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Milí čitatelia, cítite v ovzduší omamnú vôňu ihličia a medovníkov? Vnímate tú pokojnú 
atmosféru? Vidíte snehové vločky pomaličky tancovať za oknom?  

Tak to je ono - prišla dlho očakávaná zima a s ňou aj nové číslo školského časopisu ÚSMEV. 
Sme veľmi radi, že časopis sa každým novým vydaním stáva obľúbeným medzi čitateľmi. 
Prispieva k tomu nie len dizajn, ale aj obsah, ktorý ponúka. Ak sa chceš aj ty podieľať na 
tvorbe časopisu alebo máš skvelý nápad na článok, ktorý by zaujal, prípadne rád kreslíš, 
neváhaj a pridaj sa k nám! 

Čo Vás čaká po otvorení tohto zimného vydania? Určite zaujímavé články o dianí v našej 
škole, fotoreportáž z návštevy partnerskej školy, básne a tvorby našich spolužiakov a mnoho 
iného. 

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY 
Len čo sme sa tento školský rok ohriali v škole, začali sme vyrábať záložky  pre partnerskú 
školu Hrnčiarovce nad Parnou. Termín výmeny  bol do jesenných prázdnin, čo nebolo  tak 
veľa, keďže dni utekali ako voda.  

Z partnerskej školy sme dostali nielen záložky, ale i žiacke projekty o prečítaných knihách, 
zborník piesní  i monografiu o Hrnčiarovciach. My sme im zase zaslali na ukážku niekoľko 
čísel školského časopisu Úsmev, knihu o sídlisku KVP a súbore Železiarik. 
 

Dúha 
Malý zajko náš, 
videl dúhu zas. 
Farebná bola ako svet,  
šmykne sa z nej hneď.        

Dopadlo to zle, 
letel  ako čert. 

   Udrel si palček, 
drobný ako mravček. 

Mama ho ošetrila, 
mastičkou natrela. 
Povedal jej však, 
že ho bolí ešte viac. 

      V. Lichá, 5.A 

Spisovateľka   

Moja spisovateľka je mladá dáma, môže mať približne 30 rokov. 
Jej umelecké meno je Jarmila Kvetná, pretože najradšej píše 
o jari a kvetoch. Povolaním je záhradníčka. 

Býva v dome, ktorý ani nevidno, lebo je ukrytý za stenou stromov. Má manžela a jedno dieťa. 
Ich domácnosť ešte dopĺňajú pes, mačka a kôň. K zvieratám má úžasný vzťah a skôr vládnu 
oni jej ako ona im. Doma si oblieka najradšej legíny a tričko. Píše hlavne vtedy, keď je 
smutná. Obľúbenou témou sú aj zvieratká. Vtedy pookreje a svet sa jej zdá krajší.      

M. Beneová, 6.A 



SPOMIENKA NA PRÁZDNINY 
 

Letné prázdniny som strávila u starkej v Belej. Je to veľká dedina, okolo ktorej sú krásne 
hory. So starkým a mojimi bratmi často chodíme do lesa na prechádzky. Náš dedko pozná 
všetky bylinky, huby a lesné plody. Naučil aj nás, čo môžeme a čo nemôžeme zbierať. Vieme, 
že v hore sa nerobí  hluk a krik. 

         B. Korpová, 5.A 
 

Škola      Naša škola 
 
Do školy chodím rada,   Naša škola nemá chybu, 
i keď občas je tu zrada.   má len jeden háčik, 
Matika či slovenčina,    že prázdniny utečú, 
to je, prosím, veľká drina.   rýchlo ako vláčik. 
  
Z hudobnej už teraz viem, 
kto je Mozart i Beethoven.   Škola – to je sranda veľká,  
Z angličtiny one, two, three,   i keď do nás hučí učiteľka, 
už mám známky tri.    naučí nás čítať, písať, 
Učiť sa nám treba dosť,   občas dovolí odpísať.  
ale ja mám z toho radosť.     

Kristína Saladiová, 5.A  Júlia Šimková, 5.A 
 
 
 

Poučený somárik 
 

Somár sa vracal z mesta s plným vrecom zlatiek, ktoré dostal za tovar  predaný na trhu.  
Doma ho netrpezlivo očakával jeho pán. Lenže cesta naspäť bola dlhá, únavná a viedla cez 
kopec. Keď schádzal somár dolu, peniaze sa mu z vreca vykotúľali. Pán sa veľmi nahneval 

:„Ako si sa opovážil prísť bez zlatiek? Nabudúce ostaneš doma a pôjdem ja!“ 
Poučenie: „Dávaj na veci pozor, lebo na to sám  doplatíš.“ 

                  Š. Lanštiak, 7.A 
 
 
 Spadol mu kameň zo srdca a balvan z hlavy, teraz sa mu už v živote darí.  F 
D Čo si kto navaril, nech si zje, ale mne varí moja mama.    R 
E Darovanej kobyle nepozeraj na zuby, lebo prídeš o svoje.    A 
V Kde sa dvaja bijú, tretí pije pivo a pozerá sa na nich.    Z 
I Keď nejde hora k Mohamedovi, Mohamed nikam nejde.    E 
A Kto druhému jamu kope, obyčajne ho tam aj zahrabe.    O 
T  Dnes nám to ide ako po ihličí. Lepšie je byť v guláši ako v kaši.   L 
A Mrcha ovca, čo od hrnca uteká. Bez jednej ovce bude šalát.   O 
C Nebude zo psa slanina, ale klobása môže byť dobrá.    G 
K Hlavou múr nepostavíš. Kocky sú hodené, prachy vyhodené.   I 
É Dnes sa leje ako z nosa. Na jazyku crack, v srdci jed.    Z 
 Koruna mu nespadne z hlavy, prilepil ju sekundovým lepidlom.   M 
 Ako kvapka v mori, vezme toľko soli. Padajú ako muchy po Biolite.  Y 
 
 



 

NAŠA ĽÚBOSTNÁ TVORBA 
 

MACKO 
 

Miluj, miluj, nemáš koho, 
kúp si macka, miluj toho. 

Miluj macka, daj mu dôveru, 
Ten nepovie nič nikomu. 

 
Milovaný macko, 

tak ho nazval ocko. 
Na tele ma zahreje, 

už mi dobre je. 
 

Stále sa s ním maznám 
a dôveru doň vkladám.   
Večer s ním zaspávam 

a do školy si ho brávam. 
 

No neklam mackovi, 
lebo to povie ockovi. 

 (Š.K.) 

BÁSEŇ 
 

Moje srdce zlomil on, 

ten, čo ma urobil šťastnou. 

Dva roky trápenia a bolesti, 

pochopila som, že to bolo zo zlosti. 
 

Tá, čo sa hrala na kamalásku, 

prebrala mi prvú lásku. 

Všetko sa vysvetlilo časom, 

že som išla za srdca hlasom. 
 

Hovorím si, príde ďalší 

a urobí môj svet krajším. 

Takto končí môj prvý príbeh lásky, 

dúfam ale, že môj život bude krásny. 
   

(P. M.) 
  
 
 

LÁSKA 
 

Pol roka našej lásky 

je ako beh cez prekážky. 

Každý deň bez spánku spolu 

vlasy nám vejú vánku. 

 
Toľko úsmevov a radosti, 

že ideme mimo našej cesty. 

Vždy spolu bez hádky 

Dúfam, že naďalej bez zápletky. 

(T. A.) 
 

 
 

KVETY LÁSKY 
 

Ľúbim ťa ja veľmi, veľmi, 

preto chcem od teba kvietok jemný. 

Poľné, jemné sú najkrajšie, 

preto sú moje najdrahšie. 

 
Rada mám ja prvosienky, 

k tomu božtek malilinký. 

Viem, že objatie si zaslúžiš, 

no musíš ma veľmi ľúbiť. 

( L. B. ) 
 

 



 

TEKVICOVÉ STRAŠIDIELKO 

      

V stredu popoludní sa na našej škole stretli všetci vyrezávania chtiví, aby si zmerali sily 
a vytvorili najkrajšie, najlepšie, najzaujímavejšie tekvicové strašidlá. Spolu so svojimi 
rodičmi vydlabávali, rezali, zdobili svoje tekvice. Porotcovia to mali tento rok náročné a po 
dlhom vyberaní súťaž vyhral Jakub Nalevanko so svojou Tekvicou „LENTILKOVÁ“  

 

ZBER PAPIERA 
Počas novembra, ako každý rok, sme zorganizovali jesenný zber papiera, ktorej sa zúčastnili 
nielen žiaci, ale aj zamestnanci našej školy. Počet zapojených žiakov v porovnaní s minulými 
obdobiami mierne klesol, čo sa odzrkadlilo aj na celkovom množstve nazbieraného papiera. 
Celkovo sa nám podarilo nazbierať okolo 3 700 kg papiera. Jesennú časť zberu papiera sme 
vyhodnocovali na úrovni jednotlivca a triedneho kolektívu. Podobne ako minulý rok, aj teraz 
sme umožnili triedam s menším počtom žiakov zúčastniť sa zberu s rovnakou šancou na 
výhru, ako triedam s väčším počtom žiakov. Práve preto, sa pri celkovom vyhodnocovaní 
triednych kolektívov zohľadňoval priemer z množstva nazbieraného papiera na jedného žiaka.  

Žiaci súťažili o hodnotné ceny. Jednotlivci mohli 
získať darčekové poukážky s možnosťou využitia 
v ktorejkoľvek prevádzke OC Galéria v Košiciach. 
Darčekovú poukážku v hodnote 20 € získal Patrik 
Klimczák z 5.B triedy s nazbieraným množstvom 
papiera 316 kg. Darčekovú poukážku v hodnote 15 
€ si vysúťažil Róbert Bendík zo 6.A triedy, ktorý 
nazbieral 234 kg papiera a poukážku v hodnote 10 
€ získala Timea Adzimová z 8.A triedy, ktorá 
doniesla 223 kg papiera. Z triednych kolektívov sa 

na 1. mieste umiestnili žiaci z 5.B triedy, ktorí spoločne nazbierali 449 kg papiera (priemer na 
žiaka 56,1 kg). Žiaci, ktorí sa do zberu zapojili, si pôjdu zahrať bowling. 2. miesto získali 
žiaci zo 6.A triedy s celkovým množstvom nazbieraného papiera 536 kg (priemer na žiaka 
28,2 kg). Žiaci, ktorí sa zúčastnili zberu, si pochutnajú na pizzi.  Na 3. mieste sa zúčastnili 
žiaci 2.A triedy, ktorí nazbierali 625 kg (priemer na žiaka 26,04 kg) a žiaci, ktorí sa do zberu 
aktívne zapojili sa môžu tešiť na posedenie. Sme radi, že sa do zberu zapájate a tešíme sa na 
vás opäť na jar. Osobitné poďakovanie patrí Peťovi Višňovcovi, Dominike Feckovej 
a Paťovi Vaňkovi za aktívnu pomoc pri zbere papiera.   



SPOLUPRÁCA S OSTRAVOU 2018 – FOTOREPORTÁŽ 

22. - 24.10.2018  
 

 

    

     

      



STAROZAGORIÁDA 2018  

V stredu 21.11.2018 nastala významná a veľká chvíľa pre našich prváčikov z tried 1.A pod 
vedením triednej pani učiteľky Bejdovej a 1.B pod vedením triednej pani učiteľky Šmajdovej. 
V tento slávnostný deň plných očakávaní s názvom STAROZAGORIÁDA sa prváci stali 
pasovaním skutočnými žiakmi našej školy. Na znak tohto veľavážneho aktu zložili aj tento 
spoločný SĽUB: 
 

