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Milí čítatelia, 

Máme pred sebou Vianoce, a to znamená že v rukách držíte

posledné číslo tohto roku. 

Ako ste sa už mohli dočítať v minulom čísle, tak aj teraz sme si 

pre vás pripravili veľa zaujímavích aktivít, správ a ďaľej už 

neprezradím 

Taktiež by som chcel dať do pozornosti aj schránku 

ŠTEFÁNKOVÍN na nástenke Žiackeho Parlamentu, kde môžete

vhadzovať odpovede na naše sútaže, podnety. 

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! 

ŠTEFÁNKOVINY
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Letom svetom za vianočnou hviezdou

Austrália: Zatiaľ čo u nás sme vnútri, lyžujeme sa a korčuľujeme, v Austrálii

si deti užívajú letné prázdniny. Austrálčania oslavujú zväčša pri mori.

Ich " Vianočná večera " je väčšinou hamburger, zeleninový šalát a hranolky.

Na Štedrý deň Austrálčania majú preplnené diaľnice autami, ľudia

chodia na návštevy príbudzním. Populárne tu je

posielanie pohľadníc, dokonca sa tu aj súťaží o najviac pohľadníc.

Kto nosí darčeky? V Austrálii sú kultúry sveta, a tak je ťažké určiť kto nosí

darčeky.

Taliansko: Podľa tradície, ako to v Talian sku býva

zvykom, sa v uliciach Ríma objavujú pastieri. Nosia

tirolské klobúky a pri pochode mestom hrajú na píšťaly a

flauty. Zastavujú sa pred obrázkami betlehema a hrajú

Ježiškovi vianočné uspávanky. Taliani tradične servírujú

na stôl úhora, raky, kurčatá a slanú kukuričnú kašu.

Kto nosí darčeky? V Taliansku nosí darčeky Befana, stará, ale dobrosrdečná čarodejnica,

ktorá lieta na metle.

Holandsko: Štedrý deň slávia Holandania v rodinnom kruhu, nasledujúci deň s

priateľmi. Zvyčajne je na večeru morka s opečenými zemiakmi. Darčeky deti

nachádzajú predo dvermi, vo vreci a potom si ich dajú pod stromček. Každý rodič,

skôr než dá dieťatu darček mu povie básničku ako ho hnevalo, alebo ho pochváli.

Kto nosí darčeky? V Holandsku je to dedko Sinter Klaas.

Prichádza sem zo Španielska. Pomáhajú mu Čierni

Petrovia, ktorý nakoniec

zlé deti odvedú do Španielska, kde musia pomáhať Sinter Klaasovi.
Napísala: Nina Kostolanská, 4.B

AKTUÁLNE
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POZOR na NEVHODNÉ DARČEKY

Ja som vždy chcela psíka pod stromček alebo na narodeniny.  

Ale moja mama hovorí, že Ježiško nenosí živé darčeky.
Raz v jeden deň, počas letných prázdnin, keď sme prišli z  

dovolenky sa stalo toto…….
Moja kamarátka mi oznámila, že jej susedia našli šteniatka a

povedala, že si jedno môžem vybrať. Rodičia mi nedovolili, ale chodila som sa oňho 
aspoň starať. Bol to psík, dala som mu meno BLUE (čítaj Blu). Podľa toho, že mal 
výrazne modré  oči.  Starala som sa oňho 2 týždne. Potom prišla na návštevu moja 
veľká sesternica. Išla som jej ho ukázať. Veľmi sa jej páčil a rozmýšľala, že si ho zoberie. 

A tak sa aj stalo. Zobrala si ho a meno mu nechala také, aké som mu dala. Bola
som veľmi rada, že si ho zobral niekto z rodiny. O pár dní som sa dozvedela, že k nám 
príde Blue na  2 týždne, pokiaľ bude sesternica na dovolenke.

Myslela som si, že to bude zábava, tešila
som sa, ako bude u nás bývať. Ale naopak 
bola to drina! Ráno som musela vstávať o 
 šiestej ( a to boli prázdniny!!!) a ísť ho 
vyvenčiť. Každý vie, že malé šteniatka majú 
mliečne zuby a musia stále do niečoho 
hrýzť, ale on nehrýzol do dreva alebo 
hračky (iba občas),  ale  hrýzol do  mňa a 
brata- my sme boli jeho hračky. A stále 
 behal (rýchlosťou svetla) okolo celej 
záhrady . Nakoniec si ho sesternica prišla

vyzdvihnúť. Aj napriek tomu, čo  spravil s našou záhradou, mi potom chýbal. 
Ale nemyslite si, že psi sú takíto  stále. Nie to nie.. Keď podrastú,  sú oveľa kľudnejší . A 
viete ako som to zistila ? Ak nie čítajte ďalej. O 3 mesiace Blue prišiel na návštevu so 
sesternicou. Bol oveľa poslušnejší ako keď bol malý.  Ale stále trošku vymýšľal  ale  nie 
až tak. Takže, ak si chcete psíka kúpiť, najprv popremýšľajte,  či sa vám bude chcieť 
ráno vstávať a venovať mu svoj voľný čas. Poviem vám, nie je to sranda...

