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Ahojte!
Je tu opäť nový školský rok a v novom zložení od septembra pracuje aj naša redakčná
rada. Na našich stretnutiach sme premýšľali, ako vás zaujať, čo nové priniesť. Dali sme
hlavy dokopy a zrodili sa nové rubriky nášho časopisu. Okrem tradičných, s ktorými sa
stretávate každý rok, vám prinášame aj ďalšie: NA SLOVÍČKO... , VIEŠ, ŽE... a ČO JE
NOVÉ. Veríme, že každý si v časopise nájde niečo pre seba. Priblížime vám dianie
v našej škole, predstavíme nové talenty, prinesieme tiež rozhovory so zaujímavými žiakmi.
Predstavíme vám aj niekoľko noviniek tohto školského roka. A samozrejme, nebude
chýbať ani humor a zábava. Dúfame, že sa vám naše nové vydanie bude páčiť. Prajeme
vám príjemné čítanie!
Vaša redakčná rada
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AKO VZNIKOL NÁZOV ČASOPISU

TRDIELKO

Náš školský časopis vychádza už dlhé roky. Prečo sa volá práve TRDIELKO? Čo to slovo
vôbec znamená? Aj my sme si kládli túto otázku. Pýtali sme sa všetkých naokolo, ale nikto
nám nevedel jednoznačne odpovedať. Iba naše slovenčinárky sa tajomne usmievali.
Zaviedli nás do kabinetu slovenčiny a ukázali nám kopu časopisov. Tam sa vraj skrýva
odpoveď na našu otázku. Pustili sme sa teda do hľadania a zistili sme, že prvé TRDIELKO
vyšlo v školskom roku 1991/1992 a názov mu dali vtedajší piataci, ktorí sú dnes už
dospelí, majú 37 rokov. Časopis pomenovali podľa svojho spolužiaka TRDLA.
Sedával v lavici V.C, nič nevedel, nepočul, len sa mlčky pozeral a vždy si čosi čmáral.
V očiach iných vyzeral ako malý hlupáčik a popletko, také trdlo. Niekedy sa mu v učení aj
darilo, no takých svetlých dní bolo málo. Spočiatku býval smutný. Časom si zvykol, že
naňho ostatní spolužiaci pokrikovali: „Trdlo, Trdlo!“ Iný na jeho mieste by sa bol dávno
urazil. On však bol na svoju prezývku hrdý. Viete prečo? Medzičasom po ňom pomenovali
školský časopis. Klebety sa totiž šíria rýchlo a triedne jazyčnice zistili, že TRDLO nie je
žiadne trdlo. Skladá básne a nie hocijaké. Krásne! Žije si vo svojom tajnom svete, tvári sa,
že nič nevie a tvorí... Píše, kreslí, vymýšľa. Príbehy, rozprávky, tajničky a krížovky. Pridali
sa k nemu aj ostatní šikovní žiaci a kde sa vzalo, tu sa vzalo... TRDIELKO nás zabávalo.
Náš prvý školský časopis bol na svete!
Nik sa viac TRDLU neposmieval. Prečo by aj?! Veď sa stalo šéfom redakčnej rady a jeho
prezývkou, presnejšie jej zdrobneninou, pomenovali školský časopis.
A my sme pre vás v tomto školskom roku pripravili už jeho 21. číslo.
Redakčná rada

ZAČIATOK NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA

Je tu začiatok nového školského roka a my sa oddýchnutí vraciame do lavíc, ktoré sme
v júni opustili. Tešíme sa na kamarátov aj spolužiakov. Hlavou nám však víri množstvo
myšlienok. Čo prinesie? Aký bude? Podobný ako predchádzajúce školské roky, a predsa
iný. Výnimočný pre prváčikov, pre ktorých je prvý deň v škole jedným z najdôležitejších dní
v ich živote. Výnimočný je aj pre nás ostatných. Chystá sa totiž otvorenie nového
tartanového ihriska, na ktoré sme tak netrpezlivo čakali. Pásku slávnostne prestrihol pán
primátor Richard Raši a odovzdal ho do užívania našej škole aj širokej verejnosti. Vzápätí
odštartoval prvých bežcov - tretiakov so svojimi pani učiteľkami. Atletický ovál je od
dnešného dňa otvorený a my sa už tešíme na hodiny telesnej výchovy aj popoludňajšie
športové aktivity.
Všetkým žiakom želáme v novom školskom roku veľa úspechov. Dúfame, že sa v škole
budeme cítiť príjemne a popri učení zažijeme aj mnoho zaujímavých akcií a podujatí.

Redakčná rada

ČO O NAŠEJ ŠKOLE MOŽNO EŠTE
NEVIEŠ…

- tento rok oslavuje 27 rokov
- je jedna z najväčších škôl
v Košiciach
- navštevuje ju 690 žiakov, z toho 332
chlapcov a 358 dievčat
- je v nej 22 dvojčiat
- najviac dievčat sa volá Natália, najviac
chlapcov má meno Samuel
- pracuje v nej 75 zamestnancov

- ako jedna z mála škôl v SR
využíva
na vyučovaní interaktívne 3D
výučbové modely programu
CORINTH CLASSROOM
- podporuje zdravý životný štýl, organizuje
Deň zdravej výživy
- pracuje v nej rovesnícka skupina

- má 30 tried a 11 odborných učební
- v spolupráci s CVČ v nej pracujú rôzne
záujmové útvary

- zapája sa do finančných zbierok v rámci
Dňa narcisov a Dňa modrého gombíka

- vydáva časopis Trdielko, ktorý vychádza
od školského roku 1991/1992

- zbieraním plastových vrchnákov prispieva
na zakúpenie invalidných vozíkov pre
telesne postihnutých ľudí

- je najúspešnejšia
a najvšestrannejšia základná škola
Školskej olympiády Košice 2016 a
2017
- stala sa najúspešnejšou
a najaktívnejšou školou
v rámci projektu Košice –
európske mesto športu 2016

- prostredníctvom združenia Kedjom –
Keku finančne podporuje vzdelávanie
na diaľku „adoptovaných“ detí
v Kamerune

- finančne aj materiálne podporuje útulok
pre psov v Haniske
- v minulom školskom roku nazbierali
žiaci 34098 kg papiera

- je súčasťou národného projektu IT
Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie

Redakčná rada

NOVINKY ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018

» ZÁKAZ POUŽÍVANIA

MOBILNÝCH TELEFÓNOV
NA VYUČOVANÍ
» NOVÝ TARTANOVÝ BEŽECKÝ

OVÁL
» INTERAKTÍVNE 3D VÝUČBOVÉ
MODELY PROGRAMU
CORINTH CLASSROOM

» ČIPOVÝ SYSTÉM V ŠKOLSKEJ

JEDÁLNI
» VYBAVENIE UČEBNÍ INTERAKTÍVNYMI

TABUĽAMI
» NOVÁ MULTIMEDIÁLNA UČEBŇA
» NAČÍTAVANIE TEXTOV A FOTOGRAFIÍ

V ČASOPISE POMOCOU QR KÓDU

Redakčná rada

ANKETA
OPÝTALI SME SA VÁS, ČO NOVÉ BY STE V ŠKOLE UVÍTALI
Škola je miesto, kde trávite väčšinu svojho času. Je preto dôležité, aby ste sa v nej cítili
príjemne. Zisťovali sme, čo nové by ste v nej uvítali, prípadne, čo vám v nej chýba. Toto
sú vaše najčastejšie sa opakujúce požiadavky:
Vlastná skrinka pre každého žiaka
Automat na jedlo a nápoje
Výber jedál v ŠJ z viacerých možností
Vybavenie tried televízormi a notebookmi
Registrácia dochádzky čipovou kartou
Možnosť tráviť veľké prestávky vonku
Viac lavičiek v areáli školy
WIFI pripojenie v celej škole
Interaktívne tabule v každej triede
Vybudovanie bazéna v areáli školy
Nové melódie na playliste zvonenia
Farebnejšie priestory školy
Spoločenská miestnosť

Dlhšie prestávky
Výťah
Eskalátor
Mladé a pekné učiteľky
Domáce zvieratko v každej triede
Jedenie na vyučovacej hodine
Plazmové televízory v triedach
Možnosť uvariť si v triede čaj
Zrkadlá v triedach a na WC
Gauče na chodbách
Školský autobus
ČO NAŠA ANKETA PRINIESLA?
Zistenie, že ste v škole radi a chcete sa v nej cítiť rovnako komfortne a pohodlne ako
doma. Niektoré vaše požiadavky sú reálne, iné menej. Posúďte sami. Veríme, že sa
niektoré z nich zapáčia aj vedeniu našej školy a prihliadne na ne pri modernizácii jej
priestorov a areálu.
Kresby: Sofia Jendrušáková VIII.A

Redakčná rada

NAŠE ÚSPECHY

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
OK A KK V CEZPOĽNOM BEHU DIEVČAT:
jednotlivci: 1.m. - M. Kiernoszová VIII.C
družstvá: 1.m. - M. Kiernoszová, H. Poláková VIII.C
T. Gumanová, B.Túrocziová VIII.A
Majstrovstvá SR: 7. miesto
SPEV BEZ HRANÍC: 2.m. - V. Fertáčová III.A
i BOBOR: maximálny počet bodov
V. Kolumberová V.A
S. Fuseková V.C
OK V BASKETBALE:
Dievčatá: 1. miesto
Chlapci: 3. miesto

ČO NÁS TENTO ŠKOLSKÝ
ROK EŠTE ČAKÁ?
SLÁ

PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY
ŠKOLA PLNÁ TALENTOV
ŠALIANSKY MAŤKO

SLÁVIK SLOVENSKA
ŤAHANOVSKÁ RUŽA
MLADÍ ZÁCHRANÁRI CO

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

DRUŽSTVÁ MLADÝCH

PYTAGORIÁDA

ZDRAVOTNÍKOV

MATEMATICKÝ KLOKAN

ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ LIGA

NÁBOJ JUNIOR
ENGLISH GRAND PRIX

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

NAJKRAJŠIA VALENTÍNKA

OTVORENIE ŤAHANOVSKEJ

KOŠICE 2018

FONTÁNY
DEŇ ZEME
ŠKOLSKÁ AKADÉMIA

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
DO YOU SPEAK ENGLISH?

SPRECHEN SIE DEUTSCH?

ГОВОРИТЕ ПО РУССКИ?
26. september je Európskym dňom cudzích jazykov. Aj
my sme sa doň zapojili na hodinách angličtiny, nemčiny
a ruštiny. Po rozhlasovej relácii, ktorá odznela v štyroch
jazykoch ( k európskym jazykom zaraďujeme
samozrejme aj slovenčinu ), sme sa venovali rôznym
aktivitám pripravených v cudzích jazykoch, ktoré sa v našej škole vyučujú. Našu činnosť
dopĺňali zábavné kvízy, tajničky a piesne. Európsky deň podporili aj naše pani kuchárky,
ktoré nám pripravili na obed medzinárodné menu pozostávajúce z portugalskej polievky,
talianskej pasty sciutta, moravských koláčov a indického čaju.

Naša redakčná rada zisťovala, ako to v tento deň vyzeralo na hodinách cudzích jazykov.
Opýtali sme sa žiakov, čomu sa venovali a či sa im to páčilo. O svojich aktivitách na
hodinách žiaci povedali:
Na angličtine sme z farebného papiera vyrábali pohľadnice a vypisovali ich. Bolo to
zaujímavé.
Noro VII.B
Na výkres sme písali, „why“- prečo sa učiť cudzí jazyk a „how“- akým spôsobom sa učíme.
Lepili sme obrázky a kreslili.
HELLO!

Filip VII.B
HEY, WHAT´S UP?

Na hodine ruštiny sme sa rozprávali o jazykoch Európy, na tabuľu sme písali pozdravy
v ruštine, angličtine, nemčine, češtine, slovenčine, poľštine aj rómčine. Páčilo sa mi to.
ЗДРАВСТВУЙ! КАК ДЕЛА?

Simona VIII.A

Do vystrihnutých listov stromu z farebného papiera sme po nemecky vpisovali rôzne texty.
Listy sme po vyučovaní pripli na konáre nášho jazykového stromu. Bolo to fajn.
TSCHŪß!

Viktor VIII.A

CEZ KĽÚČOVÚ DIERKU
Tajne sme nazreli na hodinu literatúry našich deviatakov. Písali ako včielky. Inšpirovaní
romantickými básnikmi vytvorili tieto verše o mladosti a láske:
A čo je mladosť? - Dvadsaťpäť rokov?
Ružových tvárí hlaď jará?
Či údov sila? Či strmosť krokov?
Toto sa všetko zostará!
Mladosť je túžba živá po kráse,
je hlas nebeský v zemskom ohlase,
je nepokoj duší svätý,
je tá mohutnosť, čo slávu hľadá,
je kvetín lásky rajská záhrada,
je anjel v prachu zaviaty!
A. Sládkovič
Tá mladosť krásna

Ó mladosť, ty dar záhadný

budí rozkvet ľudí,

u všetkých srdečne vítaný.

všade navôkol láka

Pohlaď nás jemne po tvári,

pocit, čo v hrudi láska.

nech sa z nás nikdy nevytratí.

S. Fecková IX.C

E.Bundschuhová IX.C

Sme večne vysmiati,
žijú v nás nesmelé sny.
Píšeme básne na tráve,
žijeme pre lásku,
žijeme pre šťastie
užívajúc si mladosti.
M. Zamboryová IX.C

SLOVENSKO OČAMI DEVIATAKOV

Čarovná krajina,
domov môj sladký.
Slovensko krásne,
rodná ty vlasť mi.
Priamo v srdci Európy
mám šťastné bydlisko.
Krajina, čo opisujem,
nazýva sa Slovensko.
Sabina Urbancová IX.B

Slovensko, ty krásna krajina,
si moja rodná domovina.
Krásne i tie hory, lesy,
ďakujem kraj môj, že si.
Za Slovensko dnes ďakovať chcem,
že som sa tu narodila,
že žiť tu smiem.
Na Slovensko vždy hrdá budem,
že to kraj krásny nikdy nezabudnem.
Nikola Nagyová IX. B

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU
V rámci Európskeho týždňa športu, ktorý sa uskutočnil v termíne 23.9. - 30.9.2017, sme sa
aj my zapojili do rôznych pohybových aktivít. Naša škola žije športom po celý školský rok.
Radi sa hýbeme, športujeme a súťažíme, a tak nikomu z nás nerobilo problém zabehnúť
na tartanovom ihrisku 250 m. Náš nový atletický ovál tak zažil prvú veľkú zaťažkávaciu
skúšku – hromadný beh. Zúčastnilo sa ho 215 žiakov, spolu sme zabehli 53,75 km.

Nasnímaním QR kódu sa dozvieš vyhodnotenie behu
za jednotlivé ročníky:
Veríme, že žiaci našej školy budú fyzicky aktívni nielen na hodinách telesnej výchovy, ale
aj vo svojom voľnom čase. Cieľom kampane „#BeActive,“ ktorej sme sa v rámci
Európskeho týždňa športu zúčastnili, je podpora športu a fyzickej aktivity žiakov po celý
rok.
Redakčná rada

Čo o Európskom dni športu povedala víťazka za 7. ročník Sabina Poláčková:
Tento deň bol úspešný. Každý žiak zabehol na atletickom ovále 250 metrov. Počasie nám
prialo, podmienky na beh boli dobré. Ráno bolo síce chladnejšie, ale neskôr nás už
zohrievalo slniečko. Bežali celé triedy, dievčatá aj chlapci. Každý sa snažil dosiahnuť čo
najlepší čas. Navzájom sme sa povzbudzovali, bolo to zábavné. Budem rada, keď sa táto
aktivita zopakuje aj v budúcnosti.

NA SLOVÍČKO …
S VÍŤAZKAMI V CEZPOĽNOM BEHU
Martina, Henrieta, Táňa, Sofia a Beáta sú dievčatá, ktoré
sa na prvý pohľad ničím nelíšia od svojich spolužiačok.
Niečím však predsa len. Vedia veľmi rýchlo utekať. V tom
sa im nik nevyrovná. Preto zvíťazili v okresnom aj
krajskom kole v cezpoľnom behu. Postúpili do
celoslovenského finále, ktoré sa uskutočnilo 25.10. 2017 v
Starej Ľubovni. Sú to naše spolužiačky, tak sme im držali
palce a spolu s nimi sme s napätím očakávali deň D. Dúfali sme, že sa im
bude dariť ako doteraz. Dnes už poznáme výsledok. Dievčatá sa umiestnili na 7. mieste a
výborne reprezentovali našu školu.
Po návrate z pretekov samozrejme „neušli“ otázkam našej redakčnej rady. Bea z VIII.A a
Martina z VIII.C nám ochotne odpovedali.
RR: Dievčatá, boli ste pred pretekmi nervózne?
Bea: Veľmi.
Martina: Áno, veď to boli Majstrovstvá Slovenska.
RR: Aké bolo počasie a podmienky na beh?
Bea: Bolo chladno, hoci svietilo slnko. Bežalo sa nám zle. Trať bola náročná - strmá a
klzká.
Martina: Počasie nebolo dobré, bolo nám veľmi chladno. Ani podmienky na beh neboli
najlepšie, všade bolo blato a jamy.
RR: Akú dlhú trať ste bežali?
Martina: Dve kolá, spolu 2000 metrov.
RR: Čo hovoríte na vašu konkurenciu?
Martina: Mali sme silnú konkurenciu. Boli t o dievčatá zo športových gymnázií, ktoré sa
špecializujú na beh a trénujú ho.
Bea: Výkonnosťou sme im nemohli konkurovať. Navyše mali špeciálne tretry a štartovali z
predného radu. To všetko ich zvýhodňovalo. Nezdá sa nám to férové.
RR: Mali ste pred majstrovstvami nejakú špeciálnu prípravu?
Bea: Žiadnu.
RR: Nebuďte kvôli tomu smutné, dievčatá. Napriek všetkému ste dosiahli veľmi pekný
výsledok. Ďakujeme za rozhovor.
Bea, Martina: Aj my ďakujeme.

Simona Szapolová, Korina Berzétyová VIII.A

Fotografie:

VAROVANIE: HOROROVÁ FANTÁZIA LEN PRE SILNÉ POVAHY

„Cestovné lístky prosím,“ povedala sprievodkyňa a
ja som jej okamžite podal svoj lístok. Ona
poďakovala a opustila kupé. Potrebujem si od Evy
oddýchnuť. Už sa to s ňou nedalo vydržať, a preto
som sa rozhodol, že víkend strávim s rodičmi. Rozmýšľal som nad tým, či má ešte
zmysel vôbec zachraňovať náš vzťah . Čítal som si knihu, keď sa zrazu z chodby ozval
ženský výkrik. Zmeravel som. Nevedel som, čo sa deje. Mám ísť na chodbu a pomôcť jej?
Po piatich minútach bolo vo vagóne absolútne ticho. Vyšiel som na chodbu a okamžite
som zbadal sprievodkyňu ležiacu na zemi. Pribehol som k nej a… Šaty mala roztrhané.
Okolo nej bola kaluž krvi a po celom tele mala rezné rany hlboké asi dva centimetre. Naplo
ma. Chcel som zavolať pomoc, ale v celom vagóne som bol len ja. Išiel som smerom k
druhému vagónu, no zistil som, že vagón nič neťahá. Išiel po rovnej trati úplne sám a
nespomaľoval. Zavrel som sa do svojho kupé, kufrom som zabarikádoval dvere, sadol si
na sedadlo a plakal. Po chvíli som sa vzchopil, vzal do ruky mobil a rozhodol sa zavolať
pomoc. Nebol tu signál a batéria sa mi pomaly vybíjala. Od zúfalstva som hodil mobil
celou silou o zem. Trieštiaci sa displej urobil veľký rachot. Až po chvíli mi došlo, že to bola
chyba. Niekto pomaly stláčal kľučku presklených dverí, ktoré som zatiahol záclonou.
Pevne som stisol kľučku, aby sa „to“ nedostalo ku mne. Cítil som, ako tlak rastie. Ale ustál
som to. Po chvíli sa okno roztrieštilo a obrovská, dlhá ruka sa pokúšala odomknúť dvere,
ktoré som medzitým zamkol. Nepatrila však človeku. Bola príliš dlhá a chlpatá na to, aby
bola ľudská. Vedel som, že každú chvíľu sa „to“ ku mne dostane, a preto ostávala len
jedna možnosť. Okno. Vyskočil som na drevený stolík pri okne a rýchlo otvoril okno. Už sa
„to“ dostalo dovnútra. Netrvalo dlho a naše pohľady sa stretli. Malo „to“ obrovské oči.
Okrem očí som si na ňom nič iné nevšimol, lebo ma fascinovali. Boli také veľké, ale neboli
ľudské. Boli celé čierne. Nebolo času nazvyš. Vyskočil som z okna a čakal na dopad.
Zlomil som si nohu a skotúľal sa z kopca. Zlomené boli aj rebrá, ruky a kľúčna kosť. Keď
som sa pozviechal, obzrel som sa smerom ku koľajniciam. Vagón tam stále stál. Z môjho
kupé sa „to“ na mňa pozeralo a usmievalo sa. Až vtedy som si všimol, že jeho tvár je
akoby spálená. Vagón sa pred mojimi očami rozplynul. Jednoducho zmizol. Nechalo ma
„to“ stáť zraneného a bezmocného. Kvôli zlomeným rebrám sa mi ťažko dýchlo a kvôli
zlomenej nohe som sotva chodil. Nikde žiadny blízky dom, preto som sa rozhodol ísť po
koľajniciach smerom k stanici, z ktorej som predtým vyrazil. Po polhodine bolestivej
chôdze som zbadal čosi, čo mohlo vyriešiť všetky moje problémy.
Bol to vlak rútiaci sa oproti mne. Nemal som dostatok sily na to, aby som sa uhol.
Jednoducho som čakal na to, čo príde. Nevedel som, či sa mám smiať alebo modliť k
Bohu, už sa to nedalo vydržať. Nakoniec som si kľakol na zem a začal znova plakať.
Vlak naposledy zahúkal a ja nikdy nezabudnem na stvorenie, ktoré ma dohnalo na pokraj
síl...
Adrián Nagy VIII.A

EXKURZIA NA DUKLU
5.10.2017 sme sa spolu s našimi pani učiteľkami zúčastnili dejepisnej exkurzie na Duklu.
Najprv sme navštívili Vojenské múzeum vo Svidníku. Videli sme tam výstavu tankov a
vojenských uniforiem, ale aj film z bojov Karpatsko – duklianskej operácie. Cestou na
vyhliadkovú vežu sme si pri Pamätníku padlých vojakov Československého armádneho
zboru minútou ticha a kyticou kvetov uctili ich pamiatku. Našou poslednou zastávkou bola
dedinka Zyndranowa v Poľsku, kde sme navštívili
skanzen lemkovskej kultúry. Počas celej exkurzie
nás sprevádzala milá pani sprievodkyňa, vďaka
ktorej sme sa dozvedeli veľa zaujímavých
informácií o histórii bojov počas 2. svetovej vojny.
Počasie nám veľmi neprialo, bolo chladno a
pršalo, ale nám to vôbec neprekážalo. Práve
naopak. Aspoň nám to pomohlo viac sa vcítiť do
situácie vojakov počas bojov na Dukle. Táto
zážitková exkurzia nám dala viac, ako keby sme
o tom počuli len v škole.
Júlia Jurčíková IX.B
O exkurzii na Duklu žiaci napísali:
...Tento výlet mi ukázal, ako ťažko sa žilo nielen na Slovensku, ale aj v
iných štátoch počas II. svetovej vojny. Spomenul som si, ako mi dedko
hovorieval príbehy o svojom otcovi a o tom, ako bojoval vo vojne...

Michal K.

...Som veľmi rada. Že som mohla byť na tomto výlete a žijem v mieri.
Neviem si ani predstaviť, aké to muselo byť ťažké počas prebiehajúcich
bojov...
...Bolo

Martina B.

mi

smutno,

keď

zastrelených vojakoch...

pani

sprievodkyňa

rozprávala

o

bojoch

a

Bianka D.

...Zaujalo ma, že okolie pamätníka na Dukle s cintorínom je rozľahlým
vojenským múzeom pod otvoreným nebom...

Natália Ch.

...Tento výlet sa mi veľmi páčil. Budem si vážiť slobodu a mier...

Ema B.

Ivankin príbeh
Na svete je veľa zla. Jedným z nich je aj šikanovanie. Tento príbeh, ktorý vám
vyrozprávam, obsahuje aj pravdivé prvky, no z veľkej časti je vymyslený, pretože mám
rada šťastné konce a chcela by som, aby boli ľudia šťastní.
Ivanka má desať rokov a chodí do štvrtej triedy. Je to skromné a
milé dievčatko, ktoré spolu so svojou o tri roky staršou sestrou
Katkou vyrastalo na dedine. V ich rodine vládol večný smútok a
strach. Všetky nepríjemné pocity rozširoval ich otec, tyran a
alkoholik. Dievčatá boli z toho nešťastné a smutné. Smútok ich
však často prešiel pri pohľade na psíka Havka, ktorý bol domácim
maznáčikom sestier. Vždy ich rozveselil. Trávili s ním veľa času,
najviac Ivanka. V jeden večer sa stalo niečo hrozné. Ivanka sa
zobudila na štekanie ich psíka. Pomyslela si, že vyhladol, a tak sa
rozhodla, že ho pôjde nakŕmiť. Keď však otvorila dvere, naskytol sa
jej strašný pohľad. Uvidela, ako jej opitý otec Havka silno bije
palicou. Hlasno sa rozkričala a rozplakala. Na jej plač, krik a žalostné zavýjanie psíka do
domu pribehol sused a mamka s Katkou z druhej izby. Sused bol veterinárom. Po
vyšetrení psíka im oznámil smutnú správu, že Havko nemá na život čo i len najmenšiu
šancu. Nasledujúce ráno Ivanka nechcela nič raňajkovať ani nerozprávala. Bola ako
nemá. Prešlo už niekoľko dní, no Ivankino správanie sa nezmenilo. Doma nepovedala ani
slovko, hoci sa ju Katka snažila rozveseliť. V škole sa však začalo niečo horšie. Na hodine
čítania pani učiteľka vyvolala Ivanku. Zo začiatku ešte čítala plynulo, no zrazu sa začala
zajakávať a od hanby stíchla. Niektorí žiaci sa jej čítaniu čudovali, no veľa z nich sa
Ivanke začalo posmievať. Takto to pokračovalo každý deň. Ivanka bola z toho smutnejšia
a smutnejšia a keď prehovorila, zajakávala sa ešte viac. Raz po vyučovaní, keď Katka
čakala na sestričku pred školou, začula, ako na Ivanku pokrikujú spolužiaci. Tá pred nimi
utekala a spadla tak nešťastne, že si zlomila nohu. Musela celý mesiac zostať doma a
liečiť sa. V tom čase v škole prebiehal projekt: „Starší čítajú mladším.“ Šťastnou náhodou
sa Katka dostala do Ivankinej triedy. Rozprávkovú knižku odložila a namiesto čítania
deťom rozpovedala príbeh svojej malej sestry. Vysvetlila im, že dôvodom jej zajakávania
je šok, ktorý prežila. Mnohí žiaci si uvedomili, že Ivanku nemali odsudzovať a hanbili sa za
to. Po Katke jej začali posielať pekné listy a obrázky. Keď sa Ivanka vrátila do školy, našla
si medzi spolužiačkami niekoľko dobrých kamarátok. Aj oni v nej našli milú, múdru,
ochotnú a skromnú kamarátku. Dokonca sa zajakávala stále menej a menej, až to úplne
prestalo. Aj vďaka kamarátstvu. Prispelo k tomu tiež odsťahovanie otca z domu. Rodine sa
tak žilo oveľa lepšie. A keď ešte Ivanka dostala od mamy na narodeniny malé šteniatko,
bola veľmi šťastná. Napriek tomu na svete ostáva veľa nenapraviteľných ľudí. Ja však
verím, že väčšina z nás sa riadi pravidlom, že nie je dôležitý výzor, ale naše vnútro. Veľmi
by som si želala, aby dobro vždy zvíťazilo nad zlom, tak ako v rozprávke a aj v tomto
príbehu.
Text a kresba Nikol Lévaiová V.C

NÁVŠTEVA SOKOLIAROV

Chladný začiatok októbra nám spríjemnila návšteva spoločnosti na ochranu dravcov z
Českej republiky - Zayferus. 30 dravcov rozmiestnených v areáli nášho školského ihriska
okamžite pritiahlo pozornosť všetkých žiakov aj okoloidúcich. Sokoliari nám postupne
predstavili všetky dravce, od malých sov až po mohutného výra, supa a orla. Obrovským
zážitkom boli nálety dravcov a ukážky spôsobu ich lovu. So zatajeným dychom sme
sledovali plachtenie vtákov v povetrí. Ich nálety vyvolávali piskot a výskanie.
Najodvážnejší z nás si mohli vyskúšať privolanie dravca na sokoliarsku rukavicu a jeho
kŕmenie. Sokoliari nám prezradili, ako prebieha ich výcvik. Boli sme svedkami toho, že aj
cvičený dravec niekedy neuposlúchne pokyny sokoliara a odmietne zosadnúť na jeho
ruku. Všetko sa nakoniec šťastne skončilo a zatúlaný dravec po polhodine krúženia priletel
naspäť. Presvedčili sme sa, že práca sokoliarov je náročná a môže byť aj nebezpečná.

Ak sa chcete o dravcoch a práci sokoliarov dozvedieť viac, nasnímajte vytlačený QR kód a
prečítajte si rozhovor, ktorý so sokoliarmi urobili Simona, Korina, Mirka, členky našej
redakčnej rady a žiaci VIII.A, Dávid a Viktor.
Redakčná rada

ČÍTA CELÁ RODINA
Do našej školskej knižnice zavítal vzácny hosť, básnik Valentín
Šefčík. Sympatického autora kníh pre deti a mládež si naši tretiaci
hneď obľúbili. Jeho básne Kniha na vydaj, Zaľúbený puding, Vajce
na tvrdo či Rexi má rád keksy vyvolali úsmev a dobrú náladu. Do
čítania sa zapojila celá naša školská rodina: pani zástupkyňa, pán
zástupca, pracovníčka školskej jedálne, pani učiteľky aj pani
knihovníčka a žiaci. Všetkým sa básnikove hravé verše páčili a
potvrdili, že Valentín Šefčík to s deťmi naozaj vie. Veď je učiteľom a
zároveň riaditeľom školy. Žiaci pozorne počúvali rozprávanie o tom,
ako vznikajú nápady na jeho nové knižky. Popri čítaní veršov čakala
nášho hosťa ešte jedna úloha - napísať báseň. A nie hocijakú – so slovami kniha, tma,
strašidlo, zvuky a knižnica. Tretiaci zvedavo sledovali, ako si básnik s touto úlohou poradí.
Presýpacie hodiny na stole neúprosne odmeriavali čas určený na napísanie básne.
Netrvalo dlho a nová báseň bola na svete. Autor si vyslúžil potlesk a na pamiatku dostal
presýpacie hodiny.

Kniha, tma,
strašidlo, zvuky,
knižnica...?

V knihe plnej tmy
ty, ja, vy a my.
Už sme v kaši,
všade straší.
( Strašidlá a bosorky )
dal som ich do zátvorky,
nepomohlo.
Ten strach
stále plieska ako bič.
Počúvame strašné zvuky,
ale nikde nič.
Táto hrôza sa len javí
deťom na líci.
Kde sú deti?
Škola vraví:
Sedia v knižnici.

Tieto verše napísal V. Šefčík
priamo v našej knižnici.

Zaľúbený puding

Rexi má rád keksy

Redakčná rada

FEELINGS
When I´m happy
I laugh and clap and hop.
When I´m happy,
I feel very good.
When I´m sad,
I cry and I don´t feel good.
When I´m sad,
I tell my parents.

When I´m really brave,
I´m very happy.
My mother compliments me.

Sometimes I´m happy,
Sometimes I´m sad,
Sometimes I´m scared,
but I always behave.

When I´m really sad
I cry and tell my mother.
We talk together
And then I don´t feel bad.
Sebastián Kmec IV.A

Michaela Zahoranská IV.A

MAČIATKA
Bol krásny deň. Práve sa narodili dve mačiatka,
Micka a Milina. Ich mamka sa volá Meni a má ich
veľmi rada. Čas rýchlo prešiel a mačiatka sú už
veľké. Rozhodli sa, že budú baletky. Prvý deň išli
do tanečnej školy. Stretli tam veľa nových
kamarátov. V škole sa im páči a každý deň
tancujú. Zazvonil zvonec a baletnej rozprávke je
koniec.
Lilien Tabačáková II.D

ŠKOLIČKA
Do školičky utekám,
tašku, knihy,
všetko mám.

Poobede po škole,
bežím domov k rodine.
K oteckovi, mamičke,
k bračekovi, sestričke.

Osem hodín odbilo,
školník kričí: „Zvonilo!“
Ja mám školu veľmi rada.
Vedomosti treba, pravda?

Povedať im, ako bolo,
čo nové som zažila,
ako svoj deň prežila.

Cez prestávku
s celou bandou vrieskame.

A večer sa znova teším
ako ráno opäť pôjdem
školu spoznávať.

Počúvame učiteľku:
„Deti, dosť už,
veď ten krik ma raz zničí!“

Ela Kapajčíková II.D
Kresby: Sofia Jendrušáková VIII.A

STARÉ PANSTVO
Cŕŕn, cŕŕn. ,,Čo sa deje?“ rozčuľoval som sa. ,,Veď je len jedna hodina ráno!“ Rozlepil som
oči, zadíval som sa na mobil a ihneď ožil. Volal mi šéf. Zvykol mi volať, keď sme s mojou
manželkou Luciou nemali mať cez víkend službu, a taktiež v nočných hodinách, ale len
vtedy, keď sa udialo niečo dôležité, čo muselo byť vyriešené stoj čo stoj. Ja a moja
manželka Lucia sme policajti. Spoznali sme sa v práci. Hneď po tom, ako k nám nastúpila
Lucia a ja som jej všetko poukazoval, sme si padli do oka. Zdvihol som telefón: ,,Prosím.“
,,Matúš, potrebujem s tebou aj s Luciou niečo dôležité prebrať. Zastavte sa u mňa
o šiestej.“A zložil. Lucia spala ako zarezaná, vôbec sa nezobudila, keď mi zvonil mobil, ani
keď som sa rozprával so šéfom. Váhal som, či ju zobudiť alebo
nie. Tak som si povedal, že si nastavím budík na trištvrte na šesť. Nastavil som ho
a rozmýšľal, čo také súrne potrebuje s nami šéf prebrať tentokrát. Zazvonil budík. ,,Matúš,
dnes nemáme mať službu alebo áno?“ Na Lucii bolo vidno, že je prekvapená. ,,Lucka, šéf
mi volal o jednej ráno, že máme k nemu prísť do kancelárie v uniformách. Ty si spala ako
zarezaná.“ A tak sme sa obliekli, narýchlo zjedli žemľu so salámou a vyrazili sme na
stanicu. Prišli sme do kancelárie a šéf sa na nás pozrel - niečo medzi vážnym
a prosebným pohľadom. Ihneď spustil: ,, Lucia, Matúš, viem, že ste mali mať voľno, ale vy
ste jediní, ktorí ste mi ostali, pretože Petra a Tomáš vyšetrujú tú haváriu, Barbora a Dávid
hľadajú auto premiéra, Monika s Mariánom sú na protidrogových prehliadkach a Silvia
a Marek sú na súdnom pojednávaní. Niečo sa stalo na starom panstve pri diaľnici na
Prešov... Jeden pán išiel včera medzi šiestou a pol siedmou ráno okolo a začul odtiaľ
strašidelný krik. Hneď mi zavolal.“ ,,Ale veď to panstvo je staršie ako päťsto rokov,“
povedala Lucia trochu nahnevaným tónom.,, Ja viem, ale myslím si, že by ste sa tam mali
ísť pozrieť a zistiť, čo je vo veci. Môžete ísť,“ ukončil to šéf. Vyšli sme z dverí a myslel
som, že Lucia sa zapáli – taká bola červená od hnevu. Povedala mi: ,, Matúš, neviem ako
ty, ale ja mám pocit, že sa šéfovi asi niečo snívalo. Odkedy sme sa vzali, mám pocit, že
nás volá na pohotovostné soboty pre hlúposti. Jednoducho nemám slov.“ Ja som slová
mal. Až tri: Lucka hovorila pravdu. Nasledujúce dni nášho vyšetrovania priniesli nečakané
odhalenie...

Simona Szapolová VIII.A

DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY
Tento rok sa naša školská jedáleň znova zaplnila do posledného miestečka. Bol totiž 16.
október - Deň zdravej výživy, ktorý je v našej škole mimoriadne obľúbený. Prišlo až 150
hostí. Boli to hlavne naši prváčikovia so svojimi rodičmi. S niektorými prišli dokonca starí
rodičia. Ochutnávali rôzne ovocné a zeleninové šaláty, nátierky, zákusky z ovsených
vločiek či müsli. A chutilo im ! Na prípravu zdravých pochúťok sa tento rok spotrebovalo 10
kg ovocia, 10 kg zeleniny a ďalších surovín. Všetci sa tak mali možnosť presvedčiť, že aj
zdravé jedlá môžu byť chutné. Ochutnávku pripravili pani učiteľky 1. ročníka v spolupráci
so školskou jedálňou. Mali plné ruky práce s prípravou jedál, no odmenou im boli spokojní
žiaci aj ich rodičia. My sa už teraz tešíme na bohatú ponuku zdravých pochúťok v
budúcom školskom roku.
Redakčná rada

ROVESNÍCKA SKUPINA
V našej škole pôsobí rovesnícka skupina. Ak ste o nej ešte nepočuli, krátko vám ju
predstavím. Má 13 členov. Tvoria ju žiaci VII.A a VII.C triedy. Na našich stretnutiach
diskutujeme o drogách a drogovej prevencii. Pripravujeme prednášky pre žiakov
prostredníctvom školského rozhlasu. Zúčastňujeme sa rôznych akcií, ako je Deň narcisov
a pod. Organizujeme tiež finančné zbierky pre ľudí, ktorí to potrebujú. Zúčastňujeme sa
školení o drogách a drogovej prevencii. Získané poznatky odovzdávame svojim
spolužiakom a mladším žiakom na besedách v triedach. Činnosť našej skupiny usmerňuje
koordinátorka prevencie, pani učiteľka Hamplová.
Veronika Tomajková VII.A

:

Rovesnícka skupina pracuje v našej škole už ôsmy rok. Stretávame sa raz za mesiac,
v prípade potreby viackrát. Naša činnosť vrcholí v novembri počas Európskeho týždňa
boja proti drogám a v apríli počas Dňa narcisov. V minulom školskom roku sa nám
podarilo vyzbierať od žiakov a zamestnancov školy sumu 294 €. Tešíme sa, že ľudia sú
ochotní pomôcť iným. Rovesnícka skupina pomáha pri šírení vedomostí
o nebezpečenstve užívania drog. Uskutočňuje besedy pre žiakov 4. ročníka. Naším cieľom
je vplývať na povedomie žiakov a naučiť ich povedať drogám NIE! Záleží nám na
šťastnom a veselom živote našich detí.
Mgr. Oľga Hamplová, koordinátorka prevencie

STOP DROGÁM

Autorka komiksu: Nikol Lévaiová V.C

Strašidlá, čarodejnice, kostlivci, tekvice, pavúky či
netopiere… Kde sa vzal, tu sa vzal, z Ameriky došiel k
nám. Halloween je noc z 31. októbra na 1. novembra.
Čo vlastne toto slovo v preklade znamená? „All Hallows
Evening“ -- predvečer všetkých svätých. V prvý
novembrový deň sa vraj zjavujú duše mŕtvych. Tieto duše chceli ovládnuť všetko živé a
snažili sa dostať aj do tela živého človeka. Ochranou proti
nim bolo svetlo. Najskôr v podobe uhlíkov, neskôr sa toto
svetlo prenieslo do repy a až v Amerike do tekvíc.
Symbolom tohto sviatku je teda tekvica zvnútra osvetlená
sviečkou slúžiaca ako lampáš. Pohanský pôvod tohto
sviatku siaha v Európe až k starým Keltom, ktorí ním
oslavovali koniec pohanského roka a začínali ním
prípravy na zimné, teda tmavšie mesiace. Na Keltov
nadviazali starí Slovania. Tí vyrezávanú tekvicu so
sviečkou volali svetlonos.
So vznikom tradície vyrezávania tekvíc s otvormi v podobe tváre a ich osvetľovania súvisí
stará keltská legenda o Jackovi a lampáši. Hovorí sa v nej:

Jack bol lakomý kováč, ktorý veľa pil. Jedného dňa, keď mal
opäť poriadne pod čapicou, si po neho prišiel čert. Jack však

nebol len opilec, ale i šibal, ktorému sa podarilo čerta
prekabátiť. Čert mu musel prisľúbiť ešte 10 rokov života. O 10

rokov bol čert späť. Jack mal však ešte posledné prianie – zjesť
chutné jabĺčko zo stromu. Pekelník sa poň vyšplhal na jabloň.

Jack však bol rýchlejší a do kôry stromu vyrezal kríž, čím

čerta na strome uväznil. Za vyslobodenie mu čert musel sľúbiť,

že brány pekla zostanú pre Jacka navždy zatvorené. O pár
rokov Jack zomrel. Naveky sa musel túlať tmou. Čert sa však
nad ním zľutoval a podaroval mu uhlík z pekelnej pahreby.

Ten si úbohý kováč vložil do lampáša z repy, aby mu svietil

v tme. Repu neskôr nahradila krajšia tekvica.

JACK A LAMPÁŠ
Oslovili sme Nikol, najmladšiu členku našej redakčnej rady a poprosili ju, aby nám
nakreslila komiks o Jackovej duši odsúdenej na večné blúdenie tmou. Nie je to práve
jednoduchá téma a pre Nikol to bola výzva. Prečítala si starú legendu o Jackovi a lampáši
a súhlasila. Čertov ani duchov sa nebojí, a tak si poradila aj s týmto trochu strašidelným
príbehom, ktorý pre vás ilustrovala a spracovala formou komiksu. Za 4 hodiny intenzívnej
práce bol komiks hotový a vy si ho teraz môžete prečítať.

Nikol Lévaiová V.C

STRAŠIDELNÁ NOC V ZOO
S pani knihovníčkou z našej
školskej knižnice sme sa koncom
októbra zúčastnili strašidelnej
noci v zoo. Spočiatku nebolo veľmi dobré počasie.
Takmer celé popoludnie pršalo. Prestalo pršať až
večer, keď sme sa chystali na pochod tmavou a
strašidelnou zoo. Celé popoludnie sme vyrezávali
tekvice. Potom sme sa s našimi výtvormi
odfotografovali. Pripravili sme si masky, tekvice,
fakle a hurá na večerný pochod. Do tmy žiarili len blikajúce sviečky a fakle. Bolo to
tajomné a strašidelné. Vrátili sme sa premrznutí na kosť, no zahriali nás večerné hry a
súťaže. Prečítali sme si aj rozprávku o sklerotickej bosorke. Bola veľmi pekná a zábavná.
Znova sme sa išli prejsť von. Keď sme sa vrátili, boli sme takí unavení, že sme si len
rýchlo pripravili lôžka na spanie a ľahli si. Zaspali sme tak rýchlo, že sme sa aj zabudli báť
bosoriek a duchov. Ráno nás už pred budovou zoo čakali rodičia a odviedli si nás domov.
Sára Žipajová VII.A

HALLOWEEN V NAŠEJ ŠKOLE
Na Halloween sme sa už dlho tešili a pripravovali. Strašidlá a duchovia sa síce neobjavili,
napriek tomu sme ho privítali, ako sa patrí - halloweenskou výzdobou tried, násteniek a
nádherne vyrezávanými tekvicami.
Súťaž o najkrajšiu halloweenskú nástenku vyhrala IX.B .
Najkrajšiu vyrezávanú tekvicu vytvorila Nikol Lévaiová z V.C.

HALLOWEEN OČAMI PIATAKOV

Redakčná rada

1.

1. Autor básne Marína

2.

2. Jeden z pádov

3.

3. Typické zviera pre SK (pasie sa)

4.

4. Vybrané slovo po V (zviera)

5.

5. Druh syra

6.

6. Dolná končatina

7.

7. Vyschnutá tráva

MAGICKÝ VEČER

Boli ste už na večierku bosoriek a duchov? Ani naša redakčná rada ešte nie, ale dostali
sme pozvanie od nášho školského klubu detí. S veľkým očakávaním a trošku aj obavami
sme sa tam teda vybrali. Všade vládla dobrá nálada, znela hudba a smiech. Deti si
navzájom obdivovali hrôzostrašné kostýmy čarodejníc, duchov, kostlivcov či upírov.
Namiesto strašenia si pochutnávali na sladkostiach a pizzi. Museli sa predsa posilniť, aby
zvládli všetko, čo ich v ten večer čakalo. A potom to prišlo... Hlavné čarodejnice zvolali
všetky temné sily. Zhromaždili sa na hlavnej strašidelnej chodbe. Kto sa chcel stať
naozajstným strašidlom, musel podstúpiť tajomnú púť temným hradom Belehradom a
splniť náročné strašidelné úlohy. Malé strašidielka poslušne prechádzali tmavými
chodbami a plnili príkazy čarodejníc. Boli trochu vystrašené a napäté. Báli sme sa
dokonca aj my, veľké siedmačky. Všetkým strašidielkam sa nakoniec podarilo stať sa
ozajstnými strašidlami a večierok mohol pokračovať ďalej. Celý magický večer bolo jedno
veľké, tajomné i strašidelné dobrodružstvo. Všetci sme si ho užili.
Sofia Jaššová VII.A

NA SLOVÍČKO...
S ÚSPEŠNOU AUTORKOU KOMIKSOV
Nikol je žiačkou V.C, rada kreslí a píše príbehy. Minulý rok sa stala najúspešnejšou
autorkou komiksových príbehov stránky Rexík. Prezradila nám, ako taký komiks vzniká.
RR: Nikol, kedy si začala kresliť
komiksy?
N: Približne pred rokom.
RR: Ako si sa k tomu dostala?
N: Kamarátka ma upozornila na súťaž
na spomínanej stránke. Zaujalo ma to, a
tak som to skúsila.
RR: Aké úspechy si doteraz dosiahla?
N: Dvakrát 1.miesto a dvakrát 2.miesto.
RR: Ktorý je tvoj najobľúbenejší
komiks?
N: Hurvínek a kúzelné múzeum a
Bocian a Riško.
R: Čo ťa inšpiruje pri písaní?

N: Sú to rozprávky a knihy, ktoré čítam.
RR: Ako postupuješ pri tvorbe
komiksov? Ako dlho ti trvá
vytvorenie jedného?
N: Tvorím na stránke Rexík. Najprv v
skicári nakreslím obrázky, potom ich
orežem, vložím do komiksu
a napíšem text. Vytvorenie komiksu
mi trvá hodinu, niekedy aj dlhšie.
RR: Chcela by si sa tomu venovať aj
keď budeš staršia?
N: Možno, zatiaľ je to len moja záľuba.

Simona Szapolová VIII.A

OSEM NAJKRAJŠÍCH MIEST SVETA

GANSU, Čína

VIKTÓRIINE VODOPÁDY,

Zambia - Zimbabwe

MODRÁ DIERA, Belize

KAŇON ANTELOPE, Arizona, USA

BIELA PLÁŽ, Whitsunday, Austrália

JASKYŇA GLOWWORM,Waitomo,

Nový Zéland

HITACHI SEASIDE PARK,

ĽADOVÁ JASKYŇA –MENDENHALL,

Hitachinaka, Japonsko

Aljaška, USA
Nina Dzurová VII.A

ŠARKANIÁDA

15. novembra sa pred školou nad našimi hlavami odohrávalo krásne divadlo. Žiaci z nášho
školského klubu detí predvádzali a predstavovali svoje šarkany. Niektorí behali so svojimi
farebnými šarkanmi v skupinkách po dvore. Bola to nádhera. Jeseň sa hneď stala krajšou
a pestrejšou. Súťažilo sa aj o najkrajšieho a najoriginálnejšieho šarkana. Ťažko však bolo
vybrať toho najlepšieho, všetky papierové draky si zaslúžili obdiv. Porota nakoniec
rozhodla a vybrala tri naj. Deti dostali sladkú odmenu. Spestrili si chladný jesenný deň
a odniesli si krásne zážitky.
Michaela Krišková VII.A

