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Slovko na úvod........Editoriáááááál  
  

 A je to tu! Sneh, zima, vianočná atmosféra...o 

chvíľu začne rozvoniavať vianočné pečivo, upratovanie 

a hor sa do balenia vianočných darčekov pre našich 

blízkych. Možno vás už zastihol vianočný zhon, 

zoznam vianočných darčekov ste si pripravili a už 

túžobne očakávate vytúžený 24. december. Nuž, to 

čaro Vianoc je v každom z nás.  

  

 Predtým, ako sa rozutekáme na vianočné 

sviatky domov, radi by sme vám predstavili náš 

školský časopis. Tím redaktorov spojil hlavy dokopy 

a pripravil pre všetkých zaujímavé čítanie o dianí na 

našej škole.  

 Ak sa vám náš časopis zapáči, budeme radi, ak sa pridáte k nám.  Všetky informácie 

hľadajte u našich redaktorov. 

 

                              Príjemné čítanie! 

 

 p. uč. Mária Dopaterová

 

 

 

Redakčná rada: Šéfredaktorka Nikola Ďurčeková – 9. A, Redaktori: Matúš Krämer - 3.A, 

Anička Mazanová - 3. B., Peter Ružbacký – 3.B, Ella Šebo – 3. B, Viktória Podmanická – 4. 

A,  Alexandra Popovičová – 4. B, Petra Štesová – 5. A, Nina Kadlicová – 5. A, Lucia 

Ďurčeková – 7. A, Sofia Schneiderová – 8. A Grafická úprava: Mgr. Mária Dopaterová, 

ilustrácie: zdroj internet, titulná strana: Nikola Ďurčeková,  zodpovedná vedúca: Mgr. Mária 

Dopaterová  
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Ako sa Sovička narodila... 
Kde bolo, tam bolo, v jednom kráľovstve, ktoré sa volalo Základná škola v Rovinke, 

sa narodila Sovička. Všetci sa jej tešili, radovali a prinášali jej darčeky. Nosili dlhé 

básne aj rozprávky, aktuálne informácie, úspechy jej kráľovstva,  kŕmili ju všelijakými 

informáciami. Sovička postupne rástla, až sa rozhodla, že rozprestrie svoje krídla 

a obzrie si svoje kráľovstvo. Prehľadala každý kút, medzi služobníctvom si našla 

kamarátky, s ktorými veľmi rada trávila čas. Ich zábavné historky si môžete prečítať 

na nasledujúcich stranách....Veselé a príjemné čítanie.   

                                                                     Sára Aldaam   

 

Čarovná škola! 

Názov nášho časopisu, 

to je Sovička!  

Malá múdra hlavička!                                             

Sovička vie abecedu, 

od A po Z úplne celú. 

Ona má aj kamaráta,  

škriatka, mocného pána. 

Škriatok vládne všetkým knihám,  

naspamäť ich pozná len on sám.  

A má jednu vzácnu knihu, 

pre každého otvorenú.  

A táto kniha je ako škola: 

žiaci sú roztratené slová,  

učitelia sa ich snažia upratať,  

pekne poukladať.  

A ten múdry škriatok? To je pani riaditeľka, 

tá tiež vládne škole a je múdra.  

Tak čo, už veríte, že škola je čarovná?  

                                                   

                                            Sára Aldaam 

 

Bola jedna knižka,  

v ktorej bola abeceda, 

v abecede bol aj škriatok,  

občas veľký neporiadok.  

ktorému sova stúpila na 

malíček. 

Toho dňa sa pohádali, 

bola to hádka veliká! 

Začuli to písmenká,  

stratili sa potom aj oni. 

Nakoniec im to začalo byť 

ľúto, 

ale posilnilo to ich puto.  

Odvtedy sú kamoši,  

už držia po štyri.   

               Lucia Ďurčeková  
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Odpovedať príde .... 
Ako prvého učiteľa, sme si do horúceho kresla posadili našu pani riaditeľku Mgr. 

Elenu Zelenskú. Poďme ju trošku vyspovedať.   

1. Čo vás dostalo k tomu, že ste chceli byť riaditeľkou? 

Chcela som si skúsiť niečo nové, 

dokázať si, že na to mám.  

2. Ako dlho ,,vládnete“ na tejto 

škole? 

Fuuu to už bude nejaká doba, 

prežila som tu kus svojho života, 

pretože 9 rokov rozhodne nie je 

málo. 

3. A ako ste sa dostali k tejto 

škole? 

Bývam v Rovinke, moja dcéra 

sem chodila a ja (ako som už 

spomínala) som chcela skúsiť 

niečo nové a neobvyklé, chcela 

som prekonať vyššiu métu. 

Vtedy by som ani len 

nepomyslela, že zo školy, kde 

bolo niekedy sotva 80 žiakov sa 

stane taká veľká škola akou je dnes. Na škole máme 326 žiakov a plne funkčné dva 

stupne. 

4. Aký máte názor na dnešné školstvo? 

Hihihi naše školstvo je nastavené trošičku náročne. Na deti kladie veľké nároky, podľa 

mňa by bolo potrebné prehodnotiť systém školstva. 

5. Aký máte názor na vyučovanie hravou formou pomocou rôznych technológii? 

Učenie hravou formou je pre dnešnú mládež oveľa zaujímavejšie, preto sa naša škola 

snaží, aby sme mali dostatok moderných pomôcok ako napríklad interaktívne tabule. 

6. Aký máte názor na školský časopis? 

Veľmi som uvítala túto iniciatívu, pretože je nesmierne dôležité rozvíjať u detí 

komunikačné znalosti, a to najmä v dnešnej dobe. 

 

Ďakujeme pani riaditeľke za čas, ktorý nám venovala a prajeme veľa úspechov aj 

naďalej. A ďalej pozývame do horúceho kresla ................. nuž, dozviete sa v ďalšom 

čísle.  Dočítania ! 

                                                                                                  Petra Štesová a Nina Kadlicová  
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Nováčikovia v škole ... 
Každý školský rok sa niečo mení. Niečo vzniká a niečo zaniká, niekto prichádza 

a niekto odchádza.  Aj tento rok sa naša škola rozrástla nielen o nových žiakov, ale aj 

nových učiteľov. Trošku si ich predstavíme.  

 

1. Aký bol váš najobľúbenejší predmet a prečo ? 

 

2. Keby ste mohli zmeniť alebo pridať nejaký predmet, aký 

by to bol a prečo? 

 

3. Čo je podľa vás najdôležitejšie vo výchove žiakov ? 

 

4. Čo sa vám najviac páči na našej škole ?  

p. učiteľ Dušan Vajdík   

Pán učiteľ je triednym 

učiteľom 7. A. Vyučuje hodiny 

telesnej výchovy a geografie.  
 

1. Najradšej som mal telesnú 

výchovu, lebo sme mali 

dobrého učiteľa a vždy to bola 

zábava. 

2. Ja by som pridal hodiny geografie do 7.,8. a 9. ročníka, lebo majú iba 1 hodinu. 

3. Podľa mňa je najdôležitejšie, aby žiaci dodržiavali pravidlá. 

4. Mne sa páčia priestory na škole, máme peknú jedáleň a varia chutné jedlo.

p. učiteľka Kornélia Kandrová 

Pani učiteľka je triednou učiteľkou 5. A a na našej 

škole vyučuje angličtinu a nemčinu.  

1. Ja som mala najradšej nemčinu a angličtinu, 

lebo ma bavia cudzie jazyky. 

2. Pridala by som tanec, lebo rada tancujem 

3. Ja si myslím, že najdôležitejší je otvorený, 

úprimný dialóg. 

4. Mne sa páči, že mám dobrých kolegov. 
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p. učiteľka Beatrica Máleková  

Pani učiteľka je triednou učiteľkou 9. A a na našej škole 

vyučuje slovenčinu.  

1.Ja som mala najradšej slovenský jazyk a dejepis, lebo 

na slovenčine sme mali dobrú pani učiteľku s ktorou bola 

sranda a tiež zábava. Dejepis nás vyučovala pani učiteľka, 

ktorá nám veľmi zaujímavo vysvetľovala učivo.  

2. Ja by som pridala masmediálnu komunikáciu na ktorej 

sa učí o komunikácii medzi médiami, teda je to tlač, 

rozhlas a televízia.  

3. Podľa mňa je najdôležitejší vo výchove žiakov slušný 

a férový prístup. 

4. Mne sa najviac na tejto škole páči celý kolektív a tiež 

spolupráca kolegov.

  

p. učiteľka Mária Dopaterová 

Pani učiteľka je triednou učiteľkou 3. B.  

            1.V mojom prípade vždy víťazila slovenčina a geografia. Slovenčinu som 

odkukala od staršej sestry a geografia? Rada spoznávam nové krajiny. 

2. Určite by som pridala hodiny slohu, toto mi najviac chýba. Rozvíjať viac 

komunikačné zručnosti a schopnosti.   

3. Najdôležitejšie? Asi úcta žiakov voči učiteľom a aj starším osobám.  

4. Táto škola mi padla do oka či už kolektívom, ale aj priestormi.  

 

p. učiteľka Ľubomíra Šubová  

Pani učiteľka je triednou učiteľkou 1. A.  

1. Ťažká otázka... Keďže poslaním každej pani učiteľky je odhaľovať talenty detí. 

Mám rada prácu učiteľky ako takú. Každodenný pokrok pri čítaní, písaní, počítaní je 

to, čo dáva mojej práci zmysel. Takže na otázku, ktorý predmet mám najradšej 

odpovedám, všetky.   

2. Určite by som pridala regionálnu výchovu. Viesť deti ku tradíciám a zvykom našich 

predkov je dôležité. Je to odkaz, ktorý musíme odovzdávať ďalej. 

3. Vo výchove žiakov je podľa mňa dôležité naučiť ich morálnym, etickým 

a spoločenským zásadám v kooperácii s rodičmi. 

4. Na našej škole sa mi páči, že  má veľa talentovaných žiakov, 

 kvalitných pedagógov a vízií do  budúcnosti. 
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p. učiteľka Linda Lelovicsová 

Pani učiteľka je triednou učiteľkou 1. B. 

1.Psychológia – bolo to kvôli obsahu tohto predmetu.  

2. Aktuálne asi nič.   

  3. Porozumenie. Snažiť sa chápať žiakov, ich reakcie a jedinečnosť, ale tiež viesť ich 

k tomu, aby rovnako pristupovali ku každému naokolo. 

4. Pedagogický kolektív, ktorý je ochotný vždy pomôcť.  

 

p. učiteľka Mária Fejerčáková  

Pani učiteľka je triednou učiteľkou 1. C.  

1. Hudobná výchova. Spev, hra na hudobný nástroj a tanec ma vždy napĺňal a 

sprevádza má životom dodnes.  

2. Nepridávala alebo nemenila by som žiaden predmet. 

Páčilo by sa mi vyučovať možno z oblasti regionálnej 

výchovy. Keďže patrí medzi prierezové témy, pekne 

dopĺňa a je spoľahlivé využitie aj v základných 

predmetoch ako napr. v hudobnej, výtvarnej výchove, či 

dokonca z časti aj v slovenskom jazyku a pod  

3. Viesť ho správnym smerom v oblasti správania a 

konania v spoločnosti, učiť ho morálnym hodnotám, 

postojom. 

4. Kolektív, ktorý vždy pomôže. Vedenie, ktoré ocení snahu. Deti, ktoré opätujú 

vďačnosť. 

 

A aj vychovávatelia medzi sebou privítali novú kolegyňu, tak teda ..... 

p. vychovávateľka Alica Kováčová 

Pani vychovávateľka je v 4. A. 

1.Najradšej som mala výtvarnú výchovu a ruský jazyk. Obidva predmety nás učila 

jedna učiteľka, ktorá nám vštepovala estetické cítenie, tvorivosť a učila nás akceptovať 

aj iné národnosti a lásku k cudzím jazykom.  

2. Pridala by som viac hodín telesnej výchovy, plávanie a tiež zodpovednejší prístup ku 

všetkým disciplínam.  

3. Podľa mňa je najdôležitejšie vo výchove žiakov učiť ich spravodlivosti a viesť ich  

k rešpektu voči učiteľom a rodičom.   

4. Na škole sa mi veľmi páči vybavenie a pomôcky, ktoré sú na iných školách problémom.  

 

                                                         Lucia Ďurčeková, Nina Kadlicová, Petra Štesová 
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Nováčikovia v škole – prváčikovia... 
Dňa 4. decembra 2017 sa uskutočnila v kultúrnom dome v obci Rovinka slávnostná 

imatrikulácia – prijatie prvákov triedy 1.C do cechu žiackeho.  

Do kultúrneho domu prišli podporiť našich prvákov ich učitelia, vychovávatelia,  

rodičia, súrodenci.    

