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Ú V O D 

V minulom školskom roku sme vydali jedno číslo časopisu a bohužiaľ zo 

strany žiakov ani v tomto školskom roku nie je veľký záujem o tvorbu 

časopisu. 

Napriek tomu sa mi podarilo vytvoriť časopis z príspevkov žiakov IV. B 

a IV. A triedy. Články obsahujú aktivity našich žiakov, nejaké novoročné 

zvyklosti, niečo na pobavenie. 

Prajem všetkým, ktorí nahliadnu do časopisu, aby sa veselo pobavili 

a strávili chvíľku pohody a spomienok.  

 

 

Ing. Kyseľová A. 

  



 

 

Začiatok školského roka 2017/18 

Dňa 4. 9. 2017 sa po prvý krát otvorili brány školy v školskom roku 2017/18. 

Riaditeľ školy Mgr. Pančík privítal všetkých vyučujúcich, ţiakov a hlavne 

ţiakov prvých ročníkov na pôde našej školy a poprial všetkým veľa školských 

úspechov.  

V tomto školskom roku máme dve prvácke triedy I. A, v ktorej je triedna 

učiteľka Ing. Kyseľová A. a I. B trieda s triednou Ing. Hazuchovou G. 

 

 

 

  



 

 

 

 

História novoročných osláv 

Silvestrovské oslavy sú slávením Nového roka konajúce sa vţdy v posledný deň 

roka Gregoriánskeho kalendára, a teda 31. decembra na Silvestra. Predstavte si, ţe príchod 

Nového roka oslavovali uţ v dávnej Mezopotámii roku 2000 pred Kristom, avšak riadili sa 

iným kalendárom, takţe im to vychádzalo zhruba na polovicu marca. To však nebol dátum 

náhodný, šlo totiţ o jarnú rovnodennosť, pre našich predkov veľmi významný deň roka. O pár 

storočí neskôr, v roku 46 pred naším letopočtom, zaviedol rímsky vladár Caesar nový, tzv. 

Juliánsky kalendár, kde rozhodol o tom, ţe 1. január bude prvým dňom Nového roka. 

A tak nám to akosi ostalo aţ dodnes. 

Čo sa Silvestra týka, meno i deň, kedy sa oslavuje, nesie v sebe symboliku, o ktorej 

zrejme málokto niečo tuší. Posledný decembrový deň je totiţ v rímskej liturgii zasvätený 

práve pamiatke pápeţa Silvestra I., ktorý vládol v čase striedania významných etáp 

kresťanstva (končilo sa prenasledovanie kresťanov, ktorým tak konečne svitalo na lepšie 

časy).Ďalšia zmena osláv príchodu Nového roka nastala počas stredoveku. V tej dobe tomu 

ľudia príliš neholdovali, dokonca povaţovali slávenie prichádzajúceho roka za pohanský 

zvyk, ktorý neradno dodrţiavať, preto ho dočasne zrušili. 

Našťastie, doba temna skončila, a tak sa v súčasnosti 

môţeme opäť naplno oddávať silvestrovským 

a novoročných oslavám. 

Silvestrovské zvyky 

- V minulosti sa v podvečer na Silvestra stretávali veriaci v kostole, aby sa tam 

poďakovali Bohu za celý uplynulý rok. Večer sa potom konali oslavy. Táto tradícia sa 

však začala aţ po 2. svetovej vojne, dovtedy boli totiţ zábavy aţ do Troch kráľov 

zakázané. 

- Na Silvestra sa pripravovala takmer totoţná večera s tou štedrovečernou, len s 

tým rozdielom, ţe sa mohlo jesť aj mäso. Nechýbalo obradné umývanie a oblečenie si 

čistých šiat. 

- S posledným dňom, respektíve nocou roka bolo spätých aj mnoho veštieb. Naši 

predkovia verili, ţe sen, ktorý v túto noc budete mať, sa aj vyplní. Mágia vplývala aj 

na predpoveď počasia – červené zore ráno značili víchrice, búrky, neúrodu a biedu 

počas roka, drobný hustý dáţď bol zasa predpoveďou dobrej úrody. 

- Obľúbeným zvykom bolo zametanie smetia do kúta miestnosti, nie však von, aby sa 

niekto „nevymietol“ z domu, čiţe nezomrel. Zakázané boli taktieţ niektoré práce v 

domácnosti, ako pranie i vešanie bielizne (lebo by hrozilo, ţe ten, kto ju vešal, by si 

privodil mučivú smrť, moţno práve obesením). 

  



 

 

Imatrikulácia 
 

Tak ako každý rok, sa na našej škole uskutočnili imatrikulácie. Ako zvyčajne, aj tento krát si 

tretiaci na našej škole pripravili pre bažantov zaujímavý program. 