AKO BYŤ VŽDY TRENDOVO OBLEČENÝ
Je tu jedno z ročných období, v ktorom siahame skôr po teplejšom oblečení. Túto jeseň
a zimu prevláda hnedá a žltá farba, ich odtiene, takisto tmavomodrá a červená, ale
predovšetkým kúsky z obľúbeného riflového materiálu. Neklesá ani popularita
minuloročných TOP farieb -- olivovozelenej a svetloružovej. K chladnejšiemu obdobiu
neodmysliteľne patria mikiny, svetríky, rôzne košele a bundy. S chladnými dňami
prichádza tiež čas členkových topánok a čižiem. Ponúkame ti niekoľko tipov na trendy
jesenné a zimné kombinácie oblečenia.
DIEVČATÁ:

CHLAPCI:

Nina Dzurová VII.A

HUDOBNÉ NOVINKY
V týchto mesiacoch prichádzajú slovenskí aj svetoví interpreti s novinkami, ktoré ťa
zahrejú aj v mínusových teplotách a navzájom sa predbiehajú na prvých pozíciách
svetových rebríčkov. Aby si v tomto chladnom období nezamrzol, ponúkame ti niekoľko
TOP pesničiek, ktoré ťa roztancujú.

GoGo ft. Celeste Buckingham – JACUZZI:
Zahoď stres a nahoď úsmev. Smiať sa je tak ľahké baby,
tak to skúsme. Áno, dnes. A žiadne zajtra. Zajtra dnešok
nezmeníš, tak spamätaj sa... Všetci sú tak nahnevaní. A
zabúdajú na plusy, na plusy, na plusy. Na negatíva zameraní. Asi potrebujú jacuzzi,
jacuzzi. A potrebujú kúpeľ plný bubliniek, nech vypadnú z tej bubliny, čo delí ich od
kúziel. Tých naozajstných kúziel, ktoré vytvárajú obyčajné momenty jak úsmev. Hovor
si, čo chceš, život je v rukách tvojich a ty najlepšie vieš, čo máš robiť.
REFRÉN: Čo? Jacuzzi. Jacuzzi. Jacuzzi. Jacuzzi.

Interpreti zahraničnej hudobnej scény a ich novinky:

Luis Fonsi ft. Daddy
Yankee - Despacito

Imagine Dragons
- Thunder

Zayn ft. Sia - Dusk Till Down

Camila Cabello - Havana

Dua Lipa - New Rules

Emma Drobná - Words
Nina Dzurová VII.A

ZVLÁŠTNE ŽIVOČÍCHY
Pomalka
Pomalky sú maličké vodné živočíchy. Majú
okolo 1,5 mm a aj napriek tomu sú
extrémne odolné. Vydržia teploty od - 273
°C až po 100 °C. Preto sa im darí prežívať
na celej planéte, od pólov až po rovník.
Pomalky sa nachádzajú od 4 000 metrov
pod úrovňou mora až po 6 000 metrov nad
morom. Bez jedla môžu prežiť aj 10 rokov
a bez vody prežijú až 100 rokov. Ich názov pochádza z latinského slova pre pomaly
kráčajúceho, sú však jasným dôkazom toho, že pomalší niekedy vyhráva. Našli sa
dokonca aj v stratosfére. Tento osemnohý bezstavovec je taký fascinujúci, že vedci už
skúmali aj jeho gény, aby zistili, ako dokáže prežiť v extrémnych podmienkach. Zistili
pritom, že by dokázal prežiť aj vákuum.
Morský had
Nie je agresívny, všetky morské hady sú však
prudko jedovaté. Pre človeka nie sú nebezpečné,
lebo nehryzú, a to dokonca ani pri manipulácii.
Korisť lovia pomocou silného jedu. Dýchanie je
životnou potrebou všetkých živočíchov; srdce a
mozog musia byť neustále okysličované. Napriek
tomu morské hady dokážu pri pobyte pod
hladinou mora zadržať dych až na šesť hodín.
Potrebný vzduch nazhromažďujú vo veľkom
množstve v krvi, ktorá ho potom privádza k životne dôležitým orgánom. To im umožňuje
byť aktívnymi pod hladinou vody až dve hodiny bez potreby nadýchnutia sa alebo až šesť
hodín, ak nemusia vyvíjať zvýšenú telesnú aktivitu.
Psychrolutesmarcidus alebo ryba „kvapka“
Životný priestor tejto smutne a nie veľmi vábne
vyzerajúcej ryby sa nachádza v oblasti Austrálie a
Tasmánie, kde žije vo veľmi veľkých hĺbkach. Ako
iste všetci vieme, v hlbších častiach oceánu je tlak
oveľa väčší ako pri hladine, preto tam len tak ľahko
každý živočích neprežije. Blobfish, ako tejto rybe
hovoria, má však telo ako kus želatíny. Hustota jej
tela je porovnateľná s hustotou vody, preto sa môže
tento živočích plaviť aj vo veľkých hĺbkach bez
poškodenia.

Ema Liberková VII.A

NEBEZPEČNÉ PRETVÁRKY DRAVCOV
Zvieratá sa dokážu v prírode výborne pretvarovať a meniť svoj vzhľad až tak, že
pripomínajú okolité objekty. Väčšinou tieto pretvárky využívajú na obranné účely, ale
vývojom sa k tomuto triku uchýlili aj dravce. V nasledujúcich riadkoch sa zoznámite s
troma prefíkanými dravcami, ktoré využívajú pretvárku ako smrtonosný nástroj.

Veľkotlamec Johnsonov (Čert hrbatý) žije v hĺbkach
až 3000 m pod hladinou mora. Svoju korisť láka
tyčinkou, ktorá na konci svetielkuje a svojím pohybom
pripomína plávajúceho červa. Nič netušiaca korisť sa
tak objaví pred papuľou predátora ani sa nenazdá.
Predátorovi stačí už len pochutnať si na potrave,
ktorá mu pripláva rovno do papule. Samica dorastá
do dĺžky 18 cm a je výrazne väčšia ako samec.

Korytnačka Kajmanka supia je druh najväčšej
sladkovodnej korytnačky na svete. Korisť chytá veľmi
zaujímavým spôsobom, a to tak, že otvorí svoju veľkú
čeľusť a hýbe jazykom, ktorý pripomína slizkého červíka.
Nič netušiaca obeť sa chystá uloviť si obed a obedom sa
stane sama. Kajmanka supia má veľmi silný stisk
a dokázala by človeku odhryznúť aj prst. V dospelosti
môže dosiahnuť hmotnosť až 100 kg a dorastá do veľkosti
80 cm. Vyskytuje sa hlavne v juhovýchodnej časti USA.

Pavúk bolasový loví tak, že namiesto pavučiny urobí tenké
vlákno zakončené lepkavým „vajíčkom.“ Vajíčko je lepkavá
tekutina napustená feromónmi a tvorí akúsi návnadu. Pavúk
nitku aj s návnadou roztočí a chytá na ňu potravu. Zmätený
hmyz sa nechá pomýliť falošnou chémiou a stane sa ľahkou
korisťou hladného pavúka. Tento pavúk je považovaný za
akéhosi „rybára.“ Loví väčšinou v noci. Cez deň oddychuje na
viditeľných miestach a aby ho dravce náhodou nenašli,
maskuje sa ako vtáčí trus.

Sofia Jaššová VII.A

TRDIELKOVINY

Básnik skladá báseň s rýmou. ( z rýmov )

HAPČÍÍ !!!

Zem obieha okolo Slnka po epileptickej dráhe. (
eliptickej )
Rozkladom biologickej hmoty vzniká hnus. ( humus )
Medzi svetové náboženstvá patria: budaizmus, hunduizmus a istambul.( budhizmus,
hinduizmus, islam )
Miešanec čiernej a žltej rasy sa volá zimba. ( zambo )
Na stenách jaskýň boli objavené staré tresky.( fresky )
Ruský chemik, tvorca periodickej sústavy prvkov, sa volá Ovečkin.
( Mendelejev )
Samec ovce je ovčiak. ( baran )

HAF !

