín, v rámci ktorých existuje 

široká individuálna variabilita.  

Nevidiaci – sú to osoby s úplnou stratou zrakového vnímania, ale tiež osoby, ktoré 

sú schopné vnímať zrakom maximálne svetlo, avšak nie sú schopné lokalizovať jeho 

zdroj.  

Poznáme ešte tieto poruchy zrakového postihnutia: 

Čiastočne vidiaci – sú to osoby, ktoré majú zachované zvyšky zraku tak, že dokážu 

vnímať svetlo, obrysy a tvary predmetov, ale nedokážu využívať zrak ani s 

najlepšou možnou korekciou ako dominantný a jediný analyzátor pri práci, 

orientácii a získavaní informácií. 

Slabozrakí – sú to osoby, ktoré napriek najlepšej možnej korekcii majú problémy s 

vykonávaním zrakovej práce. Takíto ľudia majú vážne poškodený zrak, ale 

disponujú jeho užitočnými zvyškami, ktoré sa dajú efektívne využiť. 

Binokulárne chybní – sú to osoby s poruchou funkčnej rovnováhy a fyziologickej 

spolupráce pravého a ľavého oka. Je to vlastne porucha videnia oboma očami a 

spôsobuje problémy v priestorovom vnímaní. 

Na Slovensku práva a záujmy ľudí so zrakovým postihnutím obhajuje Únia 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). 

 
Soňa Suchovská (7.B) 

 
Zdroj: http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2011110021 

 

 

 

http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2011110021
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Halloveen 
 
Posledný októbrový deň mnohí slávia Halloveen. Mali by sme si však položiť jednu 
otázku: 
 

Čo je to vlastne HALLOWEEN ?? 

Halloween je sviatok oslavovaný večer 31. 

októbra. Oslavuje sa hlavne v západnom svete, 

najmä v USA, Portoriku, Írsku, Spojenom 

kráľovstve, Kanade v Austrálii a na Novom 

Zélande. Tam ho oslavujú predovšetkým deti 

oblečené v kostýmoch, ktoré koledujú a 

navštevujú susedov. Pôvod má v Írsku, ako pohanský sviatok. 

Názov Halloween je skratka z anglického Halloweenen (doslovný preklad: predvečer 

všetkých svätých). Halloween je 

pôvodne pohanský (keltský) sviatok 

Samhain - pohanský nový rok (koniec 

pohanského roka). Možno sa stretnúť 

aj s názvom predvečer sviatku 

všetkých mŕtvych. Tradičnými znakmi 

Hall

owe

enu sú špeciálne vyrezané tekvice (tzv. Jack-o'-

lantern), vo vnútri ktorých je sviečka, ďalej 

napríklad čarodejnice, duchovia, netopiere, 

čierne mačky, metly, oheň, príšery, kostlivci a 

pod. Typickými farbami sú červená, žltá, 

oranžová a čierna.    

Viktória Sobolová (7.B) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Sviatok
https://sk.wikipedia.org/wiki/31._okt%C3%B3bra
https://sk.wikipedia.org/wiki/31._okt%C3%B3bra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_%C5%A1t%C3%A1ty
https://sk.wikipedia.org/wiki/Portoriko
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%8Drsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1%C4%BEovstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1%C4%BEovstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://sk.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lia_(%C5%A1t%C3%A1t)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Z%C3%A9land
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Z%C3%A9land
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pohan
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Dušičky alebo sviatok všetkých 

svätých !!! 
Katolícka Cirkev si začiatkom novembra 
pripomína dva významné sviatky. 
Prvým je Sviatok všetkých svätých 
prvého novembra. Cirkev už po stáročia 
spája s touto slávnosťou nádej na 
vzkriesenie. Je to deň radosti, a nie 
strachu. Pre iných je smrť realitou, 
ktorú treba prijať. Je to sviatok keď na 
hroby svojich blízkych chodíme 
zapaľovať sviečky a spomínať. Druhého 
novembra spomíname na všetkých zosnulých. 

Viktória Sobolová (7.B) 
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Jesenné prechladnutia 
Jeseň je každý rok obdobím zvýšenej chorobnosti. Môžu za to aj výkyvy počasia, 
ktoré útočia na našu imunitu a prajú množeniu vírusov. Tie prinášajú ochorenia, 
ktoré trápia ľudí na celom svete a patria k najčastejším vôbec - kašeľ, nádchu a  
prechladnutie. V takom prípade je dobré hneď od začiatku začať sa liečiť, aj 
liekmi, neprechodiť ochorenie, ostať v teple.  
Ako sa zbaviť a predchádzať prechladnutiam?                                                       
My Vám prezradíme nejaké metódy :  
  

1.Nepite studené nápoje. Cez jeseň a zimu 
by ste mali piť hlavne nápoje ktoré nie sú 
veľmi studené. Odporúčame piť teplé, 
bylinkové a ovocné čaje s medom, citrónom.           
A aj zázvorový čaj má hrejivé účinky. 
 