„Ja prvák sľubujem Vám, 
že na hodinách vždy pozor dám. 
Do školy pripravím sa riadne,  

desiatu zjem každopádne, 
písmenká napíšem perom,  

nakloním ich správnym smerom. 
Pravidlá slušného správania dodržím rád 

a chcem byť s každým kamarát. 
To všetko zvládnuť chcem sám, 

tak na svoju prvácku česť prisahám!“ 

 
 

Na tento moment netrpezlivo čakali aj rodičia našich prváčikov, ktorí prišli svojich „veľkých“ 
žiakov povzbudiť a hrdo vyfotiť pamiatkovú chvíľu. Bohatým programom prispeli naše 
šikovné deti, ktoré zarecitovali básničky celej 
abecedy pod vedením pani vychovávateľky 
Huszthyovej. V našich žiakoch sa taktiež objavujú 
nádejné spevácke talenty, ktoré predviedli 
v rôznych ľudových piesňach, napr. Pesnička pre 
deti, Čo to tam šuchoce, Lisočka. 

Spevácke číslo do programu tohtoročnej 
Starozagoriády pripravila pani učiteľka 
Novysedláková.  
 

 

O zábavnú časť sa zas postaralo Občianske 
združenie Dračia stopa a tak nechýbala diskotéka, 
prekvapenie v podobe veľkých bublín, aktivity  ako 
maľovanie na tvár a modelovanie balónikov. Celú 
atmosféru dotvorila príjemná výzdoba, ktorú 
zabezpečil pán vychovávateľ Pilčík. V priebehu 
programu bola v ponuke aj zdravá výživa, o ktorú 
sa postaral pedagogický zbor, naše kuchárky aj 
rodičia. 
 
Už teraz sa tešíme na ďalší rok a našich budúcich 
prváčikov! 



FLORBALOVÝ TURNAJ 
 

V pondelok a utorok 26. a 27. 11.2018 
sa chlapci deviateho a dievčatá piateho 

a šiesteho ročníka zúčastnili okresného kola 
vo florbale žiakov. Naši reprezentanti 

obsadili výborné 1. miesto - chlapci a 3. miesto 
- dievčatá. Radosť z hry a túžba zvíťaziť ich 

hnala celým turnajom. Výborné a presné nahrávky, dravosť a chuť im priniesla vytúžené 
ovocie. Chlapci si vybojovali postup do krajského kola, ktoré sa bude konať na Mikuláša 
v Michalovciach. Jeho výsledky a podrobnosti môžete odsledovať tu: 
http://www.skolskysport.sk/turnaj/57386/krajske-kolo-kosicky-kraj/   

Pre dievčatá to bol prvý turnaj v tomto športe, v ktorom si počínali výborne. Držíme prsty, 
ideme ďalej. 

Starozagorskááá do toho!!! 

 

 



ČERVENÉ STUŽKY 
 
Prvýkrát si červenú stužku pripol Jeremy Irons v roku 1991 na 
slávnostnom udeľovaní cien Tony Awards. Dnes ju na celom svete nosí 
stále viac ľudí, aby tak prejavili symbolickú podporu s ľuďmi chorými 
na AIDS. Červené stužky sú tiež symbolom a názvom celoslovenskej 
kampane boja proti AIDS. Svetový deň boja proti AIDS oslavujeme 
práve 1. decembra. Ako každý rok zapojili sme sa opäť aj my... 

 
                                                    

 
SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY 
 
Aj tento rok sme si 16.októbra pripomenuli Svetový deň výživy. Žiaci 1. až 4. ročníka 
pripravili spolu s rodičmi rôzne zdravé pochúťky. Okrem prezentácie zdravých jedál v 
triedach spoločne tvorili kreatívne zdravé taniere či potravinové pyramídy. Prváčikovia zas 
hľadali liek pre maškrtného Žrútika, pretože už aj oni vedia, že zdravá výživa ovplyvňuje 
zdravie každého z nás. 

 
 

 
   
                                      



VIANOČNÉ BÁSNE 
Ani sa nenazdáme 

a Štedrý deň tu máme. 
úsmev nám na tvári svieti, 

či sme dospelí a či deti. 
 

