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Editoriál 
 

Milí čitatelia, 

srdečne Vás vítam pri historicky prvom čísle nového školského časopisu ŠTEFÁNKOVINY. 

Prečo tento názov? Je to celkom jednoduché: ŠTEFÁNKOVINY je to skrátené zložené slovo utvorené 

od podstatných mien ŠTEFÁNIK a NOVINY. Spolu by to malo znamenať ŠTEFÁNIKOVE NOVINY.       

Prvé školské mesiace ubehli ako voda a máme tu december. A keď sa povie december, tak si iste 

predstavíte Vianoce, vianočný stromček, vianočné trhy... Aj na našej škole môžete pozorovať 

vianočné aktivity. Napríklad vianočné trhy alebo vianočné hry pre I. stupeň. No o pár dní po 

Vianociach bude Silvester a skončí rok 2015. Len pripomeniem, že vianočné prázdniny budú od 

23.12.2015 do 7.1.2016. Keďže 8.1.2016 je piatok, pani riaditeľka sa z prevádzkových dôvodov 

rozhodla udeliť riaditeľské voľno. Takže do školy prídeme až 11. januára v novom roku. 

A mimochodom,  pozrite sa aj na náš web a na naše sociálne siete, a nezabudnite nám dať “like„ 

a zdieľať. 

Prajem Vám veľa zdaru v škole i osobnom živote, veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2016. Dovidenia 

v novom roku. 

Martin Bednárik, šéfredaktor 

 

 

 

 

 

Navštívte nás: 

 

 

 

 

 

Na sociálnych sieťach nás nájdete pod menom ŠTEFÁNKOVINY. 

WEB FACEBOOK TWITTER GOOGLE+ 
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Redaktori 
 

Martin BEDNÁRIK 

Volám sa Martin Bednárik. Som z 8.C  a spolu s pani učiteľkou Tereňovou vediem školský časopis. 

Zaujímam sa o slovenský, anglický a nemecký jazyk, prírodné a sociálne vedy. Som veľmi rád, že mám 

taký iniciatívny a kreatívny redakčný tím. Veľmi rád organizujem školské akcie, som podpredsedom 

žiackeho parlamentu. 

Darina DVORECKÁ 

Volám sa Darina Dvorecká. Som z 9.A. Moje záľuby sú fotografovanie a natáčanie videí. Som členkou 

redakčnej rady v školskom časopise Štefánkoviny. 

Alžbeta PLOČICOVÁ 

Volám sa Alžbeta Pločicová. Som z 9.A. Mám 14 rokov a som členkou redakčnej rady. Moje záujmy sú 

hlavne čítanie (fantasy knihy), pozeranie seriálov (kriminálok). Rada športujem, aj keď teraz sa 

žiadnemu aktívne nevenujem. Nerada navštevujem prehliadky hradov, zdajú sa mi príliš podobné, na 

to aby som zakaždým počúvala dlhý výklad. 

Marián MRÁZ 

Volám sa Marián Mráz. Som z 9.A. Mám 15 rokov a som členom redakčnej rady. Moje záľuby sú 

kreslenie, sci-fi knihy, seriály, filmy a plávanie. 

Sabína STRIGÁČOVÁ 

Volám sa Sabína Strigáčová. Som z 5.A. Mám 11 rokov a som členkou redakčnej rady. Vo voľnom čase 

sa hrám X-box hry. 

Alica PROKOPOVIČOVÁ 

Volám sa Alica Prokopovičová. Som z 5.A.  Mám 10 rokov a som členkou redakčnej rady. Moje záľuby 

sú rada jazdím na koni, hrám na klavíri. 

Petra CHALÁNIOVÁ 

Volám sa Petra Chalániová. Som z 5.B. Mám 10 rokov a som členkou redakčnej rady. Mám čierneho 

psa Aimmi, rada športujem, hrám vybíjanú, volejbal a niekedy aj futbal. Môj najobľúbenejší šport sú 

mažoretky,  zviera je plameniak a najobľúbenejšia farba je červená, biela. 