 
2. Jedzte 
veľa 
vitamínov

. Veľa vitamínov obsahuje napríklad citrón, 
mandarínka, pomaranč, grep, jablko a zo 
zeleniny cvikla, paradajka, uhorka a brokolica.    
 

 
3. Keď 
ste 
nachladnutý  zostaňte v teple(najlepšie 
v posteli)  a nechoďte zbytočne do 
spoločnosti. Môžete druhých nakaziť alebo 
nachladnúť ešte viac. 

Denisa Havranová 7.B                                    
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Tento rok na našej škole začal na našej škole fungovať žiacky parlament. Je to 
poradný orgán riaditeľky školy a zároveň medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. 
Pomáha predniesť záujmy a nápady žiakov vedeniu školy. Informácie o jeho 
fungovaní môžete nájsť na jeho nástenke (medzi prvým a druhým poschodím pred 
informatickou učebňou), alebo pribežne v našom Školáčiku (v podrubrike Školský 
parlament). 
Ak máte nejaký dôležitý problém, ktorý vás trápi (ohľadne vášho života v škole) 
môžete ho zveriť školskému parlamentu v Schránke dôvery, ktorá je umiestnená 
pod nástenkou parlamentu. 

 

V školskom roku 2015/2016 bude žiacky parlament fungovať v tomto zložení: 
  
Predseda ŽP: Anna Mária Valová 

Podpredseda ŽP:  Sebastián Matiaško 

Hovorca: Anna Mária Valová 

Zástupca učiteľského zboru: PaedDr. Darina Vojvodová 

Členovia: 

5. A:   Rencsoková Dominika, Hudec David 

5. B:  Valachovičová Lívia, Žilavý Mário 

6. A:  Libušová Denisa, Kovárová Tímea 

6. B: Drábek Michal, Škodová Erika 

7. A: Knapová Chiara, Andrašková Lucia 

7. B: Pribilová Magdaléna, Havranová Denisa  

Referenti: 

Kultúrni referenti: Libušová Denisa, Drábek Michal 
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Referenti pre zberovú činnosť: Škodová Simona, Škodová Erika 

Referenti na zverejňovanie informácií: Valachovičová Lívia, Andrašková Lucia 

Komisie žiackeho parlamentu: 

Komisia pre zdravie a hygienu: 

Knapová Chiara, Žilavý Mário, Pribilová Magdaléna 

Komisia pre kultúru: 

Bernáth Denis, Rencsoková Dominika, Havranová Denisa 

EKO komisia: 

Matiaško Sebastián, Hudec David, Kovárová Tímea 

Aktivity ŽP: 
kultúra prostredia v škole 

športové podujatia 

zábavné  podujatia 

výzdoba tried 

zábavné hry, kvízy a súťaže 

organizácie podujatí 

príspevky do školského časopisu 

aktualizácia internetových stránok školy 

fotodokumentácia podujatí 

návrhy, pripomienky, postrehy k činnosti školy 

pomoc pri riešení problémov – prospechovo slabší žiaci v triede, žiaci s výchovnými 

problémami 

 
Michal Drábek (6.B) 

 

Okresného kolo v halovom futbale 
 

Dňa 4. novembra 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola v halovom 
futbale v Senici. Na tomto turnaji štartovalo 10 škôl z okresu Senica. Naša škola 
bola spoločne so ZŠ Šaštín-Stráže, I. ZŠ Senica, II. ZŠ Senica a III. ZŠ Senica 
zaradená do skupiny škôl nad 300 žiakov. Naši chlapci svoje zápasy so senickými 
školami prehrali (Kúty - I. Senica - 0:3, Kúty - II. Senica - 0:2, Kúty - III. Senica - 
0:5) a zápas so ZŠ Šaštín-Stráže vyhrali 3:0. V skupine obsadili 4. miesto a do 
ďalších bojov nepostúpili. 

Našu školu reprezentovali deviataci Filip Kovarovič, Martin Mráz, Denis Lovecký, 
Sebastian Matiaško, Alexej Vlček, Patrik Daniel, Tomáš Komorný, Fabian Marek a 
ôsmak Sebastián Mucha. 

Zdroj: http://zskuty.edupage.org/news/? 
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29.11. začína nové obdobie – Advent. Na svojom 
adventnom venci si zapálime prvú adventnú sviečku. 
Advent je obdobie kedy čakáme na najkrajší čas 
v roku a to sú Vianoce. Všade vládne pred vianočná 
atmosféra, vo väčších mestách sú vianočné trhy.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tesco Kúty 

 
Dňa 11.11.2015 sa v Kútoch slávnostne otvorilo Tesco. Naše Tesco 

sa nachádza na Štefánikovej ulici. Ak ste tam ešte neboli, tak 

neváhajte a choďte do Tesca.   
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Beatforum Gbely 

 
Dňa 14.11.2015 sa tanečná skupina Pegas zúčastnila na tanečnej súťaži v Gbeloch. 
Tancovali sme tance: „Disco BAD“, „Tancec 
s vlkmi“, „V jednom včeľom úle“ a „Naše prvé 
disco“. S discom „Bad“ sme vyhrali 3. miesto, 
„Tanec s vlkmi“ získal úžasné 1. miesto a „Naše 
prvé disco“ vyhralo 2. miesto.  „V jednom včeľom 
úle“ získalo cenu riaditeľky ZUŠ Gbely. Už sa 
tešíme na ďalšie súťaže!  

Sára Jakubcová (7.B) 
 

Zdroje: Facebook, Google 
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Dovolenka v Amerike 
 

17.10. som s mojimi krstnými a mojou sestrou išiel do Ameriky. Leteli sme 11:30 
hodiny, čo bolo hrozné. Keď let predsa len skončil a my sme pristáli na letisku 
v Miami. Z letiska sme šli taxíkom do hotela 
Hampton. Prezliekli sme sa, a vyrazili sme 
metrom zdarma do DownTown. Trošku sme tam 
pochodili a boli sme sa najesť. Divné bolo to že 
v časti, v ktorej sme boli bolo o 19:00 väčšina 
obchodov pozatvára a to aj reštaurácie. Nakoniec 
sme po náročnom dni išli spať. 
 
Ďalší deň sme sa nalodili na americkú loď 
Norwegian Pearl. Loď mala 300 metrov a bolo na nej divadlo, bowling, kasíno, 
reštaurácie a veľa barov. Prvé dva dni sme sa iba plavili a oddychovali, opaľovali sa 
a robili všetko možné. 
 
Za dva dni na lodi sme sa doplavili do Cartageny v Kolumbii. Bolo tam strašne teplo 
a vlhko. Vylodili sme sa a zobrali sprievodcu, ktorý nám poukazoval Cartagenu. 
Bolo to veľmi pekné mesto s plno zaujímavosťami a pamiatkami. 

Ďalší deň sme o 6:00 
boli na Panamskom 
prieplave. Bol to 
veľký zážitok vidieť 
ako sa taká veľká loď 
zdvíha vďaka vode. 
Na výlet sme boli 
v Panama City. Také veľké mesto som ešte nevidel. 

Pochodili sme pamiatky ale sprievodkyňa nás strašne hnala. Na  všetko sme mali 
asi 5 minút.  

 
Ďalší deň sme boli v Kostarike 
v meste Puerto Limon. Tam sme boli 
na výlete v dažďovom pralese a na 
známom kanále, kde sme videli 
malé krokodíly. V dažďovom pralese 
sa mi strašne páčilo, pretože sme 
tam videli hocijaké pavúky, hmyz 
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a dokonca aj malé opičky ako skáču po stromoch. V meste toho nebolo nejako veľa 
k videniu. 
Ďalší deň sme opäť  iba leňošili a nič nerobili.  
Iba sa kúpali na lodi v bazéne a jedli a jedli. 
 
Na ďalší deň sme kotvili v meste Roatan 
v Hondurase. Na tento deň sme si nerobili žiadne 
plány, pretože tam nebolo čo k videniu a tak sme 
sa rozhodli že pôjdeme na celý deň na pláž. Pláž, 
na ktorej sme boli bola nádherná. Všade piesok, 
palmy a voda bola krásne modrá a úplne 
priezračná. To bol asi najlepší zážitok z pláži, na ktorých som kedy bol.  
 
Ďalší deň sme boli Belize City, Belize. Z tohto miesta 

sme mali veľké 
očakávania, pretože ak sa 
povie Belize asi každému 
napadnú krásne pláže. No 
bolo to presne naopak. 
Mesto bolo nič moc extra. 
Nie je 
tam 
toho 

veľa k videniu, lepšie povedané. 
A po prehliadke mesta, ktorá mala 
trvať 2 hodiny a trvala 1 hodinu sme 
sa tešili na pláž. No na pláž, na 
ktorú sme prišli bola síce otvorená 
ale nemohlo sa tam plávať kvôli 
hurikánu, ktorý tam bol minulý 
týždeň. A dozvedeli sme sa že Belize nemá vôbec pekné pláže z čoho sme boli dosť 
zaskočený, ale že pekné pláže majú iba ostrovy, ktoré patria štátu Belize. 
 
Ďalší deň sme boli v meste Costa Maya v Mexiku. Začiatok začal veľmi pekne. Už 
v prístave bola veľmi dobrá nálada. Tancovali tam akože indiáni a hrala tam 
hudba. Najprv sme išli na Mayské ruiny. Toto miesto bolo veľmi zaujímavé. Úplne 
obdivujem to ako to v tak dávnej dobe mohli postaviť. A ako ďalšie sme si vybrali 
pláž. Pláž bola tiež veľmi pekná. A dokonca sme si tam mohli požičať aj kajaky. 
A samozrejme sme to s mojím bratrancom museli vyskúšať. Čím ďalej ste plávali, 
tým menej tam bolo vody. Asi tak 10 metrov od kraju boli asi 2 metre vody a asi 50 

metrov od kraja bolo asi po kolená vody.   
 
Potom už nás čakal koniec plavby. Posledné dva dni 
sme strávili v hotely The Palms na Miami South 
Beach. Tieto dva dni boli ako inak iba samé 
leňošenie a ešte sme boli na takom autobuse, ktorý 
nemal strechu a vozil nás po významných miestach 
v Miami. Potom nás čakal 9:30 hodinový let domov. 
A takto nejako vyzerala naša dovolenka. 

Erik Pavlovič (7.B) 
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V minulom čísle ste si mohli všimnúť, 
že som písala o móde pre dospelé 
ženy. Tak som sa rozhodla aj pre 
článok o detskej a teeneagerskej 
móde pre dievčatá aj chlapcov. Na 
obrázkoch máte veľa inšpirácii.  

Sára Jakubcová (7.B) 
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Krasokorčuľovanie  

Krasokorčuľovanie je druh zimného športu na ľade, v ktorom sa kladie dôraz na 

umelecké stvárnenie piruet, skokov a 

krokov. Krasokorčuliari sa stretávajú v 

súťažiach na národnej a medzinárodnej 

úrovni, ako sú napr. Majstrovstvá 

Európy a sveta, Národné majstrovstvá, 

Majstrovstvá štyroch kontinentov, 

Grand-Prix v krasokorčuľovaní. 

Krasokorčuľovanie je tiež jednou z 

oficiálnych disciplín Zimných 

olympijských hier. 

Mnoho krasokorčuliarov pôsobí po 

skončení kariéry ako tréneri, alebo v 

rôznych ľadových revue. Prvé 

medzinárodné krasokorčuliarske súťaže 

sa konali v roku 1882 vo Viedni, podľa 

súťažného poriadku 

nazývaného Regulativ. Topánky sú 

spravidla vyhotovené na mieru, silno 

vystužené, šnurovacie do výšky lýtok s hrubým koženým vnútrom a dodatočným 

vystužením oblasti členkov. Kostýmy sú ovplyvňované charakterom programu a 

voľbou hudobného sprievodu. Mali by 

výkon korunovať a nie odvádzať 

pozornosť alebo dokonca poburovať. 

Bývalým prísnym pravidlom bolo 

nosenie sukní pre ženy. Korčuľovať sa 

učia od malička. Aj malé deti chodia na 

súťaže alebo aj dokonca na 

majstrovstvá sveta. 

Viktória Sobolová (7.B) 

Zdroj: Wikipédia 
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Názov: Gogo- Chalan z internetu 
Opis:  BAM, čaute, tu je GoGo! Tento pozdrav sa ozýva z desiatok 
videí na internete, ktoré si získali neuveriteľné množstvo fanúšikov. Ich 
autorom je GoGo, vlastným menom Daniel Štrauch, uletený, 
nebojácny a hlavne vtipný mladík z bratislavskej Petržalky, pre 
ktorého bola kariéra úspešného YouTubera životným snom. Za svojím 
cieľom sa mu darí úspešne kráčať – dnes mu patrí najsledovanejší 
slovenský kanál na YouTube, kde ho sleduje viac ako 1,1 milióna 
fanúšikov. GoGo patrí k hlavným „celebritám“ nastupujúcej generácie 
a je dôkazom toho, kam až to človek 
plný tvorivých síl môže dotiahnuť 
spomedzi štyroch stien svojej 
oranžovej detskej izby. Svoj príbeh 
zhrnul do pútavého rozprávania, v 
ktorom odhaľuje zákulisie svojej 
práce, úskalia, s ktorými sa musel 
vyrovnať, ale aj detaily z osobného 
života a ešte oveľa viac! 

