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Správičky zo školičky...správičky zo školičky...správičky zo 

školičky... 

Lyžiarsky kurz najväčších pubertiakov  tejto doby   7. A. B. C. 

Vycestovali sme v nedeľu 11.2.2018  

spred školy.                                                                                                                                                                            

Všetci sa už tešili, že sa zbavia svojich 

milovaných rodičov a čaká ich veľa zábavy.                                 

Ale to tak nebolo - viacerí si mysleli, že budú 

do neskorej noci hore, nemusia sa učiť....    

      No veru, mýlili sa: čakalo ich ešte niečo 

horšie ako je pre niekoho učiť sa. Prečo? 

Museli chodiť spať skôr, aby vládali na ďalší 

deň lyžovať, lebo to vôbec nebolo 

jednoduché ako sa zdá.   A každým dňom to 

bolo horšie a horšie pre tých, čo nie sú 

zvyknutí makať a cvičiť každý deň, 

jednoducho povedané – nemajú kondičku.        

      Ale ku podivu to zvládli všetci, nikto 

nebol zranený a myslím si, že každý, kto 

nevedel  lyžovať. sa ako tak naučil. A to bol 

hlavný cieľ lyžiarskeho kurzu. Samozrejme, 

aby ste si nemysleli, že sme stále len lyžovali  

od rána do večera, to nie, mali sme aj 

odpočinky, poobednú prechádzku, večerné 

diskotéky a ešte aj chvíľku pre seba každý 

deň.                                                                                                                                                                               

              Čiže decká, ktoré to čítate a ešte nie ste v  7. ročníku budete o rok – dva, 

nerozmýšľajte a s radosťou absolvujte lyžiarsky kurz. Prečo? Lebo sú tam nezabudnuteľné 

zážitky, ktoré zažijete len raz s vašou triedou. Neváhajte a dajte sa do toho. Verte mi, stojí to 

zato. Ďakujeme našim učiteľom, že boli s nami a boli nám aj oporou, keď sme to potrebovali. 

 

Pripravila: Erika Moravčíková, 7.B 
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Naše záľuby...naše záľuby...naše záľuby... 

Hip hop 

Mojou veľkou záľubou je tanec, konkrétne hip hop. 

Hip hop je veľmi zábavný druh tanca. Je mnoho druhov hip hopu,  ako 

napríklad  HOUSE, STREET DANCE alebo aj samostatný hip hop. Je to zábavný 

druh tanca, ktorý môže vykonávať každý, koho by to zaujímalo. Na tomto druhu 

tanca sa človek dokáže naučiť to, čo by sa sám nedokázal  za krátku dobu naučiť. 

Naša tanečná skupina má rôzne kategórie, ako napríklad  Kindermafia alebo 

Juniori. Na tréningoch mávame  férových  trénerov a sú to najlepší tréneri, ktorých 

osobne poznám.  

Každý druhý tréning sa zvyčajne učíme nejaké nové a zaujímavé kroky, 

s ktorými vystupujeme na viacero vystúpeniach.  

 

Pripravil: René Polák, 7.B 
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Tip na čítanie...tip na čítanie...tip na čítanie... 

 

Čítaš, čítam, čítame 

Siedmaci sa na hodinách literatúry zoznámili s tvorbou slovenských 

spisovateľov – s Martinom Kukučínom a Jozefom Gregorom Tajovským. 

Prečítali niekoľko poviedok z ich bohatej literárnej tvorby a vypracovali 

niekoľko zaujímavých projektov mapujúcich tvorbu Kukučína  a Tajovského. 

Oliver Šteiner vám ponúka tip na čítanie – poviedku Horký chlieb od 

J.G.Tajovského. Možno si ju prečítate! 

 

 

 

Horký chlieb 

Mare  Turjanke  zomrel  manžel.  

Ostala  sama  s  troma  deťmi – Ondríkom,  

Markou  a  najstaršou Zuzkou.  Kým  žil  jej  

manžel , mali  sa  na  vtedajšie  pomery  

celkom  dobre,  ale  teraz  ich  nemala čím  

nakŕmiť.  Tak  musela  viac  pracovať.  Cez  

fašiangy  sa  jej  naskytla  práca.  Mala  

strážiť krajčírove  dve  deti,  kým  on  

s  manželkou  budú  na  zábave.  Tak  uložila  svoje  deti  do  postele, prikúrila  

im  a  išla  pracovať.  Lenže  počas  noci  jej  to  nedalo  a musela  odbehovať  

domov,  či niečo  nie  je  s jej  deťmi  a  kým  ona  bola  pri  svojich,  krajčírove  

strážila  slúžka.  Páni sa vrátili okolo  štvrtej  ráno  a  Turjanke  vyplatili  40  

grajciarov.  Lenže  keďže  nebola  dobre  oblečená a  behala  hore  dole,  tak  

ochorela.  

 

 

Pripravil: Oliver Šteiner, 7.C 
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 Cestujeme a spoznávame...cestujeme a spoznávame...  

TATRY ICE MASTER 2018 

TATRY ICE MASTER je ľadová krása, ktorá už oslavuje 6.ročník. Každým rokom sa 
zdokonaľuje a rozširuje. Počas troch dní ľadoví sochári z desiatich krajín vdýchnu život 

päťdesiatim tonám ľadu a premenia ich na štyridsať unikátnych ľadových sôch.  Počas 
podujatia  šikovní sochári a umelci pracujú s rôznymi motívmi a témami, ktoré vdýchnu 

do impozantných sôch. Najprv majú sochári voľný štýl a neskôr majú určenú tému. 
Tohtoročná téma bola fauna a flóra. Bol to nádherný zážitok pre celú našu rodinu. 

 

 

Pripravila: Barborka Belošičová, 7.A 
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Správičky zo školičky...správičky zo školičky...správičky zo 

školičky... 

Náš lyžiarsky 

Tohtoročný lyžiarsky kurz sa konal 

od 11.2. do 16.2. 2018. Ubytovanie bolo 

v penzióne Donly na Donovaloch. Izby 

boli síce menšie a trochu sme sa tlačili, ale 

vôbec nám to nevadilo a tú trošku 

nepohodlia sme si nahradili spomienkami 

a zážitkami. Nevarili tam až tak zle, a ak 

sme boli hladní, mohli sme zájsť do 

neďalekých potravín. 

Počasie sa nám vydarilo. Nesnežilo, 

nepršalo a posledný deň sa ukázalo aj 

slniečko. Mrzlo, takže sa nám výborne 

lyžovalo. Boli sme rozdelení do štyroch 

skupín. Nelyžiari sa prvý deň rozdelili do 

dvoch skupín. Najlepších šesť bolo v jednej a zvyšok v druhej skupine. Pokročilí 

sa rozdelili na lepších a horších. Každé družstvo malo inú farbu návleku, ktorý 

sme mali na prilbách. Návleky boli zelené, fialové, oranžové a žlté.  

Začiatočníci boli najmä na malom vleku a pokročilí na veľkom a skúsili 

sme aj kotvu. Hore na svahu bol krásny výhľad.  Porobili sme si pár fotiek 

a zlyžovali sme dolu. Na svahu bola aj ohraničená časť s bránkami, kde sme si 

mohli vyskúšať slalom na čas. Môj najlepší rekord bol 16 sekúnd , ale boli 

spolužiaci, ktorí mali aj viac, aj menej. Čiže nebola som v skupine najhoršia .  

Cesta autobusom bola v pohode. Cestou späť sme spievali (problém bol 

v tom, že sme spievali stále to isté). Ale nevadí, tak či tak nám bolo super a radi 

by sme si to zopakovali o rok. 

 

Pripravila: Katka Gersová, redakčná rada 
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Volám sa Karolína a mám 12 rokov. Tancujem spoločenské tance už od 

štyroch rokov. Nedávno sa konali Majstrovstvá Slovenska v 10.tancoch, ktorých 

sme sa zúčastnili aj ja a môj tanečný partner Timotej . 

Majstrovstvá Slovenska sú pre každého tanečníka tou najdôležitejšou súťažou. 

Tí najlepší tanečníci , ktorí sa umiestnia vo finále, to znamená na prvých šiestich 

miestach, sa stanú reprezentantmi Slovenska v tanečnom športe.  

S Timom tancujme spolu celkom krátko, od septembra 2017. Boli to naše 

prvé spoločné majstrovstvá a moje úplne prvé. Bála som sa stresu, pretože sa 

tam musíme za krátku dobu  stihnúť prezliecť, a to my, dievčatá, nemáme až 

také ľahké. S mojou trénerkou Kristínkou sme mali  pred majstrovstvami 

psychickú prípravu , čo nám,  podľa mňa, veľmi pomohlo. Na   majstrovstvách 

sme nemali potom až taký stres, všetko sme stihli a dokonca sme tam boli aj o 

trocha skorej, využili sme čas a šli sme sa rovno prezliecť a roztancovať. Počas 

našej súťaže nás všetci naši kamaráti a naša rodina povzbudzovali. Je možné, že 

si nás niektorí rozhodcovia všimli aj vďaka tomu. Umiestnili sme sa na krásnom 

ôsmom mieste. Vďaka patrí trénerom Kristínke a Fábiovi a našim rodičom. 

Všetci sme sa veľmi tešili! 

3.3.2018  sú ďalšie majstrovstvá, ale 

tentokrát v latinskoamerických tancov. 

Konajú sa v Poprade a veľmi sa na ne všetci 

tešíme. 

 

Ďakujeme Karolínke Komáčkovej. 

Všetci jej budeme držať palce pri jej 

náročných výkonoch. Kaja okrem toho, že 

super tancuje ,je aj výbornou žiačkou, 

férovou spolužiačkou a dobrou kamarátkou. 

Kaja, drž sa! 

 

Pripravila: Kaja Komáčková a 

redakčná rada   
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Myjavské folklórne slávnosti  

Mesto Myjava je typická najmä svojim folklórom 

a modrou farbou. Aj preto sa každý rok v lete konajú 

folklórne slávnosti, na ktorých sa Myjava prezentuje aj 

svojím krásnym krojom.  

Folklórne slávnosti trvajú tri dni, vždy od piatku do 

nedele. V piatok je podľa mňa program najzaujímavejší aj 

preto, že sa nám predstavia svojimi tancami aj iné národy. 

Minulý rok to boli len európske krajiny, ale rok predtým 

sa nám predstavili akrobati 

z Peru, točiaci sa Egypťania 

a aj šialení Afričania, ktorí dupali a bubnovali.  

Myjava má tri folklórne súbory: 

Kopaničiarik – detský súbor 

Kopaničiar – súbor pre dospelých 

Kopa – folklórny súbor seniorov 

Okrem predstavenia sa vždy idem pozrieť aj do 

“mestečka My a Vy“, kde sú stánky s tradičným 

slovenským občerstvením: halušky, 

haruľa, kapustnica, ale hladný návštevník tu nájde aj 

klasické palacinky. Program je v amfiteátri 

Trnovce v Myjave. Doobeda sú na hlavnej ceste 

v Myjave stánky a jarmok a poobede sa všetko presúva do Trnovcov. Väčšinou sú 

v Trnovcoch aj kolotoče.  V sobotu 

ráno nám na hlavnej ceste na 

Myjave na jarmoku ešte raz 

cudzinci predvedú svoj folklór 

a potom zase až o rok. Na folklórne 

slávnosti sa teším aj mesiac 

dopredu, pretože to, čo tam uvidím 

a zažijem, je nezabudnuteľné.  

Tento rok bude 59. Ročník a bude 

od 14. do 17. Júna 2018. 

 

 

Pripravila Katka Gersová, redakčná rada 
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Akuálne...aktuálna...aktuálne 

HISTÓRIA OLYMPIJSKÝCH HIER 

Pripravila : Barborka Belošicová, 7.A 

Olympijské hry modernej doby sú vrcholné medzinárodné viacšportové podujatie 

konajúce sa každé dva roky v podobe zimných olympijských hier a letných 

olympijských hier. Nadväzujú na tradíciu starogréckych olympijských hier, ktoré 

sa konali v Olympii na Peloponézskom polostrove. Ich zakladateľom bol podľa 

povesti Herakles a patrili k štyrom najväčším starogréckym slávnostiam. Prvé 

olympijské hry modernej doby boli otvorené v roku 1896 symbolicky v Grécku v 

Aténach po prijatí príslušného návrhu baróna Pierra de Coubertina roku 1894 v 

Paríži, kde zároveň vytvorili Medzinárodný olympijský výbor. Na prvej 

olympiáde sa zúčastnilo 13 krajín. O štyri roky neskôr prijal športovcov Paríž. 

Hry sa nekonali len vo vojnových rokoch 1916, 1940 a 1944. Okrem toho sa 

konali tzv. neoficiálne vyhlásené olympijské hry v roku 1906 v Aténach. Zimné 

olympijské hry -ZOH sa konajú od roku 1924 a letné -LOH od 1896. Letné 

paralympijské hry sa konajú od roku 1960 a zimné od roku 1976. 

 

OLYMPIJSKÉ KRUHY 

Najvyšším olympijským symbolom sú olympijské kruhy, ktoré sú vzájomne 

prepojené. Päť kruhov predstavuje päť kontinentov spojených olympijskou 

myšlienkou a zároveň sa aspoň jedna z ich 5-tich farieb nachádza na vlajkách 

všetkých štátov sveta. Existuje všeobecný názor, že kruhy predstavujú jednotlivé 

kontinenty, ale nie je to tak. Barón de Coubertin vnímal kruhy a farby ako dva 

nezávislé symboly a MOV-MEDZINÁRODNÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR 

výslovne uvádza, že žiadny z kruhov nereprezentuje konkrétny kontinent. 