V športových súťažiach preverili ich talent a vo vedomostných ich znalosti.  

Prváci statočne obstáli v jednotlivých disciplínach a určite ich potešila sladká odmena, ktorú 

získali tí najzdatnejší. Po namáhavých výkonoch a pútavej prezentácii o našej škole zložili 

imatrikulačný sľub a čakala ich zaslúžená odmena, písacie potreby s preukazom bažanta a s 

malou sladkosťou. Vďaka našim tretiakom boli prváci slávnostne prijatí za plnohodnotných 

žiakov našej školy. 

Veríme že sa im na našej škole bude páčiť a prajeme im, aby sa hravo dostali do 3. a 4. 

Ročníka a bezbolestne zvládli maturitné a odborné skúšky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Mestská žiacka konferencia 

 

 

Alex Kerndl 

     Dňa 21. 11. 2017 sa uskutočnila Mestská ţiacka konferencia pod názvom „Odvahou 

a múdrosťou prinášaj seba“. 

Konferencia sa konala v KD A. Hlinku, na ktorej sa zúčastnili ţiaci základných 

a stredných škôl. Aj naša škola prispela programom A. Kerndla z III. A triedy s jeho 

Stereotypom ( rapom) a K. Bystričan tieţ z III. A bol ocenený za športové úspechy. Ako 

diváci sa konferencie zúčastnili ţiaci IV. B s vyučujúcou Ing. Kyseľovou A. 

 

 

 K 

Kevin Bystričan 

  



 

Preventívne aktivity na škole 

V mesiaci december sa uskutočnili prednášky pre ţiakov štvrtých ročníkov pod názvom „ 

Obchodovanie s ľuďmi“. Prednášajúcim bol Bc. Jankovič. 

Ţiaci 1. ročníkov sa zúčastnia prednášky Čistý ţivot a témy Šikanovania,  

2. ročníky budú mať prednášku na tému Trestnoprávna zodpovednosť, 

 3. ročníky na tému Extrémizmus. 

 

 

  



 

 

 

Stužkové slávnosti školský rok 2017/18 

Triedy IV. A, IV. B  

Stuţková slávnosť triedy IV. A sa konala 01. 12. 2017 v hoteli Hrabovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuţková slávnosť triedy IV. B sa konala 24. 11. 2017 v hoteli Hrabovo 

  



 

 

Svetový deň boja proti AIDS 

1. december 

 
Prvý decembrový deň je uţ od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti 

AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich 

vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. Kaţdý rok sa tento deň 

oslavuje pod novým heslom, ktoré poukazuje na rôzne aspekty problematiky 

AIDS vo svete ( v roku 2009 to bol problém univerzálneho prístupu k liečbe a 

prevencii). AIDS sa na svete objavilo v roku 1981, na Slovensku bol prvý prípad 

zaznamenaný v roku 1985.  

 

V súčasnosti je najviac HIV pozitívnych v Afrike, juhovýchodnej a východnej 

Ázii a v Latinskej Amerike. Slovensko patrí medzi krajiny s nízkym počtom 

HIV pozitívnych, v roku 2009 ich bolo registrovaných 309. Symbolom 

svetového dňa proti AIDS je červená stuţka. 
 

 

 

  



 

 

Mikuláš zavítal aj do školy  

 

 
 

 

Dňa 6.12.2017 na našu školu zavítal Mikuláš aj s čertom. Všetci ţiaci si 

pochutili na sladkostiach a naši vyučujúci tieţ dostali malú odmenu. Mikuláš -  

Nikolas Hradský z III.C a čert  - Erik Gejdoš z II.A sa zodpovedne na svoje 

úlohy pripravili a spríjemnili všetkým ţiakom tento deň v škole. 

 

 

  



 

Vianočný deň 

Posledný deň pred vianočnými prázdninami sme si spríjemnili spoločenskými 

hrami a varením punču. 

 

Okrem športového vyţitia sa ţiaci mohli zapojiť do rôznych aktivít ako hra 

pokra, spoločenské hry, súťaţ v NHL, či do varenia punču. Kaţdý si prišiel na 

svoje a zúčastnil sa toho, čo mu je najbliţšie.  

 

Ţiaci zo IV.B zorganizovali súťaţ v pokri. Záujem bol aj o spoločenské hry a 

NHL, pri ktorých víťazi získali sladké odmeny. Okrem toho nám ţiaci z III.C 

predávali vianočný punč, ktorý najlepšie chutil tým, čo súťaţili vo florbale a za 

aktívnu účasť a bojovnosť nemuseli platiť. Veľmi nás potešilo, ţe sme sa 

nemuseli učiť a zaujímavými aktivitami sme si spríjemnili posledný deň  v škole 

pred sviatkami. 