 Názov: Láska cez oceán  
Opis:  Hanka a Zuzka sú nerozlučné sestry, dvojičky, ktoré si ako deti 

sľúbia, že ich nič nerozdelí a budú naveky spolu, ale ich cesty sa nečakane 
rozdvoja. Po rozvode rodičov sa každá z nich rozhodne žiť s niekým iným. 
Oddeľuje ich iba pár kilometrov cesty električkou a autobusom, ale i to 
spôsobí, že sa medzi nimi vytvorí malá jamka, ktorú musia vždy prekročiť, ak 
sa k sebe chcú vrátiť. Zuzkin život naberá nečakané obrátky – vyhrá 
modelingový kasting, rozbieha sa jej sľubná kariéra a začína cestovať po 
celom svete, zatiaľ čo Hana trčí doma, študuje a v porovnaní so sestrou sa 

pretĺka svojim nudným životom, ale je šťastná, pretože jej nič nechýba. 
Má nového priateľa, najlepšiu kamarátku a sestru, ktorá sa k nej vždy 
vráti. Nič však netrvá naveky. Zuzka sa totižto rozhodne odsťahovať 
cez Atlantik. Z malej jamky odrazu začne vznikať priepasť, ktorú je čím 
ďalej tým ťažšie prekročiť. Obe žijú svoje životy, navzájom sa od seba 
odďaľujú, až sa z priepasti stáva obrovský oceán. I napriek tomu sú to 
sestry, ktoré si k sebe vždy vedia nájsť cestu. 
 
Názov:  Tajná lyžovačka a ďalší príbeh 
Opis: Na zimnom triednom výlete sa chce každý korčuľovať, s 

výnimkou Glórie a Tiny. Dievčatá sú presvedčené, že lyžovanie 
je oveľa zábavnejšie, preto sa tajne odpoja od skupiny. Kto 
však poruší pravidlá, má zvyčajne smolu. Napriek všetkému 
snaženiu mačičky Čertice sa Glória a Tina dostanú do 
problémov..  
 

Denisa Havranová (7.B) 
Zdroj: Martinus.sk 
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Názov: Pán Cesta do krajiny nekrajiny 

Žáner: Rodinný  
Obsah: Peter je neskrotný 12-ročný chlapec s rebelskými sklonmi. V 
chladnom londýnskom sirotinci, kde žije celý svoj život, však niečo také nie 
je v móde. V jednu neuveriteľnú noc Petra zo sirotinca unesú a zrazu sa 
ocitne v rozprávkovom svete plnom pirátov, bojovníkov a víl, zvaného 
Krajina - Nekrajina. Tu sa stretáva s úžasnými dobrodružstvami, lietaním a 
bojom na život a na smrť, počas ktorých sa snaží odhaliť tajomstvo svojej 
matky, ktorá ho kedysi nechala v sirotinci a tiež pochopiť jeho miesto v tejto 
zázračnej krajine. Spojí sa s bojovníčkou Tiger Lily a novým priateľom 
zvaným James Hook. Spolu s nimi Peter musí poraziť nemilosrdného piráta 

menom Čierna 
brada, aby zachránil 
Krajinu - Nekrajinu 
a odhalil svoj pravý 
osud – stať sa 
hrdinom, ktorý bude 
navždy známy ako 
PETER PAN. 

 
 

 
Názov: Prečo som nezjedol svojho ocka 

Žáner: Animovaný 
Obsah: Napínavý príbeh 
Edwarda, staršieho syna kráľa 
Simianov (praľudia), ktorý sa 
narodil príliš maličký a bol preto 
zatratený svojim kmeňom. 
Vyrástol v izolácii pod ochranou 
svojho priateľa Iana. 
Neuveriteľne geniálny Edward 

objaví tajomstvo ohňa, lovu, moderného spôsobu bývania, lásky a dokonca 
nádeje. A pretože je od prírody veľkorysý, chce sa o všetko podeliť. Zvráti 
všetky zaužívané poriadky a dovedie svoj druh s drzosťou a humorom jemu 
vlastným v ústrety skutočnej ľudskej existencii – kde zjesť niekoho otca, 
proste nie je v poriadku. vlastným v ústrety skutočnej ľudskej existencii – 

kde zjesť niekoho otca, proste nie je v poriadku. 
Chiara Knapová (7.A) 