Olympijské kruhy sú súčasťou olympijskej zástavy, ktorá má biely podklad a v 

jej strede je umiestnených päť olympijských kruhov. 
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OTVÁRACÍ CERMONIÁL 

 Začína sa príchodom hlavy štátu usporiadateľskej krajiny v sprievode 
predsedu Medzinárodného olympijského výboru a predsedu organizačného 

výboru daných olympijských hier, na štadión. 

 Zaznie hymna usporiadateľskej krajiny a je vztýčená zástava 

usporiadateľskej krajiny. 

 Nasleduje prezentácia športových výprav všetkých zúčastnených 

reprezentácií. Sprievod športovcov začína reprezentácia Grécka (okrem 

LOH 2004 v Aténach, kedy reprezentácia Grécka nasledovala ako 

posledná). Potom nasledujú jednotlivé reprezentácie krajín v abecednom 
poradí, podľa jazyku usporiadateľskej krajiny. Defilé-pochod účastníkov 

završuje športová výprava usporiadateľskej krajiny. 

 Predseda Medzinárodného olympijského výboru prednesie uvítací prejav a 
vyzve hlavu usporiadateľského štátu, aby predniesla otváraciu formulku. 

 Po pochode je za zvukov olympijskej hymny vztýčená olympijská zástava.  

 Nasleduje symbolické vypustenie holubíc, na znak podpory svetového 
mieru. 

 Potom nasleduje príchod olympijského ohňa na štadión štafetovým 
spôsobom. Po obehnutí celého olympijského štadiónu je pochodeň 

odovzdaná poslednému bežcovi, ktorý je poverený zapálením 

olympijského ohňa. Prvýkrát sa na olympijských hrách objavil olympijský 

oheň v roku 1928. 
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Robert Pershing Wadlow 

Počuli ste už niekedy toto meno? Tento človek je totiž najvyšším na svete. Vo štvrtok 22.2.2018 

uplynulo sto rokov od jeho narodenia, takže ak by Robert Wadlow žil, mal by sto rokov. 

Narodil sa v meste Alton v štáte Illinois (USA). Jeho mama bola Addie Johnson a jeho otec bol 

Harold Wadlow. Mali päť detí a Robert Wadlow bol z nich najstarší. Narodil sa s normálnou 

veľkosťou bežného dieťaťa a rapídne rásť začal až neskôr. Bolo to spôsobené veľkým 

množstvom rastového hormónu v jeho tele. Na základnej škole si musel kvôli svojej veľkosti 

vytvoriť špeciálny stôl. V čase, keď absolvoval Alton High School v roku 1936, bol vysoký 

254 cm. Po ukončení štúdia sa zapísal na Shurtleff College s úmyslom študovať právo. Stal sa 

slávnym vďaka cirkusu, s ktorým robil turné. Neskôr začal propagovať istú značku topánok 

a tým pádom mal k dispozícii topánky zdarma (mal chodidlo dlhé 47 cm). Na jednom 

z profesionálnych vystúpení, avšak nie v cirkuse, sa mu vytvoril otlak, ktoré mával kvôli 

nesprávnej obuvi často. Z otlaku sa však stala infekcia, na ktorú zomrel. Ak by však nezomrel, 

neprestal by rásť a dosiahol by ešte väčšiu výšku ako  272 cm, ktorú mal keď zomrel. Rozmery 

jeho truhly boli tiež obrovské: dlhá bola 328cm, široká 81cm a hlboká 76cm.  

Takto rapídne rástol: 

Vek Výška Hmotnosť  

narodenie 51 cm 3,8 kg 

6 mesiacov 88 cm 14 kg 

1 rok 107cm 20 kg 

18 mesiacov 130 cm 30 kg 

2 roky 137 cm 34 kg 

5 rokov 169 cm 64 kg 

10 rokov 196 cm 95 kg 

12 rokov 218 cm 130 kg 

15 rokov 239 cm 161 kg 

20 rokov 262 cm 221 kg 

21 rokov 264 cm 223 kg 

keď zomrel (22 rokov) 272 cm 199 kg 

 

 

Pripravila Katka Gersová, redakčná rada 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alton,_Illinois
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Správičky zo školičky...správičky zo školičky...správičky zo 

školičky... 

