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Editoriál 
 

Milí čitatelia!  

 

 

     Opäť vám prinášame nové číslo časopisu, prvé v tomto kalendárnom roku, prvé v novom 

polroku. Preto mi dovoľte, aby som popriala všetkým len to najlepšie, najmä zdravie, 

porozumenie, úspechy a pohodu vo všetkom, do čoho sa pustíte. Tento mesiac máme deň, na 

ktorý sa tešia nielen všetci zaľúbení, ale určite všetci, ktorí majú radi svojich blízkych a 

priateľov. Je to síce sviatok, ktorý sme len pred pár rokmi prebrali, pretoţe u nás sa 

neoslavoval, a preto si myslím, ţe keď niekoho máme radi, nepotrebujeme na to ţiadny  

sviatok, ale svoju lásku im môţeme prejavovať kedykoľvek. 6. apríla 2016  bude „špeciálny“ 

deň pre všetkých deviatakov. Čaká ich Testovanie 9. Takţe prípravy sú v plnom prúde, 

pretoţe určite kaţdý z nich sa bude snaţiť, aby to dopadlo čo najlepšie. Takţe im drţíme 

palce! No a my ostatní sa snaţme, aby sme druhý polrok pracovali lepšie, snaţivejšie, 

zodpovednejšie. Určite budete 30. júna spokojní.  
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Fašiangy 
     Z obdobia Veľkej Moravy sa u nás v 9. storočí pouţíval termín mjasopust (koniec jedenia 

mäsa pred pôstom). V Česku sa toto slovo zachovalo ako masopust, na Slovensku sme však 

neskôr prebrali anglický názov fašiangy (fašangy). Fašiangy je obdobie od Troch kráľov aţ do 

polnoci pred Popolcovou stredou. Vtedy sa ľudia zabávajú a robia sa zabíjačky. Bol to sviatok 

zábavy, hodovania a pitia, k fašiangom neodmysliteľne patria fašiangové masky. Fašiangové 

masky boli najmä zvieracie a vyzerali hrôzostrašne. Chlapci sa preobliekali do masiek kozy, 

strašiaka, ţobráka, kominára a podobne. Čím bola maska strašidelnejšia, tým mala väčšiu moc 

a ľudia verili, ţe démoni a zlí duchovia sa vyplašia a nebudú ich obťaţovať. Chlapci chodili 

po dedine a vyberali zrno, slaninu, klobásy, vajíčka, všetko sa odnieslo na priadky,  kde 

dievčatá pripravili pohostenie. Pri pradení sa zabávali a rozprávali si strašidelné príbehy.   

Posledné tri dni boli najveselšie a zábavy vyvrcholili v utorok poslednou muzikou pred 

Popolcovou stredou. Fašiang končil pochovávaním basy. Akt pochovania basy symbolizoval, 

ţe hudobné nástroje zmĺknu, zábava sa končí, nastáva obdobie pôstu a ľudia sa majú ponoriť 

viac do seba. Pre všetkých kresťanov je 40-dňový pôst obdobím stíšenia, pokánia, v ktorom sa 

snaţia o prehĺbenie viery v Boha a lásky k blíţnym.                                                                                                   

ALICA PROKOPOVIČOVÁ 

Karneval v škole 
 

     K jedným z najočakávanejších podujatí v našej základnej škole neodmysliteľne patrí 

Karneval. Aj tento rok 5. 2. 2016 

prebiehalo vyučovanie v 

maskách na 1. stupni, ale aj v 

9.ročníku. Deti, ale aj pani 

učiteľky vystrojení v maskách od 

výmyslu sveta to roztočili hneď 

zrána. Skúmavými pohľadmi 

navzájom hádali, kto sa skrýva 

pod tou ktorou maskou. 

Prehliadkou všetkých masiek 

počas veľkej prestávky začala tá 

pravá fašiangová zábava. Aj 

vďaka rodičom, ktorí sa postarali 

o nádherné masky svojich 

ratolestí sme všetci preţili jedno 

čarovné dopoludnie plné radosti, 

obohatené o krásne záţitky.  
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Sviatok sv. Valentína 

     Sviatok svätého Valentína sa začal v katolíckej cirkvi oficiálne sláviť počas pontifikátu 

pápeţa Gelasia I., 14. februára roku 496. Vo svojej podstate vlastne nahradil pohanské sviatky 

zv. luperkálie, ktoré sa od nepamäti v Ríme slávili 15. februára. Luperkáliami Rimania 

oslavovali známu rímsku vlčicu, ktorá odchovala legendárnych zakladateľov 

mesta Romula a Rema. V tom čase sa slávili po celej krajine aj dni bohyne plodnosti Juno, 

ktoré boli spájané s rituálnymi očistami od zla a s oslavou ţenskej plodnosti pred začiatkom 

nového roka, ktorý sa v Starovekom Ríme začínal 1. marca. Ţeny a dievčatá boli pri tejto 

príleţitosti obdarovávané kvetmi. Tieto oslavy často 

prerastali do bujarých a neviazaných orgií a preto 

ich pápeţ Gelasius I. v roku 494 zakázal. Aby však 

cirkev obyvateľom „nahradila“ ich obľúbený 

sviatok, presunula ho o jeden deň skôr a zasvätila ho 

svätému Valentínovi, ktorému zverila do opatery 

snúbencov a zamilovaných. 

PETRA CHALÁNIOVÁ 

 

Michal Bosák 

     Michal Bosák (* 10. december 1869, Okrúhle – † 18. február 1937, Scranton, Pensylvánia, 

USA) bol americko-európsky filantrop a bankár 

slovenského pôvodu. 

 Navštevoval základnú školu v Radome. Potom pracoval u 

rodičov. Roku 1886 odišiel do USA. Najskôr pracoval ako 

baník v Hazletone. Od roku 1890 pracoval ako rozváţač piva 

vo Freedlande. Roku 1893 sa usadil v Olyphante, kde si 

otvoril vlastnú krčmu, neskôr veľkoobchod s vínom. Vo 

voľnom čase si dopĺňal vzdelanie a získaval si dôveru 

slovenských prisťahovalcov, ktorí sa na neho obracali s 

pomocou, najmä pri finančných transakciách a zabezpečovaní 

lodných lístkov 

V roku 1897 zaloţil súkromnú banku Michael Bosak Privat 

Bank a agentúru lodných spoločností. V roku 1902 sa stal 

členom predstavenstva First National Bank v Olyphante a o 

niekoľko rokov aj jej prezidentom. Ako prezident banky sa 

25. júna 1907 podpísal na americkú desaťdolárovku. Roku 1908 sa presťahoval z Olyphantu 

do blízkeho Scrantonu a aj tu si otvoril súkromnú banku a cestovnú agentúru. Roku 1912 

zaloţil so Slovákmi Slavonic Deposits Bank vo Wilkes-Barre a štyri roky bol jej prezidentom. 

Roku 1915 zaloţil vlastnú banku Bosak State Bank v Scrantone. Banka sa stala najväčšou 
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slovenskou bankou v USA. Úspechy jeho bánk mu priniesli uznanie amerických finančníkov 

a členstvo v správnych radách starých amerických bánk. 

Popri bankovej a obchodnej činnosti sa angaţoval v krajanskom hnutí. Bol pokladníkom a 

neskôr predsedom finančnej komisie Prvej slovenskej katolíckej jednoty. Počas prvej svetovej 

vojny organizoval miliondolárovú zbierku "Na agitáciu za samostatnosť Slovenska". Stal sa 

jedným zo signatárov Pittsburskej dohody z mája 1918. Pracoval v mnohých krajanských 

spolkoch. Od roku 1920 vydával časopis Slovenská obrana, ktorý vychádzal aţ do roku 1972. 

Bol spolutvorcom Slovenskej katolíckej Matice školskej, ktorej predsedom bol v rokoch 

1927-1929. V lete 1920 navštívil Slovensko a v rodnej obci dal postaviť školu s podmienkou, 

ţe v obci nebude krčma. Prispel vysokými sumami na vojnou poškodený kostol v Stropkove 

či na Červený kríţ. 

31. augusta 1920 vznikla v 

Bratislave Americko-slovenská 

banka, kde mala Bosak State 

Bank 60% podiel. Banka začala 

svoju činnosť s deviatim 

filiálkami, neskôr ich bolo 12. 