Zdroj: www.cine-max.sk 
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                                               Superstar 
Určite všetci viete, že na Markíze a Nove frčí Superstar. Určite každý máte svojho 
favorita! Ja ho mám od prvej chvíle ako som ho zbadala na televíznej obrazovke. 
Volá sa Dalibor Slepčík a má 15 rokov . Narodeniny oslavoval len 3 krát, pretože 
sa narodil presne 29.2. 2000. Má veľmi veľa fanúšikov, ktorý ho zbožňujú tak ako 
ja! Má úžasný hlas, nádherne tancuje a vyzerá naozaj skvelo!!! Na Facebooku, 
Instagrame a Asku má veľmi veľa fejk profilov. Dúfam, že to vyhrá, lebo ON na to 
má!!! V súťaži má aj svoju sestru Sabinu, ktorá ho prihlásila do súťaže. Ak by mu 
nevyšla spevácka kariéra (ale tá mu určite vyjde :D) tak by sa chcel stať špičkovým 
futbalistom!  

MÁTE AJ VY SVOJHO FAVORITA? 

 
Sára Jakubcová (7.B) 

Zdroj: Facebook 
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Česko- Slovensko má talent 
Ak ste veľkými fanúšikmi Česko- Slovensko má talent tak vás určite zaujíma kto 
vyhral. Pokiaľ ste fandili, tak ako ja mužovi s obručou tak vás určite sklamem. 
Vyhrala to speváčka  Gyöngyi Bodišová. Môj názor je, že speváci by mali ísť do 
Superstar a nie sem. Ale veď aj spev je talent. No niektorí diváci sú nespokojní. Ale 
zúčastnili sa aj iný ako je napr.: Filip Jankovič s jeho triom tancovali na 
podpätkoch... Títo traja doslova ohúrili Dianu Mórovú. 

 

 

 

 

 
Zdroj: Google 
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Naši redaktori robili v týchto príbehoch zaujímavý literárny pokus. Mali napísať 
príbeh, v ktorom použijú tieto vepred určené slová a slovné spojenia: 

 1. skupina: Halloween, sviečka, čarodejnica, tanec, metla, roztrhané šaty, 
bicykel, sestra, stodola, zlomená ruka 

 2. skupina: cintorín, sviečky, padajúce listy, brat, nové čižmy, 
chryzantémy, ovocný čaj, nádcha, gaštany, baterka 

 

 
 

a dušičky sme išli na cintorín zapáliť sviečky. Veľmi ma to nebavilo, tak som 
kopala do gaštanov. Mama ma ale stále upozorňovala na padajúce listy. Síce 

som mala nové čižmy, ale mne to nevadilo, ja som stále kopala do gaštanov. Chcela 
som si privoňať ku chryzantémam, ale mala som takú nádchu, že som ich necítila. 

Chcela som si vyfotiť chryzantémy, ale akurát sa 
mi vybila batéria na telefóne. po ceste domov 
sme stretli brata, ktorý nás pozval na jeho 
vynikajúci ovocný čaj. Nakoniec sa z nudného 
dňa stal dobrý deň, ktorý som si veľmi užila. 

 
Magdaléna Pribilová (7.B) 

 
 
Na dušičky vždy ideme do okrem cintorína 
v Kútoch aj na cintorín v Bratislave, kde sú 

pochovaný moji starí rodičia. Ten cintorín je obrovský, preto ten hrob vždy 
hľadáme.  Keď dáme kvety, sviečky na hrob a pomodlíme sa pri ňom, 
ideme ešte na prechádzku po Bratislave. Vždy si kúpime pečené gaštany, 
ktoré mám veľmi, veľmi, veľmi rád.  Tento rok sme sa šli pozrieť na 
Bratislavský hrad. Z jeho nádvoria je nádherný výhľad na celú Bratislavu. 
A zeleň v „parku“ pri hrade tomu všetkému len dodáva krásu. Dá sa zísť dole 
k Dunaju. My sme však išli po vyvýšených chodníkoch vedľa cesty. Keď sa 
človeku chce objavovať, môže byť Bratislava nádherné mesto. Po krásnom 
výlete sme šli vlakom do Kútov.  

