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Súhra

Charles Osgood rozprával príbeh o dvoch
dámach, ktoré trávili čas v zotavovni. Obe boli
postihnuté následkom mozgovej mŕtvice.
Margaréta mala ochrnutú ľavú stranu, Rút zasa
pravú. Obidve dámy boli uznávané klaviristky. Po
tom, čo sa im stalo, sa vzdali nádeje, že ešte budú
môcť niekedy hrať. Riaditeľ sanatória si s nimi
sadol ku klavíru a požiadal ich, aby sa pokúsili
zahrať niektoré sólové časti spolu. Nechali sa
nahovoriť a začali spolu cvičiť. Margaréta hrala
pravou a Rút ľavou rukou. Tak začalo medzi nimi
vznikať priateľstvo.

Sme stvorení pre spoluprácu. Najlepšie
výsledky dosahujeme, keď pracujeme v tíme,
pretože naše nedostatky sú vyvážené silnými
stránkami tých druhých. Naše klady dopĺňajú
nedostatky iných.

Spolu sme odvážnejší. Lepšie výsledky
dosiahneme v tíme. Keď je jeden slabý, druhý ho
môže posilniť a povzbudiť.

Ak sa Ti podarí dosiahnuť nejaký veľký
úspech, nezabudni na tých, bez ktorých by si to
určite nedokázal.
„Nikto z nás nie je opustený ostrov, každý je
časťou celku. “ (J. Donne)

„Láska vždy odkrýva nové možnosti a ideálne
ciele. “ (W. James)
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združenia pri
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Vôňa medu, ihličia, dobrôt plný stôl,
atmosféra vianočná, liek na každý bôľ.

Je to čas vianočný, keď sa stromček ligoce,
zo srdca Vám prajem prekrásne Vianoce.

Milí žiaci!

Blížia sa Vianoce, čas otvárania ľudských sŕdc. Čas radosti, veselosti, lásky,
pokoja.

Čas, keď sa môžeme na chvíľu pozastaviť, zaspomínať si. Zamyslieť sa nad čarom
a atmosférou vianočných sviatkov. Ľudí sa zmocňuje sviatočná nálada. Každému záleží
akosi viac na priateľoch, na blízkych a úcta k rodine nadobúda väčší rozmer. V čase
adventu sa stávame lepšími, oživujeme tradície svojich predkov a snažíme sa spríjemniť
si tých pár sviatočných chvíľ.

Hľadanie vhodných darčekov, nákupy, zdobenie vianočného stromčeka,
upratovanie, atmosféra domova voňajúca ihličím, vôňa medovníkov – to všetko
neodmysliteľne patrí k Vianociam. Pripravme sa na ne spoločne a vychutnajme si ich.
Uvidíte, prídu ticho, nenápadne. V dušiach nech zavládne krásny pocit, na stole nech
vonia kapor či iné dobroty a Štedrý večer nech zanechá v našich srdciach stopy pohody,
radosti a lásky. Nech všetko vianočné, dobré a krásne, nevyprchá skoro z našich životov
a nášho každodenného správania sa jedného k druhému. Nech vianočný čas trvá čo
najdlhšie! V našich srdciach.

Mgr. Milan Bendik, riaditeľ školy

Aktuálna informácia

Kupón je platný do konca mája 2013 a platí

len pre ústne odpovede.

Aktuálna informácia

Vianočný kupón

Meno žiaka:............................................

Dátum:...................... Predmet:............

Podpis učiteľa:......................................

Podpis riaditeľa:..................................

Aktuálna informácia

Dňa 18. 12. 2012 sa vo veľkej
telocvični uskutoční Vianočná
akadémia. Tento rok nesie

názov Otvorme srdcia. Čaká na
vás slávnostný vianočný program
plný scénok, tanca, spevu, básní,
zábavy, ktorý pre vás s láskou
pripravili naši žiaci. Najväčším

darom, aký človek môže druhému
dať, je kúsok seba. Otvorme
srdcia a prijmime dary, ktoré

pre nás pripravili iní.



3

ZZ OO ŽŽ II VV OO TT AA

Počas školského roka pokračuje naša škola v
akcií, ktoré sa stretávajú s
vyučovacieho procesu. Od začiatku školského roka sme stihli
a absolvovať. O ich priebehu Vás informujú samotní žiaci.

Exkurzia v botanickej záhrade

Dňa 23.11.2012 sme my
na exkurzii v botanickej záhrade. Zo školy sme
odchádzali o ôsmej a cesta nám trvala pribl
a pol. Keď sme tam prišli, zaviedli nás dnu, kde sme mali
prednášku o včelárstve. Mohli sme si
Nasledovala polhodinka v skleníkoch. Väčšinu z
rastliny. Obdivovali sme veľmi veľa rôznorodých
poponáhľať, aby sme stihli ísť von do areálu a do
odniesli nové vedomosti a estetické zážitky.

vranovského okresu, Hanušoviec a
skupiny, pretože tam boli tri oddelenia. Naš
nábytok. Potom sme prešli do priľahlej budovy, kde bola rekonštrukcia dedinského domu
z 19. storočia. Ak mám povedať pravdu, spolužiakov tam najviac zaujal žarnov na mletie
obilia. V druhej časti múzea sme videli históriu Vranova od praveku až po 20. storočie.
V tretej časti sme obdivovali
občerstvili v reštaurácii U Hricka.

Šťastlivo sme sa vrátili

AA NN AA ŠŠ EE JJ ŠŠ KK OO LL YY

školského roka pokračuje naša škola v tradícii každoročných školských
akcií, ktoré sa stretávajú s pozitívnym ohlasom žiakov a sú príjemným spestrením

Od začiatku školského roka sme stihli pár akcií zorganizovať
ich priebehu Vás informujú samotní žiaci.

botanickej záhrade

Dňa 23.11.2012 sme my, šiestaci, boli v Košiciach
botanickej záhrade. Zo školy sme

cesta nám trvala približne hodinu
pol. Keď sme tam prišli, zaviedli nás dnu, kde sme mali

árstve. Mohli sme si kúpiť aj suveníry.
skleníkoch. Väