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Vážené pani učiteľky, páni učitelia, milí žiaci! 

Prešiel čas prázdnin slnečných 

a babím letom vonia vzduch. 

Pod nízkym nebom divé husi 

letia na teplý juh. 

Dosť bolo v júli modrých dní 

i týždňov bezstarostných hier. 

Leto je preč a do dverí n 

zaklopal september. 

 

Týmito slovami sa všetkým 

prihovárala pani zástupkyňa na 

začiatku školského roka. Že je 

to už dávno? Samozrejme, že 

áno. A pokračovala... 

Dávno už patrí spomienkam 

more i lesné ticho chát. 

Keď prejde leto, k svojej škole 

každý sa vráti rád. 

Vraciame sa späť 

do starých známych tried. 

Vraciame sa od mora aj z hôr na náš dobre známy školský dvor. 

A ani sme sa nenazdali a je to tak. Školský rok je v plnom prúde a konečne sa hlásime 

aj my – Vaše BukoVINKY. Troška nám to trvalo, ale nová redakčná rada sa musela 

zoznámiť, rozdeliť si úlohy a veď to poznáte. Zdravia všetkých Katka, Elišky, Terezka, 

Tánička, Karin, Maťko, Miško, Stelka, Tamarka a mnohí naši dopisovatelia. 

 

Nuž, ale už sme tu, hurá do čítania. 

 

Vaše BukoVINKY 
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Pár slov na úvod... 

 

  Poprosili sme našu pani riaditeľku Renátku Balogovú  o krátky rozhovor na začiatku 

nového školského roka 2017/2018. Popri svojich povinnostiach si našla chvíľočku času 

a porozprávala sa s nami. 

1.Čo očakávate od nového školského roka? 

Veľa úspešných žiakov, nielen úspešných, ale aj slušne sa správajúcich. Takú pohodu, 

pracovnú, priateľskú. Učiteľom a kolegom želám , aby mali veľa energie a trpezlivosti, 

žiakom veľa, veľa úspechov v učení a pri reprezentácii školy v rôznych súťažiach. 

2.Čo hovoríte na tohtoročných deviatakov? 

Máme trošku ťažšie deviatky, ale, žiaľ, musíme si s nim i nejako poradiť. Aj nájdu sa medzi 

nimi aj slušní a dobrí žiaci, česť výnimkám (smiech). 

3.Ako sa vám pozdávajú naši noví páni učitelia? 

Zatiaľ sa mi javia ako pracovití, majú dobrý vzťah k deťom, u žiakov sú obľúbení. 

4.Mali ste dosť prostriedkov na učebnice pre žiakov? 

Učebnice dostávame z ministerstva školstva. 

Ďakujeme za rozhovor. 

 

Pripravili: Eliška Lenczová, Eliška Filipová, Tamara Šimončič, redakčná rada 
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Správičky zo školičky...správičky zo školičky... 

 

PROJEK: Medzinárodný deň školských knižníc 

(aktuálne...aktuálne...aktuálne...aktuálne...) 

23.10 2017 sme sa triedy 7.C,7.B,7.A,8.B a 5.D stretli v našej kinosále pri príležitosti 

Najzaujímavejšieho podujatia školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc. 

Jedným z našich hostí bol aj prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella. Porozprával nám o celom 

procese jeho výcviku a popísal  nám celý jeho let raketou a aký bol potom slávny. 

Samozrejme, ešte je stále slávny. A viem, že minimálne polovica z vás by chcela letieť 

do vesmíru, ale keby ste počuli, aká je tá príprava samotná ťažká, tak by ste si to veľmi rýchlo 

rozmysleli ( ale nechcem vám kradnúť sny). A ako každý rok nám robil spoločnosť aj pán 

Marián Komáček. 

 

 A keď už bol ten deň knižníc, tak sme si samozrejme museli pozvať aj nejakú tú 

spisovateľku. Prišla ku nám Zuzka Štelbaská, od ktorej vyšla kniha: Mami, kúp mi psa.