Michal Drábek (6.B) 
 
 
 
 

 
 

 

N 
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ol raz jeden veľmi, 
veľmi divný 

a strašidelný cintorín. 
Neboli tam žiadne 
svetlá a nikto tam 
nechodil, lebo každý 
človek, ktorý cintorín 
navštívil, sa už odtiaľ 
nevrátil. Nikto o tých 
ľuďoch viac nepočul. 
Jeden hrobár, sa tam 
odvážil po mnohých 
rokoch prísť, aby uživil 
svoju chorú sestru, 
ktorá si zlomila ruku pri tanečnej súťaži. Bicykel si zaparkoval pred cintorínom. 
Zrazu uvidel na zemi pri jednom hrobe svetielko. Ako sa blížil k záhadnému hrobu, 
zacítil na ramene cudziu ruku. Striasol sa. Za ním nikto nestál. Chcel na to 
zabudnúť. Zo zemi sa vystrčila cudzia ruka. Hrobár sa veľmi zľakol a radšej sa 
vybral späť domov. Nad jeho hlavou zrazu preletela na metle čarodejnica 
s roztrhanými šatami. Hrobár uvidel rozpadnutú strašidelnú stodolu. Nemal na 
výber, tak sa tam rýchlo išiel schovať. Nechápal, čo sa to deje. Vraví sa, že už ho 
tam nikto nenašiel, lebo sa tam nikto neodváži vstúpiť. 

 
Denisa Havranová (7.B) 

Strašidelná noc !!! 
 

ol práve Halloween tak som sa dohodla s kamarátkou ,že k nim pôjdem 
spať. Zobrala som si bicykel a išla som. Cestou som stretla sestru, ktorá 

práve koledovala. Mala  oblečený kostým čarodejnice a v ruke držala metlu 
a košík plný sladkostí. Keď som prišla ku kamoške išla som sa vybaliť. Kamarátku 
napadlo, že by sme mohli ísť do starej stodoly . Ja som s tým jej nápadom  
nesúhlasila ,ale nakoniec ma prehovorila. Zobrala sviečky a zapaľovač.  Stodola 
bola neďaleko od jej domu. Prišli sme tam, ale nedala sa otvoriť. Nakoniec sme ju 
otvorili. Keď sme prišli dovnútra zacítili sme divný smrad.  Nechali sme to tak a 
sadli sme si, okolo sviečky, zapálili ju a kamarátka navrhla, že ideme vyvolávať 
duchov . Pýtali sme sa a pýtali ,ale nič sa nedialo. Tak sme sa išli k nim vyspať.. 
ráno sme si urobili menšiu diskotéku. Ja som sa začala poriadne blázniť  a skočila 
som z postele. Zlomila som si ruku. Mama s tatkom boli v práci tak ma odviezli 
kamoškyni rodičia. V nemocnici mi povedali, že je to zlé a musela som ísť na 
operáciu. Po operácii som mala ešte zostať  3 dni v nemocnici. Už som išla spať 
,keď v tom sa mi zjavilo dievča v roztrhaných šatoch a začala mi hovoriť : ,, Vráť 
sa späť " Zľakla som sa a so zlomenou rukou som začala utekať na recepciu. O pár 
dní som išla domov. Kamarátka zatiaľ zistila, že to dievča sa v tej stodole  obesilo. 
To vysvetľovalo ten smrad.  

Viktória Sobolová (7.B) 

B 

B 



 21 

Cintorín 

 
Bolo 2.11. 2015. Všetci ľudia si uctievajú našich blízkych, ktorý už nie sú medzi 
nami. Všetci chodia na cintorín. Ja a môj brat Samo sme sa rozhodli že pôjdeme, 
keď už bude tma, aby bola lepšia atmosféra. Obula som si moje nové čižmy, ktoré 
boli naozaj super!  Zbalila som sviečky a chryzantémy. Môj brat samozrejme musel 
vymýšľať a zobrať si baterku! Vyšli sme von a všade boli krásne jesenné farebné 

padajúce listy. Po ceste Samo 
zbieral gaštany v parku. Keď už 
sme boli tam išli sme najskôr 
na hrob našej starkej Anny. 
Zapálila som sviečku a 
pomodlili sme sa. Bola nám 
strašná zima, tak sme sa 
rozhodli, že ideme domov. 
Zavolala som mame, aby pre 
nás prišla autom. Čakali sme ju 
asi 5 minút. Medzitým šiel 
okolo nás nejaký čudný chlapík, 
ktorého sme sa dosť báli. 

Našťastie hneď prišla. O chvíľu sme boli doma. Na ďalší deň sme dostali obidvaja 
poriadnu nádchu a horúčky. Mama nám pripravila super horúci ovocný čaj a ja som 
stiahla horore, ktoré budeme pozerať. 