Michaela KRESŤANKOVÁ 

Volám sa Miška Kresťanková. Som z 5.B. Mám 11 rokov a som členkou redakčnej rady. Moje záľuby 

sú mažoretky, tanec, tenis, vybíjaná. 
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Vianočný komiks 

Autor: Marián Mráz 
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Anketa pre piatakov 

 
 
 
Postup na druhý stupeň je len jedna z vecí, ktorá piatakov stretla. Kto by to bol povedal, že piataci 
budú mať tak kreatívne názory na anketu, ktorú sme v piatych ročníkoch uskutočnili dňa 10.12. 2015. 
Celkovo respondenti dostali šesť otázok a ich odpovede boli skutočne zaujímavé. 
 
 
1. Otázka: 
Ako ste spokojní na II. stupni? 
Kladná odpoveď - 43 žiakov 
Záporná odpoveď- 14 žiakov 
Neutrálna odpoveď - 24 žiakov 

 
 
2. Otázka:  
Čo vám chýba z I. stupňa? 
Pani učiteľka - 29 žiakov 
Učivo z I. stupňa - 11 žiakov 
Nič - 33 žiakov 
Iné - 4 žiaci 
Voľný čas/ vyučovanie - 4 žiaci 
 
 
3. Otázka:  
Aký je váš názor na monitor, ktorí ste písali? 
Ľahký - 38 žiakov 
Ťažký - 13 žiakov 
Iné - 30 žiakov 
 
 
 
4. Otázka:  
Ako vnímate striedanie učiteľov na jednotlivé 
predmety? 
Dobre- 40 žiakov 
Zle - 10 žiakov 
Celkom fajn - 10 žiakov 
Nevadí mi to - 9 žiakov 
Iné - 12 žiakov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

kladná

záporná

neutrálna

pani učiteľka

učivo z I. 
stupňa

nič

voľný čas / 
vyučovanie

ľahký

ťažký

iné

dobre

zle

celkom fajn

nevadí mi to

iné
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5. Otázka:  
Čo by som zmenil, keby som mal/mala čarovnú moc? 
Prázdniny a učenie - 18 
Vybavenie školy - 15 
Nič - 8 žiakov 
Vyučovacie predmety a hodiny - 11 
Iné - 28    
a 1 žiak by zrušil písanie -y, -ý. 
 
 
Našim piatakom želáme veľa zdaru v učení. Redakčná 
rada. 
 
Mgr. Hana Tereňová 

 

Pokoj ľuďom dobrej vôle... 
 

Ani sa nenazdáme a do našich miest tichučko a nepozorovane sa vtiahnu sviatky zo všetkých 

najradostnejšie – Vianoce. 

 Svieža vôňa zelenej jedličky, blikotavý plameň horiacej sviečky, očakávanie vecí, ktoré 

pripravila dobrota a láska najdrahších, sú vonkajšie znaky Vianoc. Ale Vianoce majú aj hlbší význam. 

Pripomínajú ľudskému srdcu veľké a večné pravdy, na ktoré človek v snahe po majetku, sláve a moci, 

tak často zabúda.  

Tajomná betlehemská noc a dojemná skromnosť jasličiek ukázali svetu novú nádej i vieru. 

Zanechali nám nehynúci odkaz lásky. Už takmer dvetisíc rokov zaznieva v palácoch i chalupách pieseň 

o narodení Pána. Už takmer dvadsaťjeden storočí  privoláva čas vianočný do všetkých kútov sveta 

dávne posolstvo rozžiarenej oblohy. A hoci človek často zabúda pre malé a dočasné, na hodnoty 

trvalé a večné Vianoce. Vianoce mu každý rok znova pripomínajú, že sa treba vrátiť z bludnej cesty 

a klamu na cestu pravdy, milosrdenstva a bratstva. Nenávisť a násilie, bezcitnosť, sebectvo sú 

jedovaté byliny, ktoré nikdy neprinesú kvety šťastia a pokoja. Len veľká, nezištná a obetavá láska, len 

usilovná a vytrvalá práca môžu zmeniť svet na kvitnúcu záhradu. Pokoja, porozumenia a práce nám 

treba, aby sme opäť získali vieru, že náš život nie je len hračkou osudu, ale prejavom tých zákonov, 

ktoré od večnosti spravujú svet. Nie náhodné hrdinstvá, ale nenáročné šľachetné úsilie konať dobro 

sú  na obdiv. Nie veľké slová, ale činorodé skutky sú hybnou silou pokroku. 