Z ovocia mám najradšej slivky a oringle. ( ringloty )
Zakladateľom komunistickej diktatúry bol Hamburger. (Lenin )
V období baroka sa ženy ovievali fénom. ( vejárom )

Zľudovené piesne sú tie, ktoré sa dookola spievali, až sa ľudia zľudoveli. ( ľud ich prijal
za svoje )
Na biológii sme kreslili pozorovaný reparát.( preparát )

Vedci, ktorí odkrývajú a skúmajú hmotné pamiatky, sú kopači.( archeológovia )

Redakčná rada

NIEKOĽKO ZAUJÍMAVOSTÍ O ĽUDSKOM TELE
VIETE, ŽE...?

1. ...po sprchovaní si nemáte česať vlasy, pretože sú zlepené od vody a tým, že ich
rozčešete, dochádza k ťahaniu a oslabeniu korienkov, takže si ich vytrháte...?
2. ...ak zívate, je to tým, že máte nedostatok kyslíka v mozgu a tento stav spôsobuje
únavu...?
3. ...keď spíte, tak prechádzate 5-imi fázami...?
4. ...váš mozog používa približne 20% celého kyslíka a kalórií vášho tela...?
5. ...keď človek nevie ovládať svoj spánok a má ho nedostatok, vzniká
námesačnosť...?
6. ... keď sa pokúsite mať počas kýchnutia otvorené oči, môže vám ich vytlačiť
z hlavy...?
7. ...vždy, keď si kýchnete, niekoľko vašich mozgových buniek odumrie...?
8. ...1 štvorcový centimeter kože obsahuje približne 100 senzorov bolesti...?
9. ...jeden vlas dokáže udržať váhu zaveseného jablka...?
10. ...takmer každý človek na svete má na svojich riasach špeciálne roztoče
nazývané demodex...?
11. ...ľudský zrak dokáže rozoznať 500 odtieňov sivej...?
12. ...ak človek spí, tak jeho mozog je aktívnejší než keď je hore...?
13. ...7 % ľudskej váhy tvorí krv...?
14. ...mozog je tvorený 80% z vody...?
15. ...novonarodené dieťa dokáže dýchať a prehĺtať zároveň až po 7-ich
mesiacoch...?
16. ...človek potrebuje v priemere 7 minút na to, aby zaspal...?
17. ...človek vydrží bez spánku až 18 dní, 21 hodín a 40 minút...?
18. ...vedci pokusom so 6000 dospelými ľuďmi zistili, že sa vám bude zaspávať
lepšie pri počúvaní hudby od skupiny COLDPLAY...?
19. ...slepí ľudia môžu stále vidieť v snoch...?
20. ...v snoch môžete vidieť iba tváre, ktoré ste už niekedy vedome či nevedome
videli...?
21. ...človek strávi 1/3 svojho života spaním, čo je približne 23 rokov...?

Ajlin Racenbergerová VII.A

ZASMEJME SA …
ŠKOLA VOLÁ!

Ale prečo
práve
mňa?!

A vyučovanie sa môže začať...

Som ja ale baran.

Deň pred písomkou...

Som rád, že sa v škole cítite
ako doma. Nemyslel som
tým však, že tu máte spať!

Prečo mám
občas pocit,
že učím
mimoňov !?

Vraj symbol múdrosti... To aby som
sa vzdelávala až do dôchodku.
Kam som len založil tú matematiku?
Žeby medzi horory?

Redakčná rada

TESTÍK

ZO ŽIACKEJ KNIŽKY

1. Nultý poludník prechádza cez:
a) Budapešť
b) Bratislavu
c) Londýn

2. Nonsens je:
a) pravda
b) nezmysel
c) časopis

Vydával zvuky ako zviera.

Vážení rodičia, kúpte mi kružidlo!
Konzumoval mydlo a penil.

3. Hardvér je:
a) technické vybavenie PC
b) notebook
c) usb kábel

4. Hlavné mesto Ukrajiny je:

Správanie vašej dcéry je
rovnako otrasné ako jej
slovník!

a) Viedeň
b) Kyjev
c) Moskva

5. Počet planét Slnečnej sústavy je:
a) 6
b) 9
c) 8

Žiak požul písomku.

6. Čiara, ktorá má začiatok, ale nemá koniec, je:
a) priamka
b) polpriamka
c) úsečka

Pred hodinou behal po stene.

7. Matica slovenská sídli v:
a) v Bratislave
b) v Košiciach
c) v Martine

8. Samček včely medonosnej je:

Vyrušoval som aj za dverami!
Odmietla spolužiakovi vrátiť desiatu.

a) robotník
b) trúd
c) včeliak

Som drzá
ako opica.

Natália Sesztáková VII.A

VYLÚŠTI TAJNIČKU:

1.
2.
3.
4.
5.

1. Najmenší sláčikový nástroj.
2. Koncertné krídlo.
3. Najväčší hudobný nástroj baroka.
4. Najdlhší ľudový nástroj s troma dierkami.
5. Španielsky strunový nástroj.

1.
2.
3.
4.

1. Strunový nástroj.
2. Klávesový nástroj.
3. Časť gitary.
4. Najväčší drevený dychový nástroj.

Sára Žipajová VII.A,
Viktória Menyhértová VIII.A

NAŠE »TOP«
To
nemyslíš
vážne!
Pes mi
požul
zošit.

S=a.b

» Nemám ospravedlnenku od lekára, keď som k nemu prišiel, už tam nebol.
» V slohovej práci mám veľa chýb, lebo mama nebola doma.
» Máme pokazený budík. Ide, ale nezvoní.

» Zamkli ma na WC.

Cŕŕŕn

Rodičia ma ráno zabudli zobudiť.

» Prepáčte, že idem neskoro. Pán riaditeľ ma nechcel pustiť do budovy školy.

Neprezul som sa, pani upratovačka
mi niekde odložila prezuvky.
Už zvonilo?!

Redakčná rada

Sestra mi počmárala zošit.

PRE NAŠICH NAJMENŠÍCH
VYMAĽUJ OBRÁZKY:

POMÔŽ MYŠKE NÁJSŤ CESTU K SYRU:

Redakčná rada

POSPÁJAJ ČÍSLA:

NÁJDI 4 ROZDIELY:

NÁJDI 4 ROZDIELY:

VYMAĽUJ OBRÁZKY:

Redakčná rada

VYSTRIHNI SI STRAŠIDIELKA
Vystrihni si s nami tieto strašidielka a ak rád čítaš, môžeš si z nich vyrobiť záložku. Je to
jednoduché. Vystrihneš strašidielko, potom pomocou dierkovača urobíš v jeho hornej časti
otvor. Prevlečieš ním niekoľko kúskov hrubšej vlny, urobíš na nich uzol a záložka je
hotová. Prajeme ti príjemné čítanie.
Redakčná rada

REDAKČNEJ RADE:
Halloweenská ježibaba štartuje si metlu,
s ňou redakčná rada letí proti vetru.
Spokojná, že zvládla hravo Trdielkovo číslo.
Deti kričia: „HURÁ! BRAVÓ! Ďalšie by sa zišlo!
Chceme vtipy aj komiksy na pokračovanie,
svoje básne znotujeme sťaby na spievanie.
Tajničky aj hlavolamy, komiksy, rozprávky
oživíme obrázkami iba z vlastnej hlávky.“
„Nie tak zhurta!“ Ježibaba z metly deťom máva
a umelcom na písanie babské rady dáva:
„Spomeňte si na začiatky, aké boli ťažké,
keď ste nápad ukrývali tajne v školskej taške.
Najprv ste ho rozbalili a tvorili spolu,
potom ste do časopisu „dali celú školu.“
Koľko hodín, dní a nocí skladali ste básne,
až z nich bez pomoci vzniklo dielko krásne.
Keď sa vaši kamaráti zabávali, hrali,
vy ste sadli k počítaču a smelo písali.
Ukladali do pamäte každú múdru vetu,
by Trdielko zaujalo, aby bolo k svetu.
Nič nepadlo samé z neba, tvorili ste sami,
umelci ste, všetci vedia, mladé dámy, páni!
Preto buďte trpezliví, vyčkajte na nápad,
ten skutočne stvára divy, nenechá vás tápať.
Doprajte si viacej času, tvorte nové dielka,
ja priletím o rok znova do Trdielka.
Všetkým želám elán, šťastie, dobrú náladičku,
odlietam a týmto prianím ukončím básničku.“
Vaša Ježibaba
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