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 Obsah 

Ahojte žiaci!  

Počasie sa asi zbláznilo! Chvíľu to vyzeralo, že budeme mať dlhé 

leto. Ale slniečko nahradili mraky, chlad a vietor. Prišla jeseň 

a s ňou nový školský rok. Každé ráno Vás vítajú učitelia, pripravujú 

si pre Vás kooopu úloh a múdrostí, ktoré sa učíte, aby ste sa 

pripravili na budúcnosť – dospelosť. Ako jedna z učiteliek som 

vytvorila tento unikátny školský časopis, aby ste sa na chvíľu 

uvoľnili. Pozrieme sa na stránky plné zaujímavostí, noviniek našej 

školy, hlavolamov a zábavy. Nahliadneme aj do galérie Vašich 

krásnych malieb, ktoré s radosťou tvoríte a my učitelia ich ochotne 

vystavujeme. Chválime sa šikovnosťou našich umelcov. 

 

Príjemnú zábavu Vám praje pani učiteľka Lucia Baňasová 

3.   Básn ičkovo  

4 .   Vie te ,  ž e . . .  

5 .   Repor táž  

6 . -7 .   Akt iv i ty  na še j  ško ly  

8 .   Rozprávočka  od  Jo lanky  

9 .   P re  re lax  

10.   Mozgož rút  

11 .  Recep tá r  

12.   Lesné  ZOO 

13.   Vt ipov isko  

14.   Ga lé r ia  
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Fijú, fijú, fúka vetrík: 

„Oblečte si teplý svetrík?“ 

Teší sa, že jeseň tu je, 

veselo si pospevuje: 

 

„Nastali mi krásne časy. 

Rozstrapatí všetkým vlasy. 

Stromom listy roztancujem,  

až s únavy skočia na zem. 

 

Hoci žiadnu metlu nemám, 

všetky kúty povymetám. 

Papieriky, listy, prach, 

ponaháňam v uliciach. 

 

 (Alica Náhliková) 

  

 Básničkovo 

VVVeeessseeelllýýý   vvveeetttrrríííkkk   
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NNaaššaa  úússttaavvaa    
Vieš, prečo nezačínaš školu hneď v prvý, ale až druhý 
septembrový deň? 1 septembra totiž oslavujeme  
Deň Ústavy Slovenskej republiky. Je to hierarchicky 
najvyššie postavený právny predpis platný v Slovenskej 
republike. Niečo podobné ako školský poriadok, ktorý je 
platný v našej škole. Dokument vznikol v záujem 
presadzovania práv príslušníkov národností a etnických 
skupín žijúcich v Slovenskej republike, s vedomím 
zodpovednosti za budúcnosť slovenského národa 
a vyjadrujúc jeho vôľu. 

 Viete, že... 

SSvveettlloonnooss  
Myslíš si, že tradícia vyrezávania strašidelných tekvíc k nám 

prišla z USA? Omyl! Poznali ich už naši predkovia. Ide o starý 

zvyk. Keď sa ľudia vracali z návštevy hrobov, ako to robievame 

aj dnes, vyrezané tekvičky so sviečkou im osvetľovali cestu. 

O svetlonosovi sa kedysi hovorilo ako o nadľudskej bytosti. 

Človeka zviedol z cesty do lesa a niekedy sa to skončilo tragicky, 

napríklad sa nevrátil s vozom. Išlo o bludné svetielko, ktoré 

zvádzalo pocestného zo správnej cesty. 
 

ČČoo  ssaa  ooppllaattíí  vviiddiieeťť??  
Určite malú dedinku Čechy nad Kosířem, kde môžeš 

vidieť Múzeum historických kočiarov. Už z názvu 

samotného miesta spoznáš, že sa nachádza u našich 

západných susedov v Čechách. Múzeum je otvorené 

od júla 2009 a v depozitári výstavy nájdete krásne 

smútočné koče, zlatý ceremoniálny kočiar 

Olomouckého biskupstva, najväčšiu zbierku kočov od 

českých a moravských majstrov, konské postroje, 

gala lucerny, historickú dielňu, kufre, sane a zbierku 

iných krásnych prekvapení, ktoré sa oplatí vidieť. 
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 Reportáž 

Ferko 

Gaži 

Janko 

Gaži 

Slávka 

Janová 

Tento rok k nám na našu školu nastúpili do Prípravného ročníka traja noví drobci:  

Ferko Gaži, Janko Gaži a Slávka Janová. Naši nováčikovia nás zaujali svojou 

 zvedavosťou, aktivitou, veselou náladou a radosťou do života. Preto sme si ich pozvali  

na krátku reportáž, aby nám prezradili niečo o svojich záujmoch. 

 Ahojte žiaci. Naši čitatelia, čiže žiaci našej školy sú na vás veľmi zvedaví.  

Prezradili by stenám, čo je vašou obľúbenou hračkou? 

Ferko: „Kačka.“ 

Janko: „Autíčko.“ 

Slávka: „Bábika.“ 

 Výborne. I ja ako maličká som sa hrávala s autíčkami, ale aj s bábikami. Čo najradšej máte na obed? 

Ferko: „Špagety.“ 

Janko: „Rezeň.“ 

Slávka: „Šošovicu.“ 

 Hmmm! To sú samé dobroty. Až som z toho vyhladla.  Verím, že máte aj obľúbenú farbu... 

Ferko: „Zelenú.“ 

Janko: „Červenú.“ 

Slávka: „Fialovú.“ 

 Do našej školy chodievate už pekný mesiac.  

Verím, že ste si už zvykli. Čo sa vám na našej  

škole najviac páči? 

Ferko: „Hračky.“ 

Janko: „Hračky.“ 

Slávka: „Písanie.“ 

 To je radosť počúvať vás, ako sa radujete  

zo školy. Redakcia časopisu vám veľmi pekne 

ďakuje za krásny rozhovor a drží palce v učení. 

Všetci: „Ďakujeme pekne.“ 
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 Aktivity našej školy 

„Buď #BeActive, zapoj sa do Európskeho  

týždňa športu a ukáž, že šport ťa baví.“  

 

Touto výzvou Národné športové centrum (NŠC) ako  

slovenský koordinátor Európskeho týždňa športu, 

unikátnej iniciatívy Európskej komisie na podporu športu 

a fyzickej aktivity v celej Európe, nabáda k pohybu a 

zdravému životnému štýlu po celý rok v duchu kampane 

#BeActive. Tento rok sa do Európskeho týždňa športu 

zapojila i naša škola, žiaci a učitelia I. stupňa. Konkrétne 

26. 9. 2018 sme si zorganizovali športové dopoludnie, plné 

nielen cvičenia, jógy, súťaží, tanca, ale aj relaxu. Naši starší 

žiaci z II. stupňa sa zapojili aktívne tohto týždňa 

futbalovým turnajom. 

Na rozdiel od tradičných prírodovedných výstav s exponátmi 

dermoplastických preparátov zvierat, výstava vo 

Východoslovenskom múzeu v Košiciach približuje i živé pavúky 

a škorpióny z tropických krajín. Medzi 40 exponátmi 

nechýbajú veľké tarantuly a vtáčkare veľké ako ľudská dlaň, 

vrátane jedného z najväčších pavúkov Theraphosa blondi, 

alebo neslávne známa snovačka jedovatá, ktorú poznáme pod 

ľudovým názvom čierna vdova. Dňa 26. 9. 2018 si ich naši 

druhostupniari  s obdivom i strachom poprezerali. 

Jednoznačne je to pre nich nezabudnuteľný zážitok. 
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 Aktivity našej školy 

Teoretická časť účelového cvičenia prebiehala tradične v priestoroch školy, konkrétne 27. 9. 2018. 

Prvostupniari mali vyučovanie plné besied zameraných na starostlivosť o zdravie a multikultúrnej 

problematike, ktorá hovorí o rovnocennom prijímaní ľudí a rozdielnosti kultúr. Zažili aj zopár 

zaujímavých prechádzok, pri ktorých pani učiteľky vysvetlili žiakom, ako sa správať na ulici, na 

križovatkách, čo si všímať na cestách, ako rozlišovať dopravné značenia, ako sa prechádzať v 

skupinách a v akom poradí sa zoradiť. 

Na druhom stupni sa každá trieda venovala témam 

ako sú dopravná výchova, ochrana zdravia,  

osobnostný a sociálny rozvoj, multikultúrna  

výchova a multimediálna výchova. 

Tento rok sme sa rozhodli, že praktickú časť účelového cvičenia budú mať starší žiaci na Bankove a 

mladší z I. stupňa v komplexe Čičky. Žiakov čakalo okrem príjemnej prechádzky dopoludnie spojené 

s enviro aktivitami, loptovými hrami, aktivitami zamerané na ochranu života a orientáciu v priestore. 
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 Rozprávočka od Jolanky 
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  VVVyyymmmaaaľľľuuujjj   sssiii   ooobbbrrrááázzzoookkk   

Ak si trúfaš,  

skús si obrázok obkresliť. 

 Pre relax 
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 Mozgožrút 

Nájdi 16 jedál a zapíš ich do 

tabuľky. 
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 Receptár 

Suroviny 
2 PL hladkej múky 

1 PL pohánková múka 

1 PL kakao horké  

2 PL (alebo iná 

čokoládová nátierka 

alebo nugát) 

Nutella 

0,5 ČL prášok kypriaci  

1 štipka soľ  

1 ks vajce  

0,5 dl mlieko 

1 hrsť nasekaná čokoláda  

Na ozdobenie: 

 hruška  

 cukor trstinový 

 šťava citrónová 

 škorica mletá 

Postup prípravy 

1. Hladkú múku, pohánkovú múku, kakao, kypriaci prášok a soľ preosejeme a zmiešame. 

Vajce s mliekom a čokoládovou nátierkou rozšľaháme vidličkou a vlejeme do suchých 

prísad. Pridáme na kúsky nasekanú čokoládu a lyžicou premiešame. 

2. Cesto dáme do ohňovzdornej nádobky alebo hrubostenného hrnčeka a pečieme v 

dobre rozohriatej rúre na 180 stupňoch asi 15 minút. 

3. Medzitým si pripravíme hrušku. Vyberieme jaderník, nakrájame ju na kúsky, 

premiešame s cukrom a citrónovou šťavou a na strednom ohni trochu povaríme, kým 

sa cukor nerozpustí. 

4. Upečený čokoládový koláč pre jedného dozdobíme povarenou hruškou, posypeme 

trochou mletej škorice. 
 

Niekedy, keď budeš mať chuť na 

sladké, a budeš sám, môžeš si upiecť 

túto chuťovku a vychutnať si ju pri 

sledovaní televízie. Nanajvýš päť 

minút času ti zaberie príprava a potom 

necháš asi 15 minút rúru dorobiť svoju 

prácu. A potom ti už nič nestojí 

v ceste. Vychutnaj si svoju mini porciu 

sladkého šťastia. 

https://varecha.pravda.sk/suroviny/muka-bezlepkova-promix-pk-special/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/muka-pohankova-novalim/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/kakao-horke/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/nutella/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/prasok-kypriaci/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/sol/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/vajce/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/mlieko/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/cokolada/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/hruska/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/cukor-trstinovy/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/stava-citronova/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/skorica-mleta/
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 Lesné ZOO 

 

Je dravec  s mimoriadne veľkou hlavou. Vyskytuje sa vo 

dvoch farebných formách: sivej a hrdzavo-hnedej. Sova 

obyčajná je nočný druh. Let má ľahký. Stály vták. Žije v 

zmiešaných i listnatých lesoch, najmä v okrajových zónach 

od nížin až do vyšších  polôh. Hniezdi v dutinách stromov 

i v opustených hniezdach vrán a dravých vtákov, často i v 

skalnatých výklenkoch, dierach, v komínoch a korunách 

stromov. Na základe dlhodobých pozorovaní je známe, že 

v krasových územiach cez deň s obľubou po celé generácie 

využíva na oddych výklenky vo vstupných partiách 

mohutných priepastí (napr. v Slovenskom 

krase: Obrovská priepasť) 

Typický obyvateľ ihličnatej tajgy sa vyskytuje 

prakticky vo všetkých lesnatých oblastiach 

Európy. Veverica je morfologicky i ekologicky 

prispôsobená životu v korunách stromov, ktoré 

len nerada opúšťa. Vyznačuje sa silnými zadnými 

končatinami, dlhými prstami a veľkými pazúrmi, 

ktoré využíva pri šplhaní. Huňatý chvost jej pri 

niekoľko metrových skokoch slúži ako kormidlo 

i ako padák. Sfarbenie je premenlivé, existujú 

druhy hrdzavé, sivohnedé až čierne, spodná 

strana tela býva svietivo belavá. Na zimu si 

pripravuje veľké zásoby potravy a zahrabáva ich 

do zeme, no vďaka výbornému čuchu ich dokáže 

ľahko nájsť. Najväčšiu aktivitu dosahuje počas 

ranných a popoludňajších hodín. 

Ponorte sa do sveta zvierat!  

Zoznámte sa so zvieratami 

našich lesov a zistite č ím sú 

jedineč né.  
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 Vtipovisko 

Čo? To už 

začala škola? 

Ja ešte spím. Matiku dajte na 

zajtra... 

Nechápem, prečo sa mi 

všetci smejú. Mama 

povedala, že takýto 

účes sa teraz nosí. 

Žujem, žujem šalátik, 

nech mám pekný 

kabátik... 
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 Galéria 