 

…ktorá rozprávala o svojom detstve veľmi zaujímavo. Opýtali sme sa, ako sa dostala ku 

písaniu a ona povedala, že vo svojich 15 rokoch sa rozhodla ísť na konkurz do rádia a vtedy ju 

to chytilo. A teraz je šéfka  Reflexu na Markíze. Dokonca nám priniesla ukázať aj malý 
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magnetofón, ktorým robila rozhovory. A musím povedať, že ma pani Štelbaská dosť 

inšpirovala. 

Spolu zo Zuzkou prišla aj pani dramaturgička Miriam Lisá. Tiež z Markízy. Ale úplne 

najlepšie bolo, že pani dramaturgička nám priniesla kôš plný nových kníh do našej knižnice. 

 

A keď že sme mali besedu na počesť Milana Rastislava Štefánika a on veľa, veľmi  

veľa cestoval, tak sme tu tiež mali aj bývalú pani učiteľku, ktorá učila na našej škole 

geografiu, a ona toho už vážne veľa precestovala. Ukázala nám veľa krásnych obrázkov zo 

svojich ciest a ja osobne som sa cítila ako keby som v konkrétne v tých krajinách v tom 

momente aj osobne bola. 

 

 

Pripravila : Terezka Macková, redakčná rada 
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Správičky zo školičky...správičky zo školičky... 

 

Jesenný beh NA GRBE 

 

(aktuálne...aktuálne...aktuálne...aktuálne...) 

 

 

Konečne, povedali si s nadšením 7.10. 2017 všetci tí, ktorí obľubujú rekreačný beh. Nie však len taký 

obyčajný, ale ten náš – školský beh kamarátov, susedov, spolužiakov, malých či veľkých nadšencov behu pre 

zdravie a dobrý pocit. Jednoducho ten náš obľúbený Jesenný beh  Na Grbe.  

V túto sobotu ožili priestory Základnej školy na Ulici Ivana Bukovčana 1 registráciou bežcov, ktorí si 

zmerali sily v behu podľa niekoľkých skupín.  

Začínali tí najmenší predškoláci, pokračovali školáci podľa vekových kategórií  a bežecké zápolenie 

férovo uzavreli mamičky a ockovia. Od našich budúcich žiačikov až po našich bývalých žiakov, ktorí sú na 

stredných školách alebo už v zamestnaní. Milá a férová partia! 

Jesenné slniečko sa milo usmievalo, keď pani riaditeľka Renatka Balogová a pani zástupkyňa Monika 

Škvarčeková vyhlasovali  výsledky a odmenili tých najrýchlejších super cenami. Pomáhali pani učiteľka Škulová 

a Pšenáková a pán učiteľ Kubina. 

Veľkou odmenou pre všetkých bol určite dobrý pocit z príjemného a užitočného stretnutia a ten, verte či 

nie ,je niekedy na nezaplatenie. Prídete aj vy nabudúce? Nech je pre všetkých inšpiráciu Tánička Danielová zo 

7.C, ktorá sa zúčastnila už niekoľkýkrát aj so svojou sestričkou a kamarátkou a z roka na rok sa jej výkony 

zlepšujú. 

 

Pripravila: redakčná rada 
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Jablkové hodovanie podľa Stelky Ryšánkovej: 
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Náš rozhovor...náš rozhovor...náš rozhovor 

 

Predstavujeme našim čitateľom spolužiakov, 

ktorí sú v niečom výnimoční, mimoriadne šikovní 

a dosahujú významné výsledky.  

Jedným z nich je aj Lukáško Šottník, 

desaťročný piatak, ktorý sa venuje plávaniu.  Dobre sa 

učí, navštevuje 5.D, je to milý a sympatický 

chalanisko. 

 

Oslovili sme Lukáška a položili mu niekoľko otázok. 

 

 

1.Od kedy sa venuješ plávaniu? 

 

Plávaniu sa venujem od troch rokov. 

 

2.Prečo si si vybral práve plávanie? 

 

Bolo to preto, lebo ako malý som sa veľmi rád kúpal. Raz som spadol do bazéna a vôbec som 

neplakal.  To rozhodlo. Tato ma prihlásil na plávanie. 

 

3.Aký je tvoj najväčší úspech? 

 

Môj najväčší úspech bol, že som na prvých pretekoch v mojich ôsmich rokoch vyhral zlatú 

medailu za 200 metrov. 

 

4.Aké sú tvoje ďalšie záujmy a koníčky? 