V úvode akcie privítala všetkých prítomných moderátorka Emka Pinkeová, ktorá 

predstavila v krátkosti svoju triedu. Trieda 1.C začala program úvodnou piesňou 

„Moderná rozprávočka“. V skladbe odznelo: „Nové hračky, automaty a moderná 

veda, dnes už ani v rozprávočke utajiť sa nedá.“ Daný úryvok akoby odzrkadľoval 

postavenie triedy 1.C, ktorá je v bývalej počítačovej miestnosti. Tá je vybavená 

modernou technikou. Deťom pri výučbe napomáhajú nielen technické prostriedky, ale 

aj  predstavivosť a fantázia, ktorá je im príznačná.  

 

Slávnostné podujatie obohatil veselý kultúrny program. Prváci ukázali básňami svoju 

šikovnosť a učenlivosť. Preukázali vedomosti o písmenách a číslach, ktoré sa doposiaľ 

naučili.  Zopakovali si pravidlá triedy, pripomenuli si pravidlá správneho sedenia pri 

písaní. Básňou „Mám tu všade poriadok?“ ukázali, že dbajú na čistotu. Aby nezabudli 

pri učení ako zahnať únavu, tak sa v programe rozcvičili  malou rozcvičkou. Aj tým 

potvrdili, že sú hodní byť pasovaní do cechu žiackeho. Ukázali schopnosti aj v speve. 

Sóla žiačok Emmky Vozárovej a Sophinky Miele spustili pieseň: „Maľuj, maľuj, 

maľuj“, a ďalej všetci žiaci pokračovali piesňami „Tik-tak“, „If you're happy“. 

Skladbami dokázali prváci nie len, že sa venujú čítaniu, písaniu a počítaniu, ale aj to, 

že v triede 1. C sa cítia ako v rozprávke aj na predmete výtvarná výchova, hudobná 

výchova, či na predmete anglického jazyka. V závere programu zložili prváci triedy 

1.C sľub triednej p. uč. Mgr. Márii Fejerčákovej a pani riaditeľke školy Mgr. Elene 

Zelenskej.      

Nasledoval krátky príhovor pani riaditeľky. Postupne boli žiaci 1. ročníka  pasovaní 

pani riaditeľkou  veľkou ceruzou za právoplatných žiakov našej školy. Prváci zvládli 

svoj pasovací deň na veľkú jednotku. Ich usmievavé tváričky žiarili šťastím a z milej 

akcie odchádzali s diplomom, darčekmi a nezabudnuteľnými zážitkami. 

 

                                                                                                p. uč. Mária Fejerčáková  
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Imatrikulácia 1. A alebo Ako prváci vyslobodili princeznú v zakliatom 

kráľovstve.  

Kde bolo tam bolo, žila jedna princezná. Rada sa usmievala, ale aj hrávala so svojím 

kamarátom škriatkom. Jedného dňa však toto kráľovstvo zakliala Baba Jaga 

a vyslobodiť ju mohli len múdre deti. A tak sa žiaci 1. A podujali na túto úlohu. 

Princezná sa potešila, a tak všetko naplánovala na 7. 12. 2017 a za miesto 

vyslobodenia si zvolila Kultúrny dom v Rovinke. Žiaci dostali tri úlohy: 1. povedať 

básničku na písmeno, ktoré Baba-Jaga vybrala, žiaci to zvládli výborne. V 2.úlohe sa 

potrápili matematikou. Hoci príklady boli ťažšie, prváci sa ukázali ako veľmi šikovní 

a tak splnili aj túto úlohu. Baba Jaga si myslela, že 3. úlohu nezvládnu – no aj cudzia 

reč bola pre prvákov malinou. Pieseň v anglickom jazyku zaspievali bez jedinej 

chybičky, a tak vyslobodili zakliate kráľovstvo. Keďže princezná bola veľmi spokojná, 

rozhodla sa ich odmeniť. Za odmenu ich slávnostne prijala medzi prváčikov, zložili 

svoj sľub, vzali si darček a všetko spečatili svojím odtlačkom prsta do listiny.  