Vonku všetko biele, 
Štedrý deň bez toho nie je. 

Deti sa už bežia hrať, 
snehuliaka postavať. 

 
B. Korpová, 5.A 

 Hurá, už sú Vianoce, 
je tu samý sneh. 

Stromček sa nám ligoce, 
počuť detský smiech. 

 
Darčeky nás čakajú, 
je to radosť veľká, 
koledy sa spievajú, 
nechýba nám telka. 

 
D. Pálašthy, 5.A 

 
SPISOVATEĽ V MOJICH PREDSTAVÁCH 

 

 Je mladý, má okolo 27 rokov, vysoký blondiak s modrozelenými očami. Pôvodným 
povolaním bol učiteľ, ale neskôr ho to prestalo baviť a začal písať. 
 Býva v Bratislave v malom útulnom domčeku obklopenom kvetmi. V každej izbe sú 
police plné kníh a steny zdobia drahé obrazy.  
 Má manželku a tri deti. Náš spisovateľ má čierno-bieleho psíka Buba a keby mohol, 
zobral by si všetkých psíkov sveta. Doma najradšej chodí oblečený v teplákoch a tričku 
s krátkym rukávom. Do spoločnosti zavíta zriedka, obyčajne vtedy, keď mu vydajú novú 
knihu. Najviac zo všetkého sa teší na večeru v obľúbenej reštaurácii v sobotu večer, pretože 
v nej požiadal manželku o ruku. 
 Najradšej píše o láske a smútku. O smútku píše vtedy, keď prší, pretože si myslí, že 
niekto plače. Keď svieti slnko a kvitnú kvety, píše o láske, pretože vtedy sú všetci ľudia 
šťastní.                        J. Vas, 6.A 
 

UPEČTE SI S NAMI VIANOČNÉ MEDOVNÍČKY 
 

Suroviny: 
 

 
 
 

125g  
medu 

500g hladkej  
múky a ešte: 

125g čerstvého masla 
1 čajová lyžička sódy  

bikarbóny 
190g práškového cukru 

1 čajová lyžička mletej škorice 
alebo perníkové korenie 

3 vajíčka 

 

 

Postup prípravy: 
 

1.  Najskôr múku s práškovým cukrom preosejeme, pridáme maslo (je lepšie keď sa maslo pokrája 
na kúsky) pridáme ostatné suroviny a všetko spolu zmiesime 

2.  Vypracujeme cesto, ktoré necháme na chladnom mieste 1 - 2 hod. odležať.  
3.  Cesto vyvaľkáme, na asi 5 mm hrúbku a formičkou povykrajujeme a ukladáme na plech, vyložený 

papierom na pečenie. Rúru vyhrejeme na 170 - 180 stupňov a pokiaľ sa vyhreje, ponatierame 
medovníčky rozšľahaným celým vajíčkom. Pečieme približne 10 minút. 

4.  Upečené medovníčky necháme vychladnúť a môžeme ľubovoľne ozdobiť. 



VIANOČNÉ PRANOSTIKY 
24.12. - Štedrý deň 

Aký je čas na Adama a Evy, také budú nasledujúce dni. 

Ak je na Štedrý deň mnoho hviezd, bude mnoho vajec. 

25. 12. - Božie narodenie 

Biele Vianoce, zelená Veľká noc. 

Aký je čas na vianočný deň, taký má byť aj budúci január. 

Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, toľko bude trvať po nich. 

Keď je na Štedrý deň mnoho hviezd, je mnoho zemiakov. 

26. 12. - sv. Štefan 

Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar. 

Keď duje vietor na Štefana, bude víno budúceho roku plané. 

1. 1. - Nový rok 

Čo na Nový rok, to po celý rok. 
 

VIANOČNÉ TRADÍCIE 
 Vianoce patria k najkrajším sviatkom roka. Prečítaj si, ako sa slávia Vianoce na Slovensku a 
v okolitých krajinách. 