 

Veľmi ma zaujíma turistika, paintball, moje ďalšie koníčky sú karate, šach aj futbal. 
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5.Máš nejaký športový vzor? 

 

Môj plavecký vzor je Mike Phleps. 

 

6.Rád plávaš, čo robíš nerád? 

 

Veľmi rád plávam, ale vadí mi na tom, že vždy 

po tréningu mám svalovicu. 

 

 

Ďakujeme za rozhovor a želáme veľa ďalších úspechov. 

 

Pripravila: redakčná rada 
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Zoznámte sa prosím – nový člen redakčnej rady Matej Švikruha, piatak 

Ja a hudba 

 

Hranie na hudobnom nástroji mám rád. 

Často a  rád vymýšľam nové skladby a pesničky. 

Hra na hudobný nástroj mi pomáha  aj pri učení,  lepšie si pamätám. 

Momentálne hrám na klavíri a je to môj najobľúbenejší hudobný nástroj. 

Predtým som hral štyri roky na zobcovej flaute. Teraz navštevujem ZUŠ už 6. rok. 

Rád si spievam a vymýšľam nové pesničky. 

 

 

 

Pripravil: Matej Švikruha, 5.C 
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Správičky zo školičky…správičky zo školičky… 

 

Noc výskumníkov 2017 
 

29. septembra som bol v Starej tržnici na Noci výskumníkov. Toľko vedcov na meter 

štvorcový som ešte v živote nevidel – matematici, fyzici, biológovia, geológovia, chemici, 

jazykovedci...  

Všetci mali na sebe tričko s nápisom „Som vedec -  pýtajte sa ma.“ Mal som milión 

otázok: Môže tekutý dusík nadnášať? Sú červíky na cibuľke vhodné do školy na desiatu? Dá sa 

krotiť plazma? Ako sa vyrába biele svetlo? Koľko cukru obsahujú moje obľúbené jedlá? Keď 

pijem vodu z kohútika, pijem iba H2O? Dá sa urýchľovač častíc z CERN-u vyrobiť z lega? 

Patria vulgarizmy do slovníka slovenčiny? Ako sa odľahčuje hliník? Je v Dunaji zlato? Koľko 

otázok, toľko tam bolo vedeckých stánkov -  hádam sto, celé dve poschodia a ešte aj vonku.  

Väčšinou som odpovede na svoje otázky našiel. Zahral som si zopár zaujímavých 

kvízov, dokonca som vyhral aj vecičku z 3D tlačiarne. Páčila sa mi aj prednáška kozmonautky 

z USA.  

Keď som odtiaľ neskoro večer vychádzal, mal som chuť ísť študovať úplne všetko, hoci 

som si v rukách odnášal iba prospekt „Študuj kvantovú fyziku“. O rok pôjdem na Noc 

výskumníkov určite zasa. Odporúčam všetkým, ale POZOR, býva tam poriadna tlačenica! 

 

Pripravil :  Peťko Kapusta, budúci vedec 
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Správičky zo školičky...správičky zo školičky... 

 

PROJEK: S OLO ZADARMO DO ZOO 

 

(aktuálne...aktuálne...aktuálne...aktuálne...) 

 

Nový školský rok neúprosne rozkrútil kolotoč školských povinností a my, žiaci zo 

Základnej školy I. Bukovčana, sme sa prázdninovo oddýchnutí s veľkým elánom vrhli do jeho 

víru. Odštartovaním  školského roka sme odštartovali aj účasť v mnohých projektoch, ktoré 

dopĺňajú náš vzdelávací proces. Jedným z našich prvých je projekt S OLO ZADARMO DO 

ZOO – 6. ročník OLOMÁNIE.  

Pre triedy 5.D,7.C a 8.A ( po nich nasledovali aj ďalšie ) sa 18.9. otvorila brána 

bratislavskej ZOO a mohlo nastať poznávanie tajomnej a zaujímavej ríše rôznych zvieratiek, 

ktoré sa nám predstavili v celej svojej kráse. Podmienkou návštevy ZOO bolo priniesť pre 

zvieratká mrkvu či jabĺčko. Pochopili sme, že pred nastávajúcou zimou je pre každého 

obyvateľa ZOO dostatok potravy veľmi dôležitý, preto sme priniesli jabĺčok aj mrkvičky 

oveľa viac. Napríklad pre drobnú siedmačku Terezku bolo hračkou priniesť v drobných 

rúčkach až šesť kíl mrkvy a pre Karin päť kíl červených jabĺčok. Videli sme, spoznali sme, 

pomohli sme. A pomôžeme aj nabudúce. 