                                     Sára Aldaam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatrikulácia 1. B  

08.12. bol pre mnohých obyčajným štvrtok, avšak nie pre žiakov našej 1.B. Ich čakal 

veľký deň, na ktorý sa už veľmi tešili, no zároveň v nich vyvolával rešpekt. Bol to pre 

nich deň, keď mali pred všetkými rodičmi, ale hlavne pred pani riaditeľkou, dokázať, 

že sú šikovní, že zvládnu splniť úlohy, ktoré si pre nich pripravili starší žiaci. Všetci 

sme sa spoločne zišli v kultúrnom dome, kde sa konala slávnosť – Imatrikulácia . Milá 

prvá béé úspešne zvládla všetky nástrahy, ktorými sa ich snažili ôsmačky nachytať, a 

tak, na konci večera, získali titul žiak/žiačka Základnej školy v Rovinke. Pani 

riaditeľka ich slávnostne pasovala zázračnou ceruzkou a odovzdala im imatrikulačné 

listy. Žiakom sa však ich úspech páčil natoľko, že z pódia odchádzali len veľmi 
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pomaličky, až mali rodičia problém nalákať ich domov. Veríme, že aj škola ich bude 

rovnako tešiť a baviť, tak ako tento krásny večer. 

 

                                                                                                  p. uč. Linda Lelovicsová 
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Kam nás vietor zavial ... 

Tretiaci v lesoparku Pomlé – Šamorín 

Dňa 28. 9. 2017 sa žiaci 3. A a 3. B, spolu so svojimi pani učiteľkami a pani 

vychovávateľkami, vybrali na exkurziu do lesoparku Pomlé v Šamoríne. Všetko sa 

nieslo v téme: Spoznaj nahosemenné a krytosemenné rastliny. Pani učiteľky si 

pripravili túto tému zábavnou formou,  žiaci sa dozvedeli nové informácie, ktoré sa 

snažili využiť aj pri zbieraní jednotlivých častí  stromov – šišky, ihličie, gaštany, listy. 

Z tohto materiálu si potom v škole pripravili aj krásny plagát, aby sa im to ľahšie 

učilo.   

                                                                                  Ella Šebo, Peter Ružbacký a Anička 

Mazanová   

                                                                                                   p. uč. Mária Dopaterová  
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Výchovný koncert 4. A, 4. B, 5. A, 6. A, 7. A 

Pani učiteľka nám oznámila, že 22. 09. 2017 pôjdeme na koncert. Skoro všetci žiaci zo  

4.B  sme si mysleli, že na koncert Majka Spirita.  No nebol to koncert Majka Spirita, 

ale  výchovný. No nič, výchova je dôležitá !!!!!!!!!  

Koncert sa konal v kultúrnom dome v Rovinke. Zúčastnili sa ho štvrtáci, piataci, 

šiestaci a siedmaci. Na koncerte účinkovala výborná speváčka a výborný klavirista, 

ktorý aj spieval. Zaspievali nám pieseň „Modrá ruža“, ktorú pôvodne spieval Gejza 

Dusík. Tak to bol super slaďák a niektoré „školské páriky“ si pekne zatancovali. Podľa 

mňa im to išlo veľmi dobre, ale späť k téme.  

A potom, za plotom, kde bolo, tam bolo, kde sa piesok lial a voda sypala, bola ďalšia 

pesnička. Titul „Len 

bez ženy môže byť 

človek blažený 

a Len bez muža môže 

byť žena jak ruža“ bol 

super remix, ktorý mi 

doteraz znie v hlave. Lá, 

la, lala,...ako vravím, 

stále. 

Ďalej nám tam hrali 

a spievali a my sme 

tancovali tango 

a valčík. No tango nám 

už moc nešlo, ale nehovorte to nikomu, ani ja ho neviem.  Musím povedať, že 

speváčka  vybrala cool páry, turi,  turity,  tat, taniky, hop. No opäť som sa nechala 

uniesť. 

Ako sa páčil koncert mne? Bolo to cool, super, senza, extra, mega dobré, vtipné, 

bezchybné, dokonale výborné, aj keď Majk Spirit by bol tiež fajn. 👻 

A ako sa koncert páčil ostatným? Na začiatku všetci: „Nuda!“. Chalani „futbal je 

lepší“, dievčatá „Lady Gaga je lepšia“. Ale na konci všetci tlieskali.  

  

                                                                                              Alexandra Popovičová    
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Deň mlieka 

28. septembra si celý svet pripomína 

dôležitosť mlieka v jedálničku detí. 

V tento  Svetový deň mlieka v školách je 

každoročnou medzinárodnou udalosťou. 

Biely dar prírody a výrobky z neho totiž 

plnia viaceré dôležité úlohy správnej 

výživy deti a mládeže. Pitím mlieka 

budú deti zdravšie, vďaka tomu v škole aktívnejšie, 

a preto aj múdrejšie. 