Slovensko  
Vianoce sú u nás významným rodinným sviatkom. Darčeky prináša Ježiško a rozbaľujú sa po 
štedrej večeri. K tradíciám patrí spievanie kolied, polnočná omša, betlehemy v uliciach. 
Základom večere je kapustnica, hrachová alebo hubová polievka, ryba so zemiakovým 
šalátom. Na stole nesmie chýbať cesnak, jablká, med a oblátky.  

Česko  
V Česku sú vianočné sviatky sviatkami detí a rodiny. Darčeky pod stromček prináša Ježiško a 
rozbaľujú sa po štedrovečernej večeri. Tradičná vianočná večera sa skladá z rybacej polievky, 
vyprážaného kapra a zemiakového šalátu. 

 Poľsko  
V Poľsku sa Vianoce oslavujú podobne, ako u nás. Gazdiné varia dvanásť tradičných 
pokrmov. Deti vyzerajú prvú hviezdu (Gwiazdku). Keď sa objaví, rodina môže zasadnúť k 
štedrovečernému stolu. Niektorí veria, že práve hviezdy prinášajú pod stromček darčeky. 

Maďarsko  
V Maďarsku sú Vianoce najvýznamnejším sviatkom roka. Je to aj pre to, že na druhý sviatok 
vianočný si pripomínajú sv. Štefana, patróna krajiny. Darčeky tak ako u nás prináša Ježiško, 
ale rozbaľujú ich ešte pred štedrou večerou. Na vianočných stoloch nesmie chýbať halászlé 
(rybacia polievka, hríbová polievka, kapustnica, kapor alebo zubáč. Vianoce začínajú 
pečením svätoštefanského koláča. 



ZASMEJME SA EŠTE RAZ 
 
Malý Miško píše Ježiškovi, čo by chcel na Vianoce pod stromček. 
Chcel by som: sánky, nové značkové lyže a lyžiarky, bicykel, kolobežku, kolieskové korčule, 
tablet, nový LCD televízor, mp3 prehrávač, snowboard s výbavou, notebook, playstation, 
nové hodinky, autíčko na diaľkové ovládanie, štyri 3D hry do počítača… a veľa iných vecí, 
ale keďže som veľmi skromný, tak tie ďalšie už nemusia byť. 
 

Janko sa na Vianoce pýta otca: 
– Oco vieš, ktorý vlak najviac mešká? No predsa ten, čo si mi sľúbil minulé Vianoce. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
Na Vianoce kričí malý Jožko cez celý byt na mamičku pri sporáku: „Mami, mami, stromček 
horí!“ 
„Hovorí sa, svieti, a nie horí,“ poučí ho matka. 
Chlapček za chvíľu zase začne kričať: „Mami, mami, záclony už tiež svietia!“ 
 

Na Vianoce hovorí mamička Jožkovi: „Jožko, zapáľ vianočný stromček.“ 
Za chvíľu príde Jožko a hovorí: „Aj sviečky?“ 

 
Vráti sa pán Novák z vianočného nákupu, hľadá peňaženku a nájde namiesto nej len kartičku: 
„Veselé Vianoce želajú vreckári!“ 
 

„Predstavte si, prvýkrát sa u nás zišiel na štedrovečernej večeri párny počet ľudí!“ 
„Ako to, veď ste boli traja!“ 

„Hej, ale potom prišlo sedemnásť hasičov!“ 
 

Malý Paťko pri stromčeku: 
- Mami, všetky darčeky mi priniesol Ježiško? 

- Samozrejme a kto iný? 
- To znamená, že vy dvaja ste sa na mňa úplne vykašľali? 

 
"Otecko mi na Vianoce nasľuboval hory, doly." 

"A splnil ti tie želania?" 
"Áno, kúpil mi atlas hôr ..." 

 

 
Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás. Vôňa koláčov 

vôkol sa rozlieha, vianočnej nálade každý z nás podlieha. 
Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe milí, dobrí a 
majme sa radi. Prišiel čas vianočný, zvonček tíško cinká, každému sa 

splní túžba, aspoň malilinká. 
Šťastné a veselé želajme si spolu, a potom spoločne k Štedrovečernému 

stolu. 