Pripravila: redakčná rada 
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Výlet do ZOO z pohľadu redaktorky školského časopisu Terezky 

Mackovej 

 

Dňa 18.9. sme aj s celou triedou vyrazili namiesto učenia sa, určenia, či poznávania sa, 

do ZOO - pri príležitosti dobročinnej akcie pre Zoo.  

Pomôcť? Radi! A to za pomoci takej akcie, kde namiesto vstupného zaplatíš len 

jablkom alebo mrkvou, aby sa nazbieralo čo najviac jedla pre zvieratá na zimu. Pomohli sme 

(Terezka napríklad priniesla obrovské množstvo zeleniny). No my sme si najviac užili 

prehliadku Zoo aj s našimi pani učiteľkami. Našu prechádzku popri zvieratkách sme začali 

kozami. Samozrejme, lebo sú hneď na začiatku.  

Potom sme prešli k zaujímavejšej téme a to sú  šelmy. Najprv sa nám ukázal tiger 

biely, ktorého sme práve vyrušili pri lízaní dreva. Potom sme preskočili ku slávnej dvojke 

levici a levovi, ktorí majú zrejme iný názor na počasie. Von? Ani za svet! 

Videli sme aj belane tundrové ako ešte stále spokojne odfukujú vo svojej futbalovej 

lopte. Samozrejme, my sme nemohli vynechať stredobod pozornosti a to sú opice. Odignorujú 

úplne každého, dokonca aj naše pani učiteľky. No ale videli sme aj, ako sa lepí na maminu to 

malé zlaté chlpaté opičiatko,  ktoré bolo strašne zlaté. Na rad prišiel pavilón opíc, kde sa nám 

pekne krásne popredvádzal náš, teda ich alfa samec. Ó, niekto je tu civilizovaný. Opica pije 

z fľaše, no nie je to super??? 

A záver? Pekné, zaujímavé a... A pekne krásne sa nám uprostred našej ZOO týči 

panelák. Vitajte v civilizácii! 
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Správičky zo školičky…správičky zo školičky… 

 

Poznávací výlet – Poľsko 
 

 

Dňa 18.10.2017, v krásny slnečný deň odchádzame dve deviatacke triedy a jedna 

ôsmacka na poznávací výlet do Poľska.  

Stretli sme sa na stanici 9:15 celí natešení a plní očakávaní. Bývali sme na Orave. V 

ten deň sme využili možnosť pozrieť si Oravskú priehradu, ,kde sa všetkým páčilo. Zbytok 

dňa sme využívali možnosti hotela a ihriská pri hoteli. Na druhý deň sme vstávali veľmi skoro 

a vydali sa za niečím novým.  

Najprv sme sa išli pozrieť do príjemnejšieho, čo bola Wieliczka.  V soľnej bani z nás 

bol málokto, takže sme všetci počúvali povesti a sprievodkyňu. Naša sprievodkyňa Martuška 

nás všetkých oslovovala svojím menom, takže až do konca výletu sme sa zo srandy vzájomne 

nazývali Martušky.  

Po prehliadke soľnej bane sme mali rozchod a skoro všetci sme si kúpili fantastické 

poľské krovky. Všetci sme sa oblizovali až za ušami. Cestou do Osvienčimu sme sa všetci 

pripravovali na to, čo nás čaká. Po vystúpení z autobusu sme si všimli aká je tu prekrásna 

jeseň a boli sme úplne uchvátení. Po príchode do Auschwitzu sme boli rozdelení na dve 

skupinky. Po skončení prehliadky nám moc do smiechu nebolo a pre každého to bol obrovský 

a silný zážitok. Cestou do hotela sme si pospali. Tretí deň sme sa po raňajkách zbalili a 

vyrazili na Oravský  zámok. Výhľad z vrchu zámku bol neuveriteľný, síce nám moc nevyšlo 

počasie, ale aj tak toho bolo dosť vidieť.  

Po pozretí zámku sme sa odviezli autobusom na vlakovú stanicu, kde na nás čakal 

vlak smerom do Bratislavy. Nikomu sa však domov ísť nechcelo, lebo sme sa na tomto výlete 

dosť zblížili a zabavili . 

 

 

 Pripravila: Miška Štefanovičová, účastníčka zájazdu 
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Redaktorky v akcii: 
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PROJEK: Medzinárodný deň školských knižníc 
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Čítaš, čítam, čítame 

 

Môj literárny hrdina – čo som prečítala: 

 

Môj literárny hrdina je Ivy Pocket. Ivy Pocket je 12-ročné dievča. Ivy je 

moja hrdinka preto, lebo v 5 rokoch sa dostala do domova pre nechcené deti. 

A i keď bola v domove, tak je stále šibnutá len trochu. A keď ju grófka 

Carbunklová opustila, tak nezačala plakať, ale namiesto toho premýšľala, kde 

zoženie prácu. Potom čo ju vojvodkyňa z Trinity poprosila, aby odniesla 

hodinový diamant Matilde Butterfieldovej za odmenu 500 libier, tak to išla 

spraviť, aj keď má len 12 rokov. Hneď išla sama z Paríža do Londýna. 

V Londýne sa stretla s Horátiom Banksom a ten jej to vysvetlil viac, ale ja by 

som sa bála ísť sama už v tom trajekte a to mám 13 rokov. 

Potom Ivy u Horátia Banksa v noci prepadli Lockovia 

a hodili ju do ohňa a ona to prežila len kvôli tomu, lebo si 

ten diamant nasadila a tým porušila jeden zo sľubov, ktorý 

dala vojvodkyni. Ale len kvôli tomu prežila. Potom išla 

vlakom do Butterfield parku. Vo vlaku spoznala Rebeku, 

Matildinu sesternicu. Rebeka bola dosť divná a tichá, ale 

aj tak sa z nich po čase stali dobré kamarátky. Rebeka 

mala celý čas vo vlaku pri sebe malý balíček. Potom čo 

prišli do Butterfield parku sa Ivy ani Rebeke ušli Matildine 

nepríjemné slová a zákerný pohľad. Ale ešte predtým ako 

Matilda prišla, dala Rebeka Ivy do ruky ten balíček a nech 

hovorí, že je jej. Keď Matilda prišla, tak sa Ivy opýtala, 

či je jej. Ivy to zahovárala, ale Matilda jej aj tak vytrhla 

balíček z rúk a dala si ho k uchu a povedala, „Znova si to 

urobila, čo, sesternica“.  

Toto bol úryvok a môj názor o 1. diele Ivy Pocket, 

ale už vám to nechcem opisovať, takže keď vás to zaujalo, 

tak si to prečítajte. 

 

Pripravila: Nela Valníčková 7.A 

  



19 
 

Športujeme...športujeme...športujeme... 

Naša veľká športová olympiáda očami redaktora Davida 

Rostása 
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Z NAŠICH PRÁC: Milan Rastislav Štefánik 
(21. 7. 1880 – 4. 5. 1919) 

 

bol astronóm, generál a diplomat, demokrat a humanista. 

Stal sa osobnosťou hodnou pozornosti a úcty. Dokázal si 

získať dôveru medzi vzdelancami i prostými ľuďmi. Vedel 

ich nadchnúť, povzbudiť a presvedčiť svojou 

otvorenosťou a úprimnosťou. Neustále kypel plánmi, 

podnetmi. Stal sa apoštolom odhodlania a pevnej vôle vo 

vede, vlastenectve i spoločenskom živote.  

 

Vyštudoval na známej Karlovej univerzite v Prahe 

filozofiu a astronómiu. Stal sa spolupracovníkom prof. J. 

Janssena na observatóriu pri Paríži. Postupne sa dobre 

zapísal v parížskych vedeckých a spoločenských kruhoch. 

Zaoberal sa výskumom Slnka, pozorovaním planét 

a meteoritov, cestoval pozorovať zatmenia Slnka. Na 

Tahiti pozoroval prechod Halleyovej kométy pred Slnkom, 

vybudoval tam dobre vybavené observatórium. Štefánik 

získal aj cenu Francúzskej astronomickej spoločnosti.  