Aj my prváci sme si chceli pripomenúť čo nám dáva 

mliečko, ako sa mlieko od kravičky dostane až na 

pulty v našom obchode, aké výrobky z neho pijeme 

a jeme a prečo je pre nás prvákov dôležité.       

V stredu 27.9. sme sa mliečkovo učili a potom 

súťažili. Celým dňom nás 

sprevádzala kravička 

Anička, ktorá držala 

všetkým deťom kopýtka. 

Deti plnili rôzne úlohy: 

napr. skladali puzzle, riešili kvízové otázky, 

zhadzovali mliečkové kolky... 

 

Vyhodnotenie:    1. miesto - 1.C + pani učiteľka  M. Fejerčáková 

                            2. miesto - 1.B + pani učiteľka  L. Levovicsová 

                            3. miesto – 1.A + pani učiteľka Ľ. Šubová 

Výhercom blahoželáme  

                                                                                                          p. uč. Ľubka Šubová  

 

 

 

    

 

Kto chce dlho 
zdravý byť, 
                                                             
musí veľa mlieka 
piť. 
                                                                   
Potom budeš silný, 
zdravý,  
                                                                                 
za to môžu „tety 
kravy“. 
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Deň jazykov   

Dňa 22.septemba 2017 sme (my 7.A) boli na exkurzii, ktorá sa konala na 

Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Boli tam stánky rôznych štátov napr.: Rusko, 

Slovinsko, Slovensko, Rakúsko, Nemecko...no jednoducho ich tam bolo veľa, ale aby 

sme nehovorili len o stánkoch, tak prejdime rovno k programu. Hneď ako sme sa 

,,pokochali“ krásou stánkov, sme si išli pre dotazník (no skôr pracovný list), ktorý sme 

vypĺňali nasledovne: 

1.krok: zobrali sme si dotazníky 

2.krok: prečítali sme si otázky  

3.krok: rozdelili sme sa do ,,skupín“ podľa čísla dotazníku 

4.krok: na otázky sme hľadali odpovede 

5.krok: išli sme postupne do stánkov pre pečiatky (pečiatky sa dávali za správne 

odpovede) 

6.krok: takto sme vypĺňali celý dotazník  

7.krok: za vyplnenie celého dotazníku sme dostali ,,malú“ odmenu v podobe trička, 

lopty, okuliarov, ruksaku...(a veľa ďalších cien)  

Druhou časťou boli krátke rozprávky v kine Mladosť, ktoré sme pozerali a počúvali v 

cudzej reči.  Takto sme si precvičovali cudzie jazyky počúvaním. Celou exkurziou nás 

sprevádzala pani učiteľka Solčianska a pani učiteľka Kandrová.  

                                                                                                               Lucia Ďurčeková  
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9.A na mieste zrútenia Milana Rastislava Štefánika 

2. novembra nás vzal p. uč. Rusinko  

v rámci dejepisu na exkurziu 

k miestu, kde sa 4. mája 1919 zrútil 

Milan Rastislav Štefánik, teda do 

Ivanky pri Dunaji. Milan Rastislav 

Štefánik patrí medi významné 

osobnosti slovenských dejín. Narodil 

sa 21.júla 1880 v Košariskách do 

rodiny evanjelického farára. Študoval 

v rodnej dedine na ľudovej škole, 

v Šamoríne, na Bratislavskom 

evanjelickom lýceu a Šoproni. Bol 

významnou postavou pri budovaní 

základov pre formujúce sa 

Československo. Okolo roku 1904 

odišiel do Francúzska, kde sa stal asistentom významného astrofyzika Julesa Janssena. 

Ale to nie je zďaleka všetko. Čo sa týka jeho vojenskej kariéry, vo Francúzsku získal 

mnoho ocenení a vyšplhal sa z pozície desiatnika na hodnosť generála. 4. mája 1919 

pri návrate do rodnej krajiny bol sprevádzaný ďalšími troma letcami z Talianska. 

Zostrelili ho kúsok od letiska v Ivanke pri Dunaji, údajne pretože si pomýlili vlajky. 