Pes je  živý tvor a nie hračka.

Napísala Mia Melioris, 4.B

DOLEŽITÉ....
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Blíži sa Schoolovision 2018.

Že nevieš o čo ide????????  

Naša škola sa už po tretíkráť 

zúčastní ako jediný reprezentant 

Slovenska v pesničkovej súťaži. 

Ide o obdobnú súťaž ako 

Eurovízia, ktorú asi všetci

poznáte.

V schoolovision súťažia školy a to 

konkrétne žiaci prvého stupňa. 

Našou úlohou je zložiť text, 

urobiť pieseň, natočiť video, 

poslať a potom prebehne hlasovanie prihlásených európskych krajín. Minulý rok 

ich bolo 35. My sme skončili 11., čo bolo super miesto. Hľadáme textárov, 

hudobníkov, tanečníkov, šikovných a zábavných kamošov do tímu. V máji ideme 

na do Poľska, kde bude prvýkrát v histórii prebiehať súťaž naživo. Začíname s 

textom. Pomôžte nám s ním. Tu sú kľúčové slová.  

„škriepky, svár, hádka,

zbytočný, zbytočnosť,

žabomyšie spory, žijeme

len raz, pohoda,

priateľstvo”

Najlepší text bude zhudobnený,

pôjde do súťaže a bude 

odmenený finančnou 

poukážkou.

Predchádzajúce piesne hľadajte na stránke

http://schoolovision2017.blogspot.sk/2017/05/slovakia-farby-colours.html

DOLEŽITÉ....
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Cesta svetla
Je venovaná ceste k svojmu lepšiemu ja, do

svojho vlastného vnútra. Naši žiaci si mohli

užiť magické posolstvo, pričom sa snažili 

vytvoriť harmonickú 

atmosféru, vďaka zapálenému 

svetlu kahančeka.  

Cestou do stredu špirály si

každý mohol zaželať prianie, 

sebe, svojej triede, svojej

škole. Všetkým na kom nám záleží. Keďže sa začína obdobie príprav na vianočné 

sviatky, keď sme ochotnejší, vďačnejsí, úctivejší a láskavejší k blízkym i známym, 

zvolili sme túto špirálu zo zelených vetvičiek ako symbol cesty životom triedy.  

Čo pre Vás znamenajú Vianoce? Pýtali sme sa....

Pre mňa Vianoce znamenajú veľa. Je to moje najlepšie obdobie. Preto lebo Vianoce 

sú čas lásky, pohody,  smiechu. Mám rada aj štedrý večer nie kvôli tomu, že 

máme pod stromčekom darčeky, ale, že som spolu so svojou rodinou.  Keď 

sedím s nimi pri jednom stole. A preto Vianoce znamenajú pre mňa veľa.

Písala: Burtovská B.
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VIANOČNÁ 

Všetko sa už ligoce,
veď sa blížia Vianoce. 

Chystám darček pre sestričku, 
pekný obraz pre mamičku. 

Ocko mi všetky cukríky spapá.
Či sa to patrí na chlapa? 

Cukríky mu teda nekúpim,
brokolicu radšej nakúpim.

Dedko s babkou prídu k nám,
aj pre nich už darček mám. 

Pre babičku vázu mám,
kvetinky jej do nej dám.
Deduškovi dám ponožky,

nech mu je teplo na nôžky.

Sadneme si všetci spolu,
doma k vianočnému stolu. 

Na stole je veľa jedla, 
v kúte ozdobená jedľa. 

Na darčeky tešia sa už všetci, 
Mikuláš ich donesie vo vreci.

Mohlo by napadať veľa snehu, 
sánkovali by sme sa z brehu.

Nech sa všetko šťastím ligoce, 
tešíme sa na Vás, Vianoce.

Sofia Sokoljuk, 6.B

Obrázok: https://sk.pinterest.com/pin/296393219205439148/

Vianoce

Keď už 4 sviečky svietia, 

a v obývačke stromček stojí, 

keď od rána sa deti tešia, 

a pospolu sú všetci svoji.

Nadchádza deň sviatočný, 

čo každé dieťa miluje, 

je to večer vianočný 

radosť pri stromčekoch kraľuje. 

Vo vani sa kapor ešte plaví,

mama niečo dopeká, 

otec robí punč svoj pravý, 

brat von oknom vykúka.

Keď už zvonček zacinká, 

dedko s babkou už sú tu,

už, už je tu hostinka,

už tu máme dobrotu.

Najkrajší deň roka nastal, 

keď je všade veľa lásky, 

keď detské oči šťastím žiaria, 

a nik nemá vážne vrásky.

Nela Kosárova, 6.A

Vaša tvorba

https://sk.pinterest.com/pin/296393219205439148/
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 Vianočné DIY   
Nemáte darček na Vianoce? Chcete niekoho 
prekvapiť?     
Netreba kupovať, ale vyrábať. Inšpiruj sa 
mojim DIY a máš hotovo skôr ako 5 min.

Budeš potrebovať: 
Tekuté lepidlo, vatu,
tvrdý alebo normálny
papier, fixku, nožnice
a niečo na ozdobenie .  

Potom si na papier nakreslíš kruh
a ten vystrihneš.

Keď to budeš mať hotové, 
oblepíš si kruh vatou.

A nakoniec ozdobíš.

(
Môžeš si dať do stredu 
sviečku ale POZOR aby 
to nezhorelo!)) Tvoj

výrobok je hotový โ

No a nakoniec taká maličká čerešnička na torte je 
SVIETNIK. Veľmi jednoduchý a pekný. Tak poďme 
na to!

Budeš potrebovať:  
Tekuté lepidlo, vatu, mini črepník 

a nejaké ozdoby.

Do črepníka si vytlačíš lepidlo a prilepíš vatu.  

Pridáš maličkosti na ozdobu a máš hotovo โ !

Laura Eliška Fojtíková 4.D

ČUDUJTE SA.
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Naša druhá osobnosť je pán Igor Moravčík.

Je to cestovateľ.
Je známy ako druhý najväčší cestovateľ na Slovensku. 

Precestoval 178 krajín z 210 krajín sveta.

Pripravili sme si pre Vás
rozhovor.

Ktorá cesta sa Vám najviac páčila? 

Noo...je to dosť ťažká otázka pretože tých ciest bolo 
viac. Ale veľmi sa mi páčila cesta do Mongolska, kde je 

ešte stále nedotknutá príroda a jazdili sme tam na
koňoch. 

Chceli by ste sa ešte do nejakej krajiny vrátiť? 

Ja sa rád vraciam do Japonska, pretože tam všetko presne
funguje. Vlaky jazdia načas, autobusy jazdia načas, všetko je tam 
presné na sekundu. Je tam aj dobrá a zdravá strava. Je to veľmi 

bezpečná a pekná krajina. 

Kde ste boli najďalej?
Najďalej asi z pohľadu Slovenska som bol na ostrove Americká 
Samoa, čo je veľmi ďaleko od Slovenska a je tam rozdiel až 13 

hodín, čo znamená, že my sme museli prekročiť dátumovú 
čiaru, takže sme sa vrátili o jeden 

deň dozadu. 

Kde bolo najhoršie jedlo? Najhoršie
jedlo bolo asi v Škandinávii. Ale ja osobne som jedol najhoršie
jedlo vo Fínsku, kde som si objednal niečo z Laponskej kuchyne 
a to sa nedalo jesť! Sobí jazyk. 

Adela Belovičová  5.A.    

OSOBNOSŤ IpD.
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Rubrika ParanenormÁlnych javov.

TajomnÁ bytosŤ......
Kde bolo,tam bolo, raz jeden dom a my sme bývali v ňom.

Nebývali sme v dome sami, ale aj s návštevníkmi duchmi.

Tak Vám napíšem jeden z mojich príbehov . My sme vcelku normálna rodina. :-) HA,HA,HA

Mama stále kričí ...uprac hento-tamto, chod´ sa učiť! :-)

No, to je strašné všetko naraz!

Zavrel som sa v mojej izbe a tam sa to začalo! Ako som sa hral na mobile, zrazu môj pes

Simbo začal zúriť, štekať. Zľakol sa a schoval sa pod posteľ.

Ja už som už začal tušiť, čo príde. V izbe začala byť zrazu zima (nie preto, že by bolo

otvorené okno). Z police začali padať knihy, papiere sa samé začali rozhadzovať. Ked´ sa to

ustálilo, objavila sa predo mnou postava. Do tváre som jej nevidel, ale bola celá bielošedá

akoby sa vynárala z dymu. Akoby bola tvorená dymom, ktorý sa

víril. Cítil som, ako na mňa pozerá, tak sme tam chvíľu obaja stáli

(chcel som utiecť , nevedel som sa od strachu pohnúť). Môj pes,

hrdina, bol stále pod posteľou a kňučal. Nezvaný hosť sa otočil a

rozplynul sa po izbe. Rýchlo som utekal za mamou a všetko som jej

rozpovedal. Mama si ma vypočula a dala meno nášmu nezvanému

hosťovi. Sused Záviš. :-)

Kristián Kušev, 6.A

ČUDUJTE SA
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Zábava
Hádanky:

1. Čo sa nachádza raz 

v minúte, dvakrát

v momente a nula- krát

v roku?

2. Jedna žena má 7

detí, polovica z nich sú chlapci, ako je to možné?

3. Starý pán ide do 7-ho poschodia vvyvenčiť psa. Keď sa vracia, ide výťahom 

na 4-ku a ostatné poschodia vyjde pešo. Prečo?

4. Vtipná otázka: Je to modré a lezie to po strome. Čo je to? 

Správne odpovede zašlite do redakcie.

fialové guľaté ovocie

biela prikrývka

obľúbený domáci miláčik

pomôcka na písanie

rozprávková bytosť

majúce veľkú hodnotu

nádoba na kvety

muž, ktorý prináša šťastie

ročné obdobie

ovocie, ktoré majú radi opice

zimný šport

pri krájaní ťa vždy rozplače

výsledok delenia

!

ZÁBAVA
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BIBLIOTÉKA 2017

 Dňa 9.-12.11.2017 sa žiaci 7.D, 7A, 
7.B  sa boli pozrieť na veľký knižný veľtrh

„BIBLIOTÉKA“ ktorý bol v Bratislave.
Okrem kupovania rôzních
kníh, besied,

Prednášok ste tam mozhli strernúť aj 
oblúbenú herečku Petru 
Polnišovú.

ŠKOLA IDE NA SLOVAN
Žiaci 7. A, 9. A a 9.B sa zúčastnili projektu „ŠKOLA IDE NA

SLOVAN“.
Všetci žiaci si to užili a zážitky si zoberú až do dospelosti a možno aj

daľej. Každý fanúšik fandil z celých síl a užíval  si zábavu. 

EXKURZIA
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Vyberáme z Vašej tvorby, súťaž KNIHA.  

Paprika MAX a jazerná príšera LAPRAS
Autori: Martin Grec, Andrej Pokorný, Matej Mlynárik.

Keď som sa ocitol pri jazere, rýchlo som sa spamätal a začal som sa rozhliadať 
okolo. Zrazu som zbadal drevenú chatrč. Keďže už bol večer, povedal som si, že by som 
tam mohol prespať. Koza začala utekať k nej. Pomaly som šiel ku dverám a nakukol som 
dnu. Uvidel som veľkú posteľ. Bol som unavený, tak som si ľahol a zrazu som začul 
tajomné zvuky. Išiel som to von preskúmať. Prišiel som k jazeru a uvidel som tam veľký 
čierny tieň pod vodou. Čierny tieň sa začal zväčšovať až sa pomaly začal vynárať z vody. 
Zľakol som sa  a utekal som naspäť do chatrče. Koza sa schovala pod posteľ a triasla sa 
od strachu. Od rozrušenia a únavy sme hneď zaspali. 

Na druhý deň ráno som vstal a opatrne otvoril dvere. Koza sa rozbehla ako prvá, 
lebo uvidela krásnu zelenú trávu. Prišli sme k jazeru a v jeho strede sme uvideli malý
ostrov. Pozerali sme do jazera, a hľadali tmavý tieň. Tentokrát tam už nebol. Pocítili sme 
strašný smäd. Prišli sme bližšie k vode a chceli sme sa napiť. 
Zrazu sa z vody vynorila veľká príšera. 

Kým sme sa spamätali, zobrala nás do papule a posadia
si nás na chrbát. Doviezla nás až na ten ostrov. Na ostrove
bolo všade vôkol nás veľa zvláštnych ružových bobúľ. Koza 
ochutnala hneď jednu bobuľu a zrazu prehovorila ľudskou 
rečou: „Mňam, tie bobule sú dobré“. Začal som sa obzerať, kto 
to rozpráva a s prekvapením som zistil, že to rozpráva koza
Mliečnica. Sotva som stačil niečo povedať, z vody sa opäť 
vynorila veľká príšera. Rýchlo som zobral bobule a hodil som 
jej ich do papule. Asi sa s nami skamarátila, lebo nás odviezla
na breh. Nazval som ju Lapras. Odvtedy začala prevážať ľudí 
na ostrov za bobule.

Z chatrče sa stalo múzeum vodných tvorov.   Jediná škoda je, že koza 

Mliečnica už nikdy neprehovorila.     A toľko som sa jej toho chcel opýtať... 

ZÁBAVA
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Vianočná omaľovánka. Vyfarbené pošlite do redakcie.