Budova filiálky v Prešove, 

postavená v secesnom štýle, je 

dodnes známa ako "Bosákova 

banka". V roku 1929 mali jeho 

finančné podniky hodnotu 12-15 miliónov dolárov. Po vypuknutí hospodárskej krízy však 

roku 1931 skrachovali. Tesne pred smrťou sa 3. februára 1937 ešte zúčastnil na prijatí 

delegácie amerických Slovákov prezidentom USA Franklinom D. Roosveltom. Zomrel 18. 

februára 1937 v čakárni zubného lekára v Scrantone. 

Roku 1976 bol pri príležitosti dvestoročnice USA zaradený medzi štrnásť 

najvýznamnejších Slovákov v amerických dejinách. 

SABÍNA STRIGÁČOVÁ 

 

Leopold Haverl 

     V piatok, 5. februára, zomrel slovenský zaslúţilý umelec, dlhoročný člen činohry SND 

Leopold Haverl po váţnych problémoch s obličkami vo veku 79 rokov. "V posledných rokoch 

sa venoval najmä seriálom," uviedlo na svojom Facebookovom profile Spravodajstvo RTVS. 

Jeho posledný bol seriál Divoké kone z dielne televízie JOJ v roku 2014, v ktorom na konci 

seriálu zomrel. V roku 2014 účinkoval aj v seriáloch Doktori z mediálnej dielne Markízy, kde 

hral pána Šišku a v seriáli Tajné ţivoty z produkčnej dielne verejnoprávnej RTVS. V roku 

2007 účinkoval aj v seriáli Ordinácia v ruţovej záhrade ako Cyril. 
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     Slovenský herec, recitátor a dablér sa narodil 16. februára 1936 v hlavnom meste 

Bratislave. V roku 1954 absolvoval štúdium herectva v Odbornom divadelnom kurze pri 

Štátnom konzervatóriu v Bratislave. V roku 1980 bol ocenený titulom zaslúţilý umelec. 

Medzi mnohými inými oceneniami dostal aj krištáľové krídlo za celoţivotné dielo v roku 

2005, cenu Jozefa Krónera za celoţivotné herecké dielo v roku 2006, v tom istom roku bol 

ocenený aj Pribinovým kríţom I. triedy. 

     Tatko šmolko, šéfkuchár Gusteau z filmu Ratatouille, Albus Dumbledore z filmu Harry 

Potter, Gandalf z Pána prsteňov - medzi mnohými inými postavami ktoré daboval v 

nespočetnom mnoţstve filmov sa nájdu aj takéto známe postavy. 

     Pri príleţitosti úmrtia Leopolda Haverla RTVS odvysielala 5. februára na televíznej 

Dvojke reláciu Návraty k hereckým legendám, v ktorej herec spomína na ţivot, hereckú 

tvorbu a ľudí ktorí ju ovplyvnili, televízna Jednotka o 22:05 do vysielania mimoriadne 

zaradila reláciu Takí sme boli: Leopold Haverl a 6. februára o 11:20 Jednotka odvysielala 

televíznu inscenáciu Barón, v ktorej sa Leopold Haverl predstavil v hlavnej úlohe. Hercovi sa 

venovali aj v rádiu Devín. Informácie uviedla RTVS na svojej stránke. 

MARTIN BEDNÁRIK 

 Školský klub detí  
     Sme veľmi radi, ţe sme dostali priestor pre pár slov v našom školskom časopise. ŠKD je 

výchovné zariadenie, ktorého činnosť nadväzuje na vyučovací proces školy. Sme  

najrozšírenejšia forma starostlivosti o dieťa v čase mimo vyučovania a mimo rodiny. V tomto 

školskom roku máme 12 oddelení,  v ktorých pracujú kvalifikovaní  pedagógovia - 

vychovávateľky. Našim poslaním je poskytovať deťom pestrý, zábavný a zaujímavý pobyt 

v zariadení školy. Deje sa to formou tematických oblastí ako: spoločensko-vedná, pracovno-
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technická, prírodovedno-enviromentálna, esteticko-výchovná, hudobno-výtvarná, literárna a 

telovýchovná v jednotlivých oddeleniach školského klubu. 