Sára Jakubcová (7.B) 
 

Na cintoríne 

 
Jedného dňa sme išli s bratom na cintorín. Bola 
už tma a hrobové ticho. Také ticho, že bolo 
počuť aj padajúce listy. Aby sme sa nestratili, 
tak sme si zobrali baterky a vreckovky. Vreckovky 
preto, lebo brat mal nádchu a veľmi pekné nové 
čižmy, ktoré si utiera vreckovkami každých 5 
minút. No a keď sme už prišli na cintorín tak sme 
uvideli celý roj svetiel zo sviečok. Vydali sme sa k 
hrobu našej babky a položili sme k nemu 
chryzantémy od mamičky. Po ceste domov sme nazbierali pár gaštanov a išli sme 
domov. Doma sme si dali teplý ovocný čaj a k tomu sušienky. Na ďalší deň sa brat 
zobudil a všimol si, že jeho nové čižmy sú celé od blata. A od vtedy už nechodí na 
cintorín s novými čižmami. 

Soňa Suchovská (7.B) 
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Jednoduchá Milka torta 
 

Tento vynikajúci recept mám od moje 
tety. 

Korpus: 

  1 hrnček polohrubá múka 
  1 hrnček kryštálový cukor 
  1 hrnček granka 
  1 hrnček olej 
  5 ks vajcia surové 
  1 prášok do pečiva  

Poleva: 

  250 ml šľahačka na šľahanie 
  250 g Milka čokoláda mliečna 
   káva instantná 
   džem marhuľový 

Postup: 
1.Všetky suroviny na korpus zmiešame a vylejeme do vymastenej a vysypanej 
formy. 
 
2.Pečieme v rúre vyhriatej na 180° cca 45 minút. 
 
3. Kým sa korpus pečie, pripravíme si polevu. Do hrnca vlejeme šľahačku a 
nalámeme milka čokoládu. Za stáleho miešania privedieme k varu a varíme, až kým 
poleva nezhustne. 
 
4. Po odstavení zo sporáka necháme polevu chladnúť a pripravíme si korpus. Po 
upečení ho pozdĺžne prekrojíme na polovicu. Spodnú časť vložíme naspäť do formy. 
Pripravíme si hrnček silnejšej instantnej kávy a polovicou polejeme spodok 
korpusu. Potrieme džemom, najlepšie marhuľovým, ale postačí akýkoľvek. Džemom 
nešetrite, čím bude torta šťavnatejšia, tým lepšie. Preložíme hornou polovicou 
korpusu (nezabudnite, že má byť vo forme) a postup opakujeme aj na vrchu. Na 
skoro hotovú tortu nalejeme pripravenú milkovú polevu a dáme na noc do 
chladničky. 
 

Chiara Knapová (7.A) 
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Tekvicová polievka 

Suroviny: 

 1kg Tekvica Hokkaidó 

 1 cibuľa 

 2 strúčiky cesnaku 

 1,2 l zeleninového vývaru 

 130 ml smotana na varenie 

 1 čajová lyžička korenie 

kary 

 soľ                                        

 čierne korenie mleté 

 olej rastlinný 

 

Postup:  

1 

Pripravíme si všetky potrebné suroviny. Z tekvice vyberieme jadierka, dužinu 

nakrájame. Tekvičku si ošúpeme, no ak ju máme mladú, šúpať ju nemusíme. 

2 
Vo väčšom hrnci na oleji opražíme cibuľku, cesnak, pridáme na kúsky pokrájanú  

tekvicu, po chvíľke zalejeme vývarom. Pridáme soľ, korenie a varíme cca 20 – 

25min. 

 

3 

Odstavíme, dôkladne rozmixujeme a prilejeme smotanu na varenie, v ktorej 

rozmiešame 1 čajovú lyžičku kary korenia. Polievku necháme znova prevrieť a 

prípadne ešte dochutíme. Podávame ju s kopčekom kyslej smotany. Nech Vám 

chutí, tak ako nám. Dobrú chuť ! 

Viktória Sobolová (7.B) 
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1. Sviatok strašidiel 
2. Skáče po stromoch 
3. Večer si zapaľujeme ... 
4. Jazdí na metle 
5. Mŕtvy človek je ... 
6. Ľudí pochovávame do ... 
7. Naša planéta 
8. Kapor je ... 
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Správne odpovede 

 
1. Sviatok strašidiel 

 H a l l o w e e n 
2. Skáče po stromoch 

 O p i c a 
3. Večer si zapaľujeme ... 

 S v i e č k y 
4. Jazdí na metle 

 Č a r o d e j n i c a 
5. Mŕtvy človek je ... 

 M ŕ t vo l a 
6. Ľudí pochovávame do ... 

 H r o b o v 
7. Naša planéta 

 Z e m 
8. Kapor je ... 

 R y b a 
 

Tajnička: N O V E M B E R 
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Omaľovanka: 
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