 

V júli roku 1912 získal francúzske občianstvo. Zvesť o prvej svetovej vojne zastihla Štefánika 

v Maroku, kde mal v pláne zriadiť observatórium. Po návrate do Francúzska absolvoval výcvik 

v leteckej škole v Chartres a výcvik v stíhacej divízii v hodnosti poručíka. V máji  bol odvelený 

na front. Bojoval na srbskom fronte, organizoval meteorologickú frontovú službu. Za tri roky 

sa stal brigádnym generálom (1918) i rytierom Čestnej légie. 

 

Koncom roku 1915 vstúpil 

do československého 

zahraničného odboja. 

Sprostredkoval oficiálne 

prijatie T. G. Masaryka u 

francúzskeho ministerského 

predsedu, začal pôsobiť 

v Národnej rade 

československej. Pôsobil v 

diplomatických funkciách, 

cestoval, organizoval, 

pripravoval novú slobodu 

i samostatnosť. Vďaka 

úspešným diplomatickým 

krokom československá 

armáda mala 100 000 vojakov. M. R. Štefánik si vyslúžil hodnosť generála. V Paríži podpísal 

18. októbra 1918 Prehlásenie nezávislosti československého národa.  
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V auguste  podstúpil náročnú cestu k légiám na Sibíri. V Rusku ho prijali s veľkou vážnosťou. 

Bolo mu udelené vysoké vyznamenanie - Rad Sv. Vladimíra najvyšším ruským velením. 

Koncom apríla  zabezpečil Štefánik odchod našich zajatcov. V nedeľu 4. mája 1919 odletel z 

talianskeho letiska Campo Formido na dvojplošníku Caproni domov. Pri návrate do vlasti, kde 

sa mal ujať funkcie ministra vojny v Československej vláde, sa jeho lietadlo pri Ivánke pri 

Dunaji zrútilo na zem. Milan Rastislav Štefánik zahynul spolu s dvomi talianskymi letcami a 

mechanikom.  

                

 

Nehoda dodnes nie je objasnená a to prispelo k vytváraniu mýtov okolo jeho smrti (od 

nešťastnej náhody, zlyhania techniky, zostrelenie až po samovraždu).  

 

Na jeho počesť bolo pomenované štátne vyznamenanie Slovenskej republiky, Kríž Milana 

Rastislava Štefánika, ako aj medzinárodné letisko v Bratislave, akadémia ozbrojených síl SR a 

veľké množstvo ulíc, námestí, škôl atď. 

 

Životné motto Štefánika bolo: 

„Veriť – Milovať- Pracovať“. 
 

 

 

 

 

Pripravil: David Rostas, 7.B 

 

  

http://www.oskole.sk/userfiles/image/zaida/dejepis/august/M_ R_ Stef%C3%A1nik - 9_ r_ august 2010_html_55f2e61.jpg
http://www.oskole.sk/userfiles/image/zaida/dejepis/august/M_ R_ Stef%C3%A1nik - 9_ r_ august 2010_html_35d1695f.jpg
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Myšlienky a výroky 

Na zamyslenie zopár myšlienok Milana Rastislava Štefánika 

 

           

Veriť, milovať, pracovať,  

Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem. 

 Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hoden. 

Žil som krásny život. Prežíval som večnosť v sekundách. 

Zvíťazíme, ak budeme my Česi a Slováci, vždycky po boku. Keď sa podarí niekomu nás 

rozdvojiť, potom bude s nami zle. V jednote je sila. Prvou zásadou nášho boja je jednota 

a svornosť. To si, bratia, pamätajme. 

Pomôžte mi oslobodiť moju vlasť. 

  

Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť. 
  

Prekážky treba rozbiť, a nie sa im poddávať. 

  

Dokiaľ dýcham, dúfam. Národu sa nedáva, len žobrákovi, národu sa treba obetovať. 
  

Chcel by som účinkovať v svojom národe, ktorý som nikdy neprestal milovať. 

  

Verím vo vývoj vedy, a preto vo vývoj všetkého, čo je šľachetné a spoločenstvu 

prospešné. 
  

Konám horlivo svoju povinnosť na fronte, aby som robil česť slovenskému národu a dokázal 

úprimnú lásku k Francúzsku. 