Na mieste zrútenia dnes stojí mohyla, dielo Dušana Jurkoviča. Pri učení si možno 

dokážeme predstaviť hrôzy minulosti, ale oveľa silnejší zážitok je vybrať sa k miestu 

tragédie. Na tom konkrétnom mieste sa totiž odohrala katastrofa, a pri myšlienke na to, 

že pred rokmi tam niekto zomrel nevinne nás zamrazí. Bol to veľmi zaujímavý 

a užitočný príbeh, pretože pri ďalšom skúšaní všetci všetko o Štefánikovi, jeho živote 

a tragickej smrti vedeli. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Nikol Ďurčeková 
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Týždeň zdravej výživy  
V dňoch 23. – 27. 10. 2017 sa v našej škole uskutočnila akcia pod názvom Týždeň 

zdravej výživy. Počas tohto týždňa sme sa mali stravovať najzdravšie ako len vieme, 

čiže úplne obmedziť sladkosti, sladené nápoje, mastné jedlá a iné nezdravé potraviny. 

Naša desiata sa skladala predovšetkým z čerstvej zeleniny a ovocia, pitný režim sme 

dopĺňali čistou vodou alebo nesladeným čajom.  

Naši učitelia si pre nás pripravili rôzne aktivity, niektorí žiaci spolu s p. uč Gallovou 

a p. uč. Dopaterovou si dokonca pripravili aj rozhlasovú reláciu, v ktorej nám 

porozprávali o vitamínoch a imunite.  

Cieľom tejto akcie bolo pripomenúť si, že to najcennejšie čo v živote máme, je naše 

zdravie.  Aby si to deti čo najčastejšie uvedomovali, po škole sme vyvesili plagáty na 

tému zdravej výživy, kde sa mohli dočítať rôzne zaujímavosti o jedle alebo zistiť nové 

informácie a typy na zdravé stravovanie a celkovo zdravý životný štýl. Týždeň zdravej 

výživy vyvrcholil Lampiónovým sprievodom žiakov. Všetci sme sa stretli na hrádzi, 

odkiaľ sme si dali zdravotnú prechádzku a zakotvili sme na školskom ihrisku. V škole 

nás čakalo zdravé občerstvenie, ktoré nám pripravili učitelia spolu s nátierkami od 

rodičov a zohriali sme sa teplým čajom.  Dúfam, že čo najviac žiakov si uvedomilo 

význam a cenu svojho zdravia a zdravému životnému štýlu sa oddajú. 

                                                                                                                Nikol Ďurčeková  
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Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci máš?  

Aj tento rok k nám zavítal Mikuláš. Dedo v červenom kabáte, s bielou dlhou bradou 

a svojimi pomocníkmi – anjelom a čertom. Keďže nemeškal, prišiel presne 6. 12. 2017 

a privítali sme ich v Kultúrnom dome v Rovinke. Prišli tam triedy 1. A, 1. B, 1. C, 2. 

A, 2. B, 2. C, 3. A, 3. B spolu so svojimi vychovávateľkami a niektorí aj učiteľkami. 

Divadlo, ktoré dopĺňali rôzne pesničky, bolo zábavné a pesničky sme spievali, 

spievali, a spievaliiiiiiii.... 

Mikuláš nám rozprával, že máme poslúchať, no čert tvrdil niečo iné. Tak radšej budem 

poslúchať.   

Za poslušnosť sme dostali balíčky, ktoré boli plné sladkostí a ovocia.  

Staršie ročníky síce nevideli naživo Mikuláša, no darčeky im poslal po učiteľoch, a tak 

sa každému dieťaťu ušla sladká odmena. Mňam!    

                                                                 Peťo Ružbacký s pomocou p. uč. Dopaterovej  
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Múdre myšlienky z našich hláv ... 

 

 Pani Zima  

Zima, to je biely sen,   

padá biely sneh.   

Na tanieroch čaká ryba,  

pod taniermi šupina nechýba. 

 

Každý čaká na darčeky,  

ktoré budú pod stromčekmi.  

Deti tam už bežia,  

z darčekov sa tešia.  

 

Anička Mazanová a Matúš Krämer  

              Vianoce 

Krajina je celá biela,  

na jazerách mrzne ľad, 

zamrzol už celý sad, 

už je veľká zima veru. 

 

Čaká sa už na Ježiška, 

teplé jedlo varí babka, 

deti sa sánkujú 

a snehuliaci usmievajú. 

 

Stromy sa už tešia na 

ozdoby, 

tešili sa, keď to zistili, 

svetielka sa rozblikajú,  

koláče sa už pečú. 