 

 

Školský ples rodičov, učiteľov a priateľov školy 

 

 

V sobotu večer 10.2. 2018 sa telocvičňa v našej základnej škole na Ulici 

Ivana  Bukovčana 1 svojou pestrofarebnou výzdobou premenila na nádhernú 

tanečnú sálu – hlavným motívom školského plesu bola téma showbiznis – 

speváci, herci, svet zábavy, filmu a podobne.   

V podvečernom tichu sídliska sem smerovali kroky  elegantne  

vyobliekaných hostí. Konalo sa tu už 59. posedenie učiteľov, rodičov 

a priateľov školy.  

Slávnostné otvorenie v podaní našej pani riaditeľky ,  pekný úvodný 

program v podaní šikovných žiakov , následné pozvanie na parket a ples sa 

mohol začať.  

Večer plynul v príjemnej atmosfére, hostia si užívali všetky  pripravené 

dobroty, vychutnávali si melodické tóny tanečnej hudby, veselo tancovali  

a oddychovali  v sympatickej atmosfére priateľských rozhovorov.  Milé, 

príjemné, priateľské, srdečné – tak ako vždy.  

Vedenie školy ďakuje všetkým darcom a sponzorom, ktorí prispeli do 

bohatej  plesovej tomboly.  

V pondelok sa vo vyzdobenej telocvični mal konať karneval pre 

spolužiakov z prvého stupňa. Z dôvodu chrípkovej epidémie bol karneval 

zrušený. Uskutoční sa v náhradnom 

termíne. 

 

Pripravila: redakčná rada 
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Tvoríme...tvoríme...tvoríme 

 

Sťahovanie 

 

Zavolala na mňa mama: 

„Zober tú škatuľu a vynes ju hore, 

haló počuješ?“ Otrávene som vyšla 

z auta pozrela som sa náš nový 

dom. Áno, sťahujeme sa. Do 

mestskej časti, ktorú vôbec 

nepoznáme, okolo mňa behá môj 

brat, ktorý sa hra na brontosaura. 

Trpí mimoriadne bohatou fantáziou 

a je mimoriadne akčný, stále si 

niečo vymýšľa, kombinuje a tak.  

Náš nový dom som videla 

iba ako kocku so strechou 

a komínom. Nie som dobrá 

v geometrii, aj keď je môj otec 

veľký architekt. Keď som bola malá, otec ma do noci týral s učením sa 

trojuholníkov a uhlov. Dookola som mu opakovala, že zo mňa nijaký Pytagoras 

ani iný filozof zrejme nebude. Nikdy!  

Vidím sa skôr ako lukostrelkyňa. Venujem sa tomu už od piatich rokov. 

Objavila som to, keď sme boli raz s rodinou na jarmoku. Stál tam nejaký panák 

s cylindrom, ktorý zbieral peniaze, tak sme mu dali dolár a ja som trafila presne 

stred. Bol to parádny zásah a tak...Tato ma za to zobral na ríbezľový džús ako na 

oslavu. Odvtedy luk a šíp. 

„Vanda, zobuď sa a makaj!“ Zrevala na mňa mama a ja som sa vytrhla 

z príbehu zo svojej minulosti. Troška som sa zasnívala a zabudla na sťahovaciu 

realitu. Zobrala som škatuľu a husle pod pazuchu a išla som do našej kocky 

s komínom. 

Pripravila: Terezka Macková, redakčná rada  
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Naša tvorba...naša tvorba...naša tvorba... 

 

O dvanástich mesiačikoch 

(rozprávka pre Milana Rúfusa ) 

 

 

Bola raz jedna macocha. 

Dve dcéry ona mala. 

K Maruške sirôtke bola ako veľká mrcha, 

tú druhú vlastnú strašne milovala. 

 

Keď bola zima ako fras, 

rozhodla sa nevlastnú dcéru potrápiť. 

Keď bol v lese ten najväčší mráz, 

musela sama samučká po lese blúdiť. 

 

Fialky, jahody, jablká musela nazbierať, 

aby ju z vlastného domu nevyhnali. 

12 mesiačikov musela o pomoc poprosiť, 

aby jej drobné ručičky celkom nepomrzli. 

 

Maruška sa na svadbu chystá, 

macocha s dcérou v lese bez pomoci blúdia. 

Zlo je potrestané – vec je to istá, 

v rozprávke víťazia vždy len dobrí ľudia. 

 

Pripravili:  5.D počas hodiny literatúry 
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U slovenčinárov a matikárky  

 

 

 