  

Ja s udivením norím sa do vesmíru a snažím sa určiť v ňom súradnice mojej duše. 
  

Mne nejde o to, za cenu nečinnosti kúpiť si život. Ja nechcem žiť o dvadsať-tridsať rokov. 

Teraz-teraz chcem žiť. 
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Cestujeme...cestujeme...cestujeme... 

 

GRÉCKO 

 
Grécko. Na prvý pohľad úplne normálna krajina. Ale skrýva veľa krásnych a veľmi 

zaujímavých miest a možno nie je veľmi známa svojimi pamiatkami, ale práve naopak, je to 

krajina,  kde sa zrodili tie najkrajšie báje a povesti, o ktorých sa aj my dodnes dozvedáme a 

učíme sa ich v školách. 

Prečo práve Grécko? Lebo tieto letné prázdniny som ja aj s mojou rodinou navštívili 

Grécko. 

Bývali sme v naozaj krásnom, čistom hoteli,  kde bolo v susedstve veľmi veľa kempov 

a nádherný hrad Platamonas. Samozrejme, navštívili sme aj iné mestá a pamiatky.  

.                                                 

Napríklad : METEORY 

Sú to kláštory na vysokých skalách, ktoré stavali mnísi. Sú malé aj veľké. Je z nich nádherný 

výhľad na celé Grécko. Sú v nich nádherné fresky a veľa mačiek( samozrejme vonku). 

Natáčal sa tam jeden zo starých Jamesov Bondov. 

 
 
 

 
 
 

SKYATHOS 

Potom sme boli na výlete loďou na ostrov Skyathos. Je to ostrov,  kde nie je pitná voda a 

nakrúcala sa tam jedna scéna z MAMAMIA. Tiež je tam veľa mačiek. 

Tiež sme išli loďou na ostrov, kde bola úplne nádherná pláž. Je tam veľmi čisto a na nábreží 

parkujú obrovské jachty. Išli sme okolo hotela,  ktorý otvárala princezná Diana.   
 

 Pripravila: Terezka Macková, redakčná rada 
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SVET OKOLO NÁS: MOČA 

Dedina, odkiaľ pochádza moja mama sa nazýva Moča 

a nachádza sa na juhu Slovenska hneď vedľa rieky Dunaj.   

 

Funguje tu spevácky zbor „Vadvirág”, ktorý často vystupuje na podujatiach, ktoré 

organizuje dedina.   

           

 

Nielen spievajú, ale majú nacvičené aj malé 

divadelné predstavenie, kde zahrajú, ako 

dávno vyzeralo vinobranie alebo svadba. 

Spev je zväčša sprevádzaný na  hudobnom 

nástroji citara.            

 

 

 

 

 

 

 

 

Často ich pozývajú na rôzne akcie, hlavne 

do Maďarska.  

Dedina, v rámci rôznych podujatí, sa snaží mladým ukázať nejaké tradičné remeslá 

a jedlá.  

https://lh3.googleusercontent.com/-PBQPrP0e0kU/V1-9KDIcntI/AAAAAAADVes/d58GqOxeDgIkASbslA9R9mKujA__t2OFgCCoYBhgL/s0/Menyasszonyi+ruha+-+%C3%A9s+esk%C3%BCv%C5%91i+k%C3%A9pki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s+009.jpg
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Dedina má múzeum, kde možno nájsť napr. zbierku 

s bábikami, ktoré majú na sebe svadobné oblečenie 

z minulosti.  

 

 

Ale bola tu aj výstava 

svadobných 

šiat, ktoré na 

výstavu 

dali 

dedinčania. Boli tam aj staré šaty 

aj novšie.    

https://lh3.googleusercontent.com/-kl6stD1X_XU/V1-9KJdOfbI/AAAAAAADVes/JIvnHFer9EYcJzXMMG6dnzQANVx4k90YACCoYBhgL/s0/Menyasszonyi+ruha+-+%C3%A9s+esk%C3%BCv%C5%91i+k%C3%A9pki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s+007.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-lnSUHvOqKjw/V1-9KLjwrpI/AAAAAAADVes/Qb6POdBKYGcrbeMIlFqoxjeDTaKuovC9QCCoYBhgL/s0/Menyasszonyi+ruha+-+%C3%A9s+esk%C3%BCv%C5%91i+k%C3%A9pki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s+006.jpg
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PRIPRAVIL: DAVID ROSTAS, 

7.B 
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Tradície rakúskeho krstu 

Cez víkend v septembri som aj s rodinou bola v Rakúsku na príležitosť krstu mojej malej 

sesternice Ivy. A tak som si povedala, že vám ich sem napíšem. 

