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Milí čitatelia,   

Opäť čítate nové číslo, tentokrát úplne prvé v tomto roku aj s novým 

redakčným tímom, ktorý si pre vás pripravil veľa nových správ, 

oznámenie výsledkov zo súťaží, záhadných príbehov, vtipné 

rozhovory a veľa ďalšieho. Verím, že vám prinesie väčší pôžitok z 

čítania. 

Chcel by som sa poďakovať všetkým, žiakom, učiteľom i ľuďom 

mimo školy, ktorí sa podieľali na tvorbe časopisu a ďakujem aj 

všetkým verným čitateľom. 

 Tiež by som vám chcel pripomenúť, že ak máte nejaký odkaz, tip 

na článok, otázku, je pre vás k dispozícií schránka odkazov na 

nástenke žiackeho parlamentu. Ak chcete aj odpoveď, podpíšte sa 

prosím menom i triedou. Písať nám môžete aj na Facebook. Nové 

informácie prinášame aj na Facebooku. Nezabudnite nám dať like, aby 

vám nové príspevky neunikli!

EDITORIAL
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Pasovanie prvákov 2017

Každý rok v každej škole je pasovanie prvákov. Tak sa aj v našej škole, v tomto roku

dňa 20.9.2017 v Osvetovej besede v Ivanke pri Dunaji, uskutočnilo pasovanie. 

Pasovanie prvákov je uvítanie prvákov, ktorí budú chodiť do danej školy. Vlastne v 

čase pasovačky si už skoro mesiac zvykali na školský život. 

Dve krásne formácie predviedli prvákom mažoretky Ariella.

Žiaci literárno-dramatického krúžku vtipne moderovali celé pasovanie. Určite to 

nemali ľahké pred takým náročným, prváckym publikom.  

Nechýbali ani malé základné otázočky. 

Našich nových prvákov pasoval pán Bilský, prezlečený v uniforme M.R. Štefánika, 

veľkou ceruzkou. 

Bola tam aj moja sestra.  Jej sa tam páčilo. 

Prváci si odniesli nielen zážitok, ale aj knižku a vak plný malých drobností.

Napísala a nakreslila Laura Grambličková, 4.A 

TÉMA ČÍSLA
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      Je práca učiteľa jednoduchá ?                

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že práca učiteľa nie 

je jednoduchá?

Pani učiteľka Alžbeta Tomčíková učí na škole viac ako 

25 rokov.

Povedala, že je v podstate super spoznať nových 

žiakov, ich rodičov, človek už tak nevníma tie roky... 

Byť učiteľom je naozaj ťažké. V škole sa veľa zmenilo, 

hlavne obohatili IKT, ale aj postup učenia je trošku iný. 

Čo sa týka predmetov, pani učiteľka povedala, že deti najviac baví TEV, zriedkavo aj 

MAT a aj ETV, pretože deti sa zabavia a majú lepší pocit...

Pýtali sme sa jej aj to, aké to bolo, keď začínala a aké je to teraz. 

Povedala, že deti boli viac ostýchavejšie a mali viac rešpektu. Teraz sú smelšie,

majú väčší prehľad a sú menej sústredené. „Je to podľa mňa z reklám, ktoré deti 

posmelia.“

Myslíte si, že majú učitelia trému?  Ako to mala pani Tomčíková?  

„Zo začiatku áno, ale teraz už v pohode, chodila som na spev a divadelné scény. 

Veľmi mi to pomohlo.“  

Prezradila pani Tomčíková. Pani učiteľka neučí len 4. a 5. ročník ale aj 8.-akov 

(teda učila). Ôsmakov učila HUV a povedala, že poslúchali. No, a prečo asi? Majú 

určite radšej hudbu ako slovenský jazyk? „Asi to bude tým, že tá hudba je zdrojom 

počúvania, veď prečo nie?”  

Lívia Č., Laura F., Lilien Š. 4.D 

ROZHOVOR
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Ak máš svojho obľubeného učiteľa a rád by si sa o ňom dozvedel viac, napíš do redakcie.
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Ako to bolo s Newtonom a gravitáciou?

Určite ste aspoň raz počuli o slávnom 

vynálezcovi ISAACOVI NEWTONOVI. Tento

vynálezca vynašiel zemskú príťažlivosť, dnes 

známu ako GRAVITÁCIA.

Objavil ju, keď sa prechádzal v sade a išiel 

si oddýchnuť pod jabloň. Jablko zo stromu mu 

spadlo rovno na hlavu. Odvtedy sa začal 

zaujímať o to, prečo predmety padajú  zhora 

dole a  nie zdola nahor. Ale to nie je jediné, čo 

vynašiel. Takisto sa vraví, že vynašiel dvierka

pre mačky, ale aj Newtonov ďalekohľad. Je 

jednou z najväčších postáv v dejinách ľudského 

poznania a od neho sa vlastne počíta fyzika ako 

novodobá veda. Newton sa ako skutočný vedec 

pridržiaval len pozorovaných faktov a výsledkov

experimentova, nepúšťal sa do nepodložených 

špekulácií. Jednu báseň o ňom napísali: 

Poriadok prírody bol dlho tmou noci

zastrený. Boh povedal: Buď Newton! A deň 

zažiari jasný.

A preto sa tento vynálezca preslávil.

Lívia Černá, 4.D                                                                       

Zdroj: Wikipédia

A čo ste o Newtonovi nevedeli? 
Viete o tom, že mal fóbiu zo
Slnka?
Alebo, že časť z jeho jablone 
bola poslaná do vesmíru ako

pripomienka gravitácie.

Pri svojom bádaní Newton
prišiel na hypotézu, že svet

neskončí skôr ako v roku 2060. 
Ešte nám teda pár rokov ostáva.

Newtonovi jablko nepadlo
tak úplne na hlavu. Pri

sledovaní padajúcich jabĺk mu 
skrsla v hlave myšlienka, či je to 
rovnaká sila, ktorá ovplyvňuje 
pohyb Mesiaca okolo Zeme.

A ešte mal aj problémového
psa, ktorý mu omylom zapálil

laboratórium, kde mu zhorela jeho
20-ročná práca.

SPRÁVY



strašidelné slovo,

ešte strašidelnejsí

problém....

Šikana – je opakované ubližovanie niekomu, vyhrážanie sa alebo hovorenie zlých

vecí o niekom. Má naozaj veľa podôb, ktoré sú často zamieňané, za „strandu“.   

O fyzickej šikane hovoríme, keď agresor (ten, čo to robí) bije niekoho, 

kope niekoho, provokuje neustálim štuchaním, alebo inými formami na telo obete.

Slovná šikana a zastrašovanie – tam patria aj úrážlivé prezývky,

ktoré ponižujú, ubližujú dotyčnému, patria tam nádavky, urážanie rodičov, rodiny, 

a iné formy výsmechu ako napr. tučko, smraďoch, bifľoš, hlúpak, autista, bezďák....  

K inej forme šikany patria aj krádeže, ničenie vecí spolužiaka, 

schovávanie (školské pomôcky, desiata, topánky....)

Násilné príkazy, manipulácia – pod hrozbou niekto, musí niečo robiť, čo sám 

nechce a je mu to neprijemné.

Izolácia – ohováranie, vylúčenie z triedneho kolektívu, nikto sa 

s obeťou nebaví. 

Kiberšikana – šírenie ohovárania, ponižujúcich fotiek a príspevov za

účelom ublížiť cez sociálne siete, patrí tam aj nahrávanie a fotetie v chúlostivých 

situáciách.

PROBLÉM
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Kto je obeť? Obeťou môže byť ktokoľvek. Na každom je možné nájsť 

niečo, čím sa odlišuje od iných a môže byť zámienkou na šikanovanie.  

Kto je agresor a prečo to robí? Agresor je žiak, ktorý robí šikanovanie alebo

aj navádza druhých na ubližovanie a ponižovanie druhého. Je to človek, ktorý  

bol alebo je sám šikanovaný, alebo si nevie nájsť vzťah s rovesníkmi

a používa silu a strach na získanie si kamarátov. Môže to byť niekto, kto je 

výchovávaný, že vždy silnejší musí vyhrať, že treba mať moc.  A často to začne 

ako nevinná sranda.

Čo má robiť ten, kto je šiakanovaný? V prvom rade je dôležité, aby mal

každý osobu, ktorej dôveruje, či sú to rodičia alebo v škole, prípadne 

spolužiak, nejaký odborník. Prekonanaťstrach, nebáť sa a hľadať pomoc. 

Ako sa brániť?  Vždy sa bráň, nezmier sa s tým. Ak vidiš, že sa to deje aj 

v okolí, nemlč. Pomáha to tak tým, ktorí týrajú. Nedaj sa vyprovokovať 

ani vystrašiť. Krič, utekaj, povedz to všetkým. Ak máš ísť okolo tých, čo ťa 

šikanujú, NEBUĎ SÁM. Nájdi si kamarátov s podobným problémom

a podporujte sa. Povedz o svojom probléme rodičom, učiteľovi, hocikomu, komu 

veríš.

A na záver si len pripomeňme: 

„to, čo nechceš, aby robili tebe – nerob ty iným.“

         Rozhovor s p. Navarovou urobil Jozef Borodáč, 6.C 

PROBLÉMPROBLÉM
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Rubrika ParanenormÁlnych javov.

StrAŠidlo v Šatni......
Čo sú duchovia ? Odkiaľ sa tu vzali? Vidíme ich, či je 

to iba prelud? Ľudia majú rôzne názory na duchov. 

Jedny veria, druhí neveria.

Ale ja Vám napíšem svoj príbeh, čo sa mi stalo. 

Bol to deň ako každý iný deň. Ráno som vstal a rýchlo 

som sa ponáhľal do školy (zase som zaspal.:-) ) Tak 

začali preteky o čas. :-) Konečne som sa dostal do cieľa 

- hurá škola! Ako som sa prezúval v šatni, vtedy sa to

stalo......

Začali blikať 

svetlá, jedno

svetlo blikalo,

až napokon

zhaslo, všade

bola úplná

tma. Mal som

veľmi  neprí-

jemný pocit,

ktorý ma nikdy nesklamal. A potom sa to stalo ... zbadal

som To alebo Jeho, M.R.Štefánika... Bol oblečený v  

uniforme a prechádzal sa

po šatni, pozeral dookola

akoby niekoho hľadal. A 

potom prešiel cez stenu,

akoby tam mal tajné

dvere.

Ja som stal v šatni ako

obarený a premýšľal som, 

čo sa to stalo a čo som 

videl!!!!

Mám viac takýchto

nevysvetliteľných záhad.    

Kristián Kušev, 6.A

Ak máš svoje zážitky

s nevysvetliteľnými javmi.

Podeľ sa s nami a napíš do

redakcie.

ČUDUJTE SA.
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Exkurzia 4.A, 4.E - hurá do Bratislavy alebo BUBUBU

Výlet sa uskutočnil v piatok 20.10.2017. Išli 

sme vlakom do Bratislavy. Od pani učiteľky 

sme dostali otázky o Bratislave a išli sme na ne

hľadať odpovede. Najprv sme museli spočítať 

koľko brán má plot okolo Prezidentského 

paláca. Potom sme šli do Bibiany, kde sme videli dve výstavy. Prvá sa volala Hu

húúú alebo najstrašnejšie slovenské strašidlá.

Boli tam všelijaké čudné, smiešne a aj 

strašidelné strašidlá, napríklad: trojhlavý drak a

duchovia, na ktorých sme si svietili baterkou.

Niektoré veci sme si mohli aj vyskúšať. Druhá 

výstava bola o knižke menom Hlbokomorské

rozprávky, ktorej hlavnými hrdinami sú ryba Biba a had Rado. Nakoniec sme

navštívili Dóm svätého Martina a cestou späť na stanicu sme videli rôzne sochy. 

Potom zase späť vlakom do školy. 

Laura Grambličková 4.A 

Vieš o tom, že zmok sa volal

aj Rarášik alebo škriatok?

Mohol vám zobrať dušu. BŔŔŔŔ 

(z knihy Čerti, bosorky a iné strašidlá) 

EXKURZIA
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Našou prvou osobnosťou je Andrej Bičan.  

Andrej Bičan sa síce narodil v Bratislave, ale momentálne 
žije v Ivanke pri Dunaji. Vyštudoval herectvo, hral na Novej
scéne, aj v Divadle P.O.Hviezdoslava. Známy sa stal hlavne
zábavnými reláciami. Najskôr v Maxihre, potom Varí vám

to a teraz zabáva v 5proti5.

Ako  sa Ti páčilo  na Boyarde? 
Bol to jeden z nejlepších televíznych zážitkov,
pretože na pevnosť Boyard som sa pozeral, keď 

som bol ešte malý. Mal som tak 11 rokov a vtedy to
bol veľký hit a ani sa mi nesnívalo, že niekedy 

budem súčasťou tohto programu. 

Aká je tvoja oblúbená činnosť? 
Najradšej by som len tak ležal na pláži a opaľoval 

sa na piesku a plával s žralokmi. Ale veľmi rád 
moderujem aj 5proti5.

Hrávaš sa vo svojom voľnom čase? 
Áno. Najradšej mám asi hru, ktorú určite veľa z vás 

pozná, Clash Royale.

Čo si myslíš o dnešných deťoch? 
Dnešné deti majú oveľa viac  možností, ako sa 

zabaviť, ako tie včerajšie. (SMIECH)  To znamená, 
že tá generácia, keď sme boli deti my, toho tak veľa 
nemala. Nemali sme telefóny ani tablety. Ale zato
sme mali oveľa viac času, ktorý sme trávili vonku 
na ulici. Musím ale povedať, že tá ulica nebola tak 

nebezpečná ako je dnes. Čiže dnes je oveľa 
bezpečnejšie sedieť v obývačke a hrať sa, či už 

spoločenské hry alebo na telefóne. Ja podporujem 
viac, keď sú deti s rodičmi vonku, než samé. 

Foto: Videoarchív Markíza

Chcel by si niečo zmeniť na tejto 
dedine?

Ak áno, tak čo? 

Ja by som na tejto dedine nič 
nemenil, pretože ja si myslím, že

toto je dosť kľudná dedinka. 

Chcelo sa ti robiť tento rozhovor? 
Nie. (redaktorkine frfľanie) 

Vlastne aj áno. Bavilo ma to.
Hlavne to bolo kvôli tomu, lebo

pani redaktorka mi uvarila večeru 
a upratala si izbu.

Nejaká rada do života?
Najlepšie je byť vždy prvý. Keďže 
chodíte do školy, najlepšie je byť 
prvý v škole. V dnešnom svete to
budete potrebovať. A hlavne mať 

dobré známky.

Anna Bičanová, 5.A

OSOBNOSTI IpD
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Hellovínovanie na našej škole.

Štvrtok (19.10.2017) sa konalo vyhodnotenie

tekvíc a halloweenskej výzdoby, a my sme boli pri

tom. Boli ste kreatívni - až priam neuveriteľné,

akú fantáziu máte. Od pavúkov na stene,

lietajúce tekvice, umelá krv alebo litre cervenej

farby, až po upírov a zombíkov. Ale víťaz môže

byť len jeden a preto to nebolo ľahké ani pre

porotu, ktorá sa ale aj tak potrápila a doniesla výsledky.

Aj pri vyrezávaní tekvíc ste zapojili fantáziu, a z tekvíc sa stali piráti,

strašidlá a dokonca aj hrad.

Tekvice Výzdoba

Víťazi:

Trieda

1. 1.A
2. 2.E
3. 5.A

Kreativita
1. B, 3.D

1.stupeň              2. stupeň 

1. 4. E 1. 6.A
2. 4.C 2. 5.C, 6.B
3. 1.D, 2.B, 3.C 3. 5.D, 7.B

Víťazom gratulujeme !

TÉMA
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Predstavujeme náš prvý 5 min. recept

V našej rubrike 5 minútové recepty by sme

Vám radi ukázali, akých máme šikovných

kuchárikov aj medzi nami, deťmi. Vieme si 

samy pripraviť mňamku a aj postup 

zdokumentovať. Pokiaľ je aj nejaká šikovná 

pani učiteľka, či učiteľ, čo vie navariť, sem sa 

s chuťovkami.  

Vitamínová
bombááááááááá.

Potrebujeme:
hrušku,jablko,banán,

mandarínku,cereálie,j

ogurt,med,misku,lyžic

u,nôž na krájanie.

1.krok:

Najprv ošúpeme

banán a mandarínku.

Banán nakrájame

a mandarínku

rozpolíme na

mesiačiky a dáme do  

misky.

2.krok:

Nakrájame jablko a hrušku

na menšie kúsky. Dáme do

misky.

3.krok:

Dozdobíme cereáliami,

medom a jogurtom.

Napísali a navarili: Lívia
Černá a Lilien Ščibranová, 
4.D

Ak máš aj Ty svoj

jednoduchý recept., napíš

nám ho do redakcie

5 min. recepty
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Z každého rožku

trošku...

Ferko si vykrikuje na hodine:
"Bager!"
"Báágeeer!
"TUT TUT!"
Učiteľka ho napomenie:  
"Ešte raz povieš báger, máš poznámku."
Ferko povie skleslo:
"Tut tut buldozér."

Otec sa pýta syna:
- Čo ste robili dnes na vyučovaní? 
- Na hodine chémie sme sa zaoberali
výbušnými látkami.
- A čo máte na programe zajtra v škole?  
- V akej škole?

- Kde leží Trója?
- Medzi Dvójou a Štvórou - odpovedá
Janko.

Múdre reči pri tabuli 

o Chémia je taký istý predmet ako fyzika,

ibaže na chémii je väčší smrad.

o Pes by bol najlepší priateľ človeka, 

keby mu  mohol  požičať.

o Sliepka je veľmi hlúpe zviera. Najviac 

vajec znáša vtedy, keď sú najlacnejšie.

o V džungli je všetko jedlé. Aj ty.

o Páčite sa mi. Pamätám sa, aké bolo byť 

mladým a hlúpym.

o Toto slovami nevyslovím, je vám

to len poviem.

Tajnička....  

Ak máš aj Ty svoj vtip, napíš nám ho do

redakcie.

SPRÁVY/ZÁBAVNÍČEK 
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Relaxačná omaľovánka 

TÉMA