To všetko si pripomeňme, prv než sa rozžiari ligotavá krása vianočných stromčekov. 

 

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2016 

praje redakčná rada ŠTEFÁNKOVÍN. 

prázdniny a 
učenie

vybavenie 
školy

nič

vyučovacie 
predmety a 
hodiny
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História sv. Mikuláša 
 

Svätý Mikuláš patrí medzi najpopulárnejších svätých. Jeho úcta sa rozšírila v celej cirkvi, ale 

zvlášť silná bola a doteraz je na východe, najmä v Rusku. Napriek popularite, nevieme veľa 

o jeho skutočnom živote. Narodil sa niekedy okolo r. 270 a to pravdepodobne v Patare, na 

južnom pobreží Malej Ázie. Už v mladosti bol 

povestný pre svoju dobročinnosť, ktorá ešte 

vzrástla, keď sa stal biskupom v meste Mýre 

(terajšia obec Dembre v južnom Turecku). Z 

jeho životopisov je známa epizóda, ako dal 

nepozorovane v noci trom chudobným 

dievčatám peniaze na veno, aby sa mohli čestne 

vydať. Odtiaľ sa odvodzuje ľudový zvyk, že 

v noci pred sviatkom sv. Mikuláša sa dávajú 

deťom darčeky tak, aby nezbadali, kto im ich 

dáva. Niektoré životopisy hovoria, ako svätý biskup dosiahol oslobodenie troch nevinne na 

smrť odsúdených dôstojníkov, ako zachránil stroskotaných 

námorníkov a pod.                                                                                                                                                                

V podobe, akej sa tieto rozprávania zachovali, ich možno 

zaradiť medzi legendy, v ktorých ťažko určiť historické 

jadro. Napriek všetkej kritickej obozretnosti a výhradám 

treba pripustiť, že v postave mýrskeho biskupa muselo ísť 

o výnimočnú osobnosť, ktorá vyvolala nezvyčajnú 

pozornosť a úctu. 
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Sabína Strigáčová a Alica Prokopovičová 

Foto: Darina Dvorecká, 9.A 
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Finančná gramotnosť 
 

Tesco 

V úvodný októbrový deň sa žiaci našej ZŠ zúčastnili exkurzie v obchodnom reťazci TESCO, 

ktorá sa nachádza v našej obci. 

Triedy 8.C a 7.D., okrem toho, že 

vymeškali  3 vyučovacie hodiny sa aj 

niečomu priučili. Ich úlohou bolo 

nakúpiť v supermarkete do 5€, čo je 

pomerne jednoduché, ale mali si ho 

aj sami naúčtovať na jednej zo 

štyroch samoobslužných pokladníc. 

Pre  tých, ktorí ešte nikdy terminály 

neobsluhovali, s ochotou pomáhal  

personál. Zamestnancom Tesca 

ďakujeme za príjemnú skúsenosť. 

 

Slovak Parcel Service 

V rámci finančnej matematiky sa  20. októbra uskutočnila exkurzia v logistickom centre 

spoločnosti Slovak Parcel Service v Ivanke pri Dunaji. Zúčastnili sa triedy 8.A a 8.C. Po 

krátkom príhovore v angličtine sme sa rozdelili do troch skupín. Mali sme možnosť vidieť celý 

proces od zaevidovania zásielky v iPointe cez 

triedenie až po nakladanie do vozidiel. Pripravené 

bolo i malé občerstvenie. Zamestnanci spoločnosti 

boli veľmi milí a zodpovedali nám všetky otázky. 

Ďakujeme spoločnosti aj zamestnancom za exkurziu. 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Bednárik 

Foto: zsivanka.sk, sps-sro.sk 
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Dňa 6. novembra navštívilo knižný veľtrh BIBLIOTÉKA viacero tried z našej školy. Tento rok bol 

program veľmi zaujímavý - žiaci sa mohli zúčastniť viacerých besied, vrátane besied v literárnej 

kaviarni Panta Rhei. Na veľtrhu si žiaci mohli kúpiť knihy lacnejšie ako  v kníhkupectvách. Tento rok sa 

konal aj veľtrh cvičných firiem, výstava hodín, klenot a pedagogiky, ktoré sme mali možnosť navštíviť 

v rámci jednej vstupenky.  