Anička Mazanová  
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Annabelle Cloudová – príbeh na pokračovanie  

*cŕŕŕŕn* ,,Ešte päť minút..." vydala som zo seba v podstate hneď ako sa mi spustil budík. Až 

potom som si uvedomila, že budík na moje slová zrejme reagovať nebude, tak som teda 

neochotne vstala a išla ho vypnúť. Dnes je štvrtok a máme samé zlé predm...počkať veď mi 

ideme do múzea. ,,Yessss" zakričala som, asi najhlasnejšie ako to len išlo. To som asi 

prehnala, lebo v zápätí za mnou prišla mama: ,,Annabelle Cloudová! Prečo hneď tak zrána 

kričíš?! Vieš ako som sa zľakla?!" No hej...dosť som to prehnala. ,,Prepáč mami, ale vieš dnes 

ideme do toho múzea a neučíme sa. Tak sa teším. Na tom predsa nie je nič zlé." Vysvetľovala 

som, zatiaľ čo som si chystala veci do batohu. ,,To máš síce pravdu Annabelle, ale kroť sa. 

Veď už máš 15 rokov! Ale ty si rozumná, takže je to v poriadku." A ešte vynechala že som aj 

oveľa slušnejšia ako moji rovesníci. Ale to viem aj bez toho. ,,Ďakujem, a ak dovolíš idem si 

chystať veci na exkurziu." ,,Iste, ale rýchlo, pozri koľko už je hodín." Rýchlo som sa otočila k 

hodinám, ktoré viseli na stene. Bolo trištvrte na osem. Vyučovanie sa začína o ôsmej, a to sa 

ešte musím upraviť, pripraviť a cesta do školy tiež nie je zrovna najkratšia. ,,To už je toľko? 

Mami prosím ťa neodviezla by si ma do školy?" ,,Samozrejme že áno. Ale o päť minút nech 

si tu!" na to som len kývla hlavou. Keď som už išla k autu, mama mala už  naštartované a 

čakala na mňa. Za celú cestu ma len raz oslovila a to aby som si na exkurzií dávala pozor a 

neodbiehala od skupiny. V škole už učitelia prerátavali, koľko detí sa nedostavilo. Ja som 

prišla ako posledná. ,,Cloudová, no konečne. Už som si myslel, že pôjdeme bez teba." 

povedal-teda lepšie povedané skríkol učiteľ matematiky a histórie, pán Snowman. To meno 

mu sedelo. Vyzeral úplne ako snehuliak. ,,Prepáčte, zaspala som" odvetila som, aby som tam 

nestála ako stĺp. ,,To je v poriadku. Stihla si? Stihla si. Takže nemáme sa o čom baviť." na to 

som povedala iba: ,,Ďakujem." na to len kývol hlavou. Rukou nám naznačil aby sme išli do 

autobusu. Tam si nás ešte raz prerátavala učiteľka výtvarnej výchovy a informatiky, pani 

Paula Hubertová. V autobuse som sedela sama-ako vždy. Ale aspoň mám hodinu na to, začať 

čítať knihu o architektúre 21. storočia. Moderná architektúra ma veľmi zaujíma, určite sa 

chcem vydať týmto smerom. Medzi čítaním riadkov mojej najobľúbenejšej knihy som počula 

hlasy detí, ako sa bavia. Ale to išlo len jedným uchom dnu, druhým von. V podstate, nikdy 

ma moc nezaujímalo, o čom sa bavia. Väčšinou aj tak robili to, čo vedia najlepšie. Ohovárali. 

Neraz som začula ako ma ohovárajú, kvôli tomu že stále čítam. Mne je to jedno. Ohováraniu 

sa zabrániť jednoducho nedá. Ale neskôr sa uvidí, kto na tom bude ako. Keď sme dorazili na 

miesto, tak som si uvedomila, že som prestala čítať, a viac som sa sústredila na ohováranie. 

Hneď ako sme vystúpili z autobusu, nás čakalo jedno veľké prekvapenie....pokračovanie 

v ďalšom čísle.                                                                                        Nikol Ďurčeková  
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Poďme potrápiť naše múdre hlavy... 

                                         Ella Šebo 
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A na záver Šťastné a veselé ... 

God jul     

(dánčina)                                                Merry Christmas  

                                                                    (angličtina) 

 

 

 Gleðileg jól 

                                    (islandčina) 

  

Chestita Koleda                                  

  (bulharčina)                             Frohe Weihnachten                                            

                                                            (nemčina) 
 

     Joyeux Noël          Feliz Navidad 

     (francúzština)         (špnielčina)     Hyvää joulua 

                                                                       (fínčina)         

 

Buon Natale   

(taliančina)         