Tak začnime tým, že sme sa celá rodina zišli pred kostolom, ktorý leží na vrchole jednej 

dedinky s menom Puch. 

 

 

 

 

Samozrejme, ako prvé keď sme vošli do kostola, začalo sa spievať. Privítal nás pán farár 

a predniesol príhovor. Len aby som nezabudla, krstili sa naraz 3 bábätká. Ale mi tí zo 

Slovenska sme samozrejme nič nerozumeli. No oni majú vo zvyku sa najprv predstaviť. 

Takže celá tá masa ľudí v kostole sa jeden po druhom predstavili. OK, trvalo to večnosť. 
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Potom jeden člen rodiny, väčšinou tie deti, predniesli príhovor, čo si želajú pre  dieťa. To si 

predpripravia a  napíšu na papier. No a potom prišiel rad na bábätká. Krstný rodič obíde 

rodinu a každý jej člen urobí dieťaťu krížik na čelo. Hneď potom začne hrať hudba a mi sa 

presunieme ku svätenej vode. Pán farár pomaly obleje každému bábätku hlavu a dá mu 

pomazanie. Každý rodič  si zapáli  plamienok na krstnej sviečke a pán farár posvätí malé šaty 

patriace dieťaťu. No a potom sa to rozpustilo a všetci sa hnali na hostinu. 

P.S. Bola aj torta. 

 

Pripravila: Terezka Macková, redakčná rada 
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Správičky zo školičky...správičky zo školičky... 

PROJEK: Záložky do kníh spájajú školy 

(aktuálne...aktuálne...aktuálne...aktuálne...) 

Aj v tomto školskom roku sme sa s veľkou radosťou zúčastnili projektu Záložky do 

kníh spájajú školy. S radosťou sme začali robiť záložky, ktoré sme potom odoslali do Čiech. 

Záložky pripravovali triedy 7.A, 7.B, 7.C, 8.A a 8.B.Záložky sme zabalili do balíčka a poslali 

do Českej republiky s týmto listom: 

  

Vážená a milá pani učiteľka Deniska Dologhová, milí českí priatelia zo Základnej 

školy v Jirkove, Ulica Studentská číslo 1427, Česká republika! 

Srdečne Vás pozdravujeme v rámci projektu, do ktorého sme sa s elánom a chuťou 

zapojili. Sami sme si ho nazvali „záložkovanie“.  

Vyrobili sme pre Vás záložky, ktoré Vám v balíčku posielame. Záložky sme vyrábali 

každý sám za seba a na základe vlastnej skúsenosti s knihou, na základe fantázie či 

momentálnej inšpirácie. Radi čítame a knihy sú naši verní priatelia. Zrejme z nás nebudú 

akademickí maliari ani národní umelci, ale naše záložky sme pre Vás vyrobili s láskou 

a dúfame, že z nich budete mať radosť.  

Sme veľmi radi, že sme spoznali ďalší pekný kút Českej republiky, akým je Váš 

Jirkov. Zoznámili sme sa s ním prostredníctvom internetu, škoda, že ste tak ďaleko od nás, 

keby ste boli bližšie, možno by sme Vás prišli aj navštíviť. Žijete v zaujímavom kraji, ktorý 

má veľa pekných zákutí. 

Milí priatelia, dúfame, že balíček so záložkami je len začiatok milého priateľstva, 

ktoré môže medzi našimi školami vzniknúť. Tešíme sa našu ďalšiu spoluprácu.  

Želáme Vám príjemné prežitie zaslúžených jesenných prázdnin a veľa síl do plnenia 

štvrťročných povinností.  

    S pozdravom za všetkých Vaši noví 

kamaráti zo Slovenska. 

 

 

 

Foto: kamarátky z Českej republiky 
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Bez komentára: 
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