 

 

Bibliotéka 

2015 
 

 

 

 

Martin Bednárik 

Foto: Martin Bednárik, incheba.sk, kultura.pravda.sk 
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Literárna súťaž na tému Vianoce – vianočný čas 

 

Do literárnej súťaže, ktorú vyhlásil Žiacky parlament sa zapojili 

triedy  4.A, 4.B, 4.D, 7.A,7.D, 8.C. Po dôkladnom prehodnotení sme 

vybrali básne:  

Na 3. mieste sa umiestnila báseň  s názvom Pred Vianocami, ktorú 

napísala žiačka Alexandra Rusnáková zo 4.B. 

Na 2. mieste sa umiestnili dve básne: 

1. báseň napísali spoločne žiačky Zuzana Filasová a Natália Podmanická, 7.A s názvom Vianoce  

2. báseň napísali tiež spoločne žiačky zo 4.D, Lenka Kadnárová a Nelka Kosárová s názvom 

Bláznivé Vianoce. 

Na 1. mieste sa umiestnila báseň od žiačky Mišky Mišovej, 4.D s názvom Vianočný čas. 

 

Žiaci okrem poézie napísali aj prózu, kde sme udelili len  dve miesta.  

Na  2. mieste skončila práca s názvom Vianoce u Tenderových od žiačky V. Ondruškovej zo 7.D.   

Na 1. mieste skončil príbeh s názvom Vybuchujúce Vianoce od žiačky D. Ďuricovej z triedy 5.A. 

Bola udelená aj Cena poroty a tú získal žiak Juraj Jánošík z 8.C s poéziou Vianočná báseň. 

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme. 

Foto: www.kniznica.mtf.stuba.sk 

Učiteľ mesiaca 
 

V decembri hodnotili učiteľa mesiaca vo svojich triedach žiaci 5. ročníka. Vyhrali títo učitelia: 

 5.A Mgr. H. Tereňová,  

 5.B Mgr. M. Mendelová,  

 5.C Mgr. P. Hajas, 

 5.D Mgr. J. Majtánová 

Srdečne gratulujeme! 

Mgr. Hana Tereňová 
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Najkrajšia vianočná trieda 2015 
 

Vyhodnotenie súťaže o titul najkrajšia vianočná trieda 2015: 

I. stupeň 

I. miesto   20 bodov - 2.B  

II. miesto   19 bodov - 3.B 

III. miesto   18 bodov - 1.E,2.C,2.E 

 

II. stupeň  

I. miesto   19 bodov - 5.A 

II. miesto   16 bodov - 7.D 

III. miesto   14 bodov - 7.A, 5.D 

 

Gratulujeme! 

Červené stužky 
 

Dňa 27.11.2015 sa aj na našej škole uskutočnila akcia pod názvom červené stužky. Nakoľko počasie 

nebolo celkom prívetivé, tak sme sa nastúpili v  9.B. Mali sme k dispozícií obmedzený priestor, ale to 

nebol žiadny problém. Môžem hodnotiť, že sa do kampane zapojilo pomerne veľký počet žiakov. Boli 

triedy, ktoré si samostatne vytvorili triednu fotografiu a poslali do súťaže. Myslím, že akcia účel 

splnila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň červenej stužky v 5.A 
Martin Bednárik 

Foto: Mgr. Hana Tereňová 

          en.wikipedia.org 
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Vianočná báseň 

 

Vianoce, to je sneh, 

rodina a žiaden hriech. 

Modlitby, rozhovory s Bohom, 

ktorý Ťa vidí aj za rohom. 

Rodinná spoločenská večera, 

prípravy sa začali už odvčera. 

Ozdobovanie vianočných vecí, 

strata času a státie pri peci. 

Vianoce, to je slovo mieru, 

tam, kde budujeme svoju vieru. 

Vianoce slávia aj neveriaci, 

slávia ich všetci. 

Nejde o dary, 

to sú len veci. 

Tak si sviatky váž, 

pokiaľ tu rodičov máš. 

 

Juraj Jánošík 8.C, výherca ceny poroty 

 

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2016 

praje redakčná rada ŠTEFÁNKOVÍN. 

Foto: www.srdcepastiera.sk 