     Na spestrenie činnosti sa organizujú rôzne celoklubové akcie, divadielka, maškarný 

karneval, návšteva poľovníka, MDD a iné. Ďalšou dôleţitou súčasťou činnosti ŠKD je 

príprava na vyučovanie, kde si deti píšu domáce úlohy a opakujú si prebrané učivo. Keďţe 

zariadenie nemá samostatnú budovu a ani svoje miestnosti, činnosť prebieha po skončení 

vyučovania v triedach. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá sa nachádza 

v areáli školského dvora.  

Ing. SYLVIA MAGICOVÁ 

Prototyp 1.0 
ČO JE INNOVATIVE KID (IKID)? 

„Celoslovenský súťažný projekt zameraný na podporu novej generácie mladých podnikateľov. 

Zameriava sa na implementovanie podnikateľských zručností do vzdelávacieho procesu 

zážitkovou formou a na podporu slovenských základných škôl v rozvoji kreativity a inovácií.“      

     Práve tento názov sa niesol workshopom, ktorý sa uskutočnil 23. januára na Cirkevnej 

základnej škole Narnia na Beňadickej ulici v Petrţalke. Projekt iKid zastrešuje spoločnosť 

KPMG. Stretnutie s mentormi, oboznámenie sa s konkurenciou, výber vhodného nápadu 

a realizácia prototypu 1.0, jednoducho od ničoho k niečomu. 

     Na začiatok sme na rozohriatie absolvovali aktivity, pri ktorých sme museli vyuţiť tímovú 

spoluprácu. Aby boli aktivity zaujímavejšie, rozdelili sme sa podľa škôl a museli sme 

spolupracovať aj s konkurenciou. Spolupráca s konkurenciou nám išla dobre ale ani súperenie 

nám nerobilo problémy.                                                                                                                                                                               
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     Zahrali sme si aj „ľudské bingo,“ ktorého náplňou bolo čo najrýchlejšie nájsť ľudí, ktorí 

majú nejaké záľuby alebo niečo v ţivote absolvovali, napríklad navštívili iný svetadiel alebo 

vyhrali nejakú súťaţ. Aby sme spoznali čo najviac ľudí, na kaţdú definíciu sme mohli nájsť 

iba jedného človeka. Víťazom hry sa stal Šimon Kovačič, ţiak  našej školy. Hra nám pomohla 

navzájom sa lepšie spoznať.  

     Po absolvovaní úvodných zahrievacích aktivít kaţdý tím dostal vlastnú miestnosť, triedu 

a dostali sme čas na oboznámenie mentorov s našimi nápadmi, vymeniť si názory a vybrať ten 

najlepší. Keďţe cieľom workshopu bolo vyhotovenie makety, prototypu produktu, mali sme 

k dispozícií rôzne materiály ako kartóny, papiere a písacie potreby. 

     Na konci workshopu sme prezentovali svoje prototypy a nápady pred ostatnými tímami, 

mentormi a usporiadateľmi workshopu, ľudí z Orbis Institute. 

     Celý workshop trval od 9.00 do 14.00 hodiny, čiţe cca. 5 hodín. Aby sme mohli rozmýšľať 

plnohodnotne, bolo pre nás pripravené občerstvenie i pitný reţim. Úsmevné situácie pri 

aktivitách, priučenie sa niečomu novému a strávenie soboty v kruhu svojich spolupracovníkov 

i súperov – aj takto by sa dal hodnotiť 1. workshop v projekte iKid v tomto roku.  

MARTIN BEDNÁRIK 

Rozhovor s Ing. Marekom Glodičom 

 

„Školský časopis je práca, ktorá napomáha žiakom k obohacovaniu slovnej 

zásoby, komunikácie a predovšetkým vzťah k písaniu,“ tvrdí predseda RZ                     

Ing. Marek Glodič. 

     Pán Glodič je  predseda Rodičovskej rady  pri ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Bol 

zvolený z rady rodičov. Rodičovské zdruţenie (RZ) je dobrovoľné občianske zdruţenie 

rodičov alebo iných zákonných zástupcov ţiakov školy. Spolupracuje s vedením školy pri 

riešení problémov výchovy a vzdelávania ţiakov, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej 

činnosti ţiakov, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí a pri usmerňovaní 

vzťahov rodičov ku škole a naopak. Redakcia školského   časopisu si pripravila pre pána 

Glodiča niekoľko otázok. 

1. Čo zahŕňa práca predsedu RZ ? 

Práca predsedu RZ zahŕňa predovšetkým komunikáciu medzi rodičmi a učiteľmi. Sme 

otvorení rozličným akciám, ktoré sa uskutočňujú v ZŠ, privítali by väčšiu spoluprácu, 

iniciatívu  a komunikáciu.  

Organizačná štruktúra RZ je stanovená na začiatku roka a prispôsobuje sa aj rodičovským 

zdruţeniam, preberajú sa tam problémy, postrehy, čo by sa dalo zlepšiť, kde treba pomôcť 

atď. 
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2. Žiakov zaujíma, kde všade sa používajú financie z RZ? 

Financie z RZ ako aj 2% z daní sa pouţili na vyplatenie dopravy - lyţiarsky výcvik, 

dopravy na korčuľovanie, vybavenie telocvične, dataprojektory do tried, financovanie 

časopisu ako aj odmeny pre deti na rozličné akcie a iné. Účtovníctvo vedie poverená 

osoba a pravidelne pri zasadnutiach sú zástupcovia rodičov  z daných tried  informovaní 

o ich čerpaní nielen ústne ale aj mailom. 

3. Ako vnímate  náš školský časopis? 

Školský časopis je práca, ktorá napomáha ţiakom k obohacovaniu slovnej zásoby, 

komunikácie a predovšetkým vzťah k písaniu. V niektorých prípadoch takýto ţiaci končia 

aj profesiou novinára.  

Ďakujeme pánovi Glodičovi za odpovede a prajeme mu veľa úspechov v jeho funkcii 

predsedu RZ. 

HANA TEREŇOVÁ 

Výsledky TESTOVANIA 5 
     Celoslovenské testovanie ţiakov piateho ročníka sa uskutočnilo za účelom zisťovania 

individuálnej úrovne vedomostí a zručností ţiakov z matematiky a zo slovenského jazyka. 

Testovanie prebiehalo  dňa: 25.11.2015. Ţiaci majú uţ za sebou svoju prvú  testovaciu 

skúsenosť. Výsledky testovania piatakov dopadli veľmi dobre zo SJL aj z Mat sme skončili 

nad celoslovenským priemerom. Blahoţeláme. Zároveň drţíme palce aj našim deviatakom  

v apríli pri písaní monitora.  

ÚDAJE / PREDMETY MAT SJL 

Počet testovaných žiakov školy 108 108 

Maximálny počet bodov v teste 30 30 

Priemerný počet bodov školy 20,36 21,94 

Priemerný počet bodov v rámci SR 18,60 19,99 

Priemerná úspešnosť školy v % 67,87 73,15 

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer v % 61,99 66,62 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v % 5,88 6,53 

 

HANA TEREŇOVÁ 
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Zábavné okienko 
 
 
 

                
 
 

 

 

 

 

 

Meno  (TAJNIČKA)  má pôvod v latinskom slove s významom „silný“ a „zdravý“   

         

2 6 4 7  9  1 3 

  5 8 6     

8 7  3   4  1 

9        6 

4  3   6  8 5 

   3 8 5    

5 3  6  7 9 4 2 

         

    1.        

2.            

   3.         

  4.          

  5.          

   6.                             

   7.         

   8.         

Čo s tým? 

Doplň do tabuľky 

Sudoku chýbajúce čísla 1 

až 9 tak, aby sa žiadne 

číslo v žiadnom riadku, 

stĺpci ani v žiadnom 

z tučne vyznačených 3x3 

štvorcov neopakovalo. 

 

1. Najvyšší orgán výkonnej moci v štáte 

2. Vzdelávacia inštitúcia 

3. Predstava nezodpovedajúca skutočnosti, zdanie 

4. Tato 

5. Znovuzavedenie 

6. Rieka v južných Čechách 

7. Letnička  

8. Osobné zámeno 

POMÔCKA: SÍNIA 

TAJNIČKA 

ZD
R

O
J:

 R
ED

A
K

C
IA

 

ZDROJ: REDAKCIA 