 

 

 

                                                                        

 

         

 

  

 



 

Vianočný florbalový turnaj 

Čakanie na Vianočné prázdniny si v posledný školský deň ţiaci spríjemnili 

účasťou na florbalovom turnaji. Turnaj bol organizovaní ţiakmi 4.CI 

v spolupráci s Mgr. Zuzanou Jarinovou. Turnaja sa zúčastnilo celkovo šesť  

tímov, ktoré boli zloţené zo štyroch hráčov a jedného brankára. Turnaja sa 

zúčastnili ţiaci z tried 1.A, 1.B, 2.AS, 2AM, 3.A, 3C.  

Ţiaci hrali spôsobom kaţdý proti kaţdému pričom sa odohralo 15 zápasov, 

kaţdý zápas trval desať minúť a prestávka medzi zápasmi bola trojminútová. Po 

odohratí všetkých zápasov bolo vyhlásenie výsledkov, ktoré dopadlo 

nasledovne.  

Na treťom mieste skončili ţiaci z tímu 1.Aza ktorí hrali Adam Buzák, Erik 

Brnoliak, Kristián Kampa, Erik Mikulec a Patrik Kačaljak. Na druhom mieste 

skončili ţiaci z tímu 3.C za ktorí hrali Miroslav Hradský, Mário Kubis, Samuel 

Roštek, Dušan Kardoš a Christián J. Socháň. Celý turnaj vyhrali ţiaci z tímu 

Haukáči za ktorí hrali Marián Pohánka, Jakub Červeň, Erik Gejdoš, Erik Grauza 

a Martin Chamaj, ktorí sú ţiakmi 2.AS. Najúspešnejšie tri tými dostali vecné 

ceny v podobe medailí spoločne s finančnou odmenou.  

Turnaj bol zrealizovaní za účelom aby ţiaci len nesedeli počas predvianočného 

voľného dna v triedach na stoličkách ale aj si trošku zašportovali. Turnaj si 

okrem súťaţiacich uţilo aj niekoľko divákov v podobe spoluţiakov, ktorí prišli 

povzbudiť svojich kamarátov a spoluţiakov.  A zároveň by sme sa chceli 

poďakovať všetkým ktorý sa zúčastnili turnaja a zároveň aj rade rodičov za 

poskytnutie financií. 

 

 

 



 

Vianočná burza 2017 

 
 

Ţiacka školská rada zorganizovala posledný deň pre vianočnými prázdninami 

charitatívnu burzu, ktorá má našej škole niekoľkoročnú tradíciu. Aj v tomto 

školskom roku sme nezabudli na tých, ktorí to v ţivote nemajú ľahké. Počas 

celého decembra mali ţiaci aj učitelia moţnosť nosiť veci, ktoré uţ nepotrebujú, 

ale boli zachovalé a ešte dokázali urobiť druhým radosť.   

 

Nejeden z nás našiel pod stromčekom peknú vec a ešte tým aj pomohol 

spoluţiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Aj tento krát bolo z čoho 

vyberať, ale najviac nás tešil pocit, ţe sme pomohli tým, ktorí to najviac 

potrebujú. 

 

  



 

Vianočná zbierka UNICEF 2017 

Zapojením našej školy do Vianočnej zbierky UNICEF 2017 v decembri sme 

získali moţnosť pomôcť deťom, ktoré čelia chudobe, hladu a chorobám v 

krajinách, v ktorých zúria humanitárne a potravinové krízy - akými sú Ukrajina, 

Jemen či Juţný Sudán.  

Vďaka našim dobrovoľníkom sa nám podarilo vyzbierať pre tento účel takmer 

40 €. Za to im patrí veľká vďaka. 

 

  

  



 

Študentské vtipy 

1 Telefonát do školy: -Dobrý deň pán učiteľ. Ospravedlňte prosím dnes 

Peťka z vyučovania. Nemôţe prísť do školy, veľmi prechladol. 

V poriadku! A kto volá? - Môj otec. 

2 Jurko, povedz mi, čo má chemickú značku H2SO4? 

- Hm... mám to na jazyku. 

- Tak to rýchlo vypľuj, lebo je to kyselina sýrová. 

3 "Pán doktor, syn mi ochorel," volá na pohotovosť smutný otec. 

"A aké má príznaky?" 

"Zajtra v škole písomku z matematiky." 

4 Učiteľka sa pýta ţiaka: 

- Miško, čo sú to múmie? 

- Sušení Egypťania 

5 Pýta sa učiteľ v triede školy technického zamerania: 

- Ţiaci, ako by ste pomocou vody vyrobili svetlo? 

Kdesi vzadu sa ozve: 

- A čo tak umyť okná?  

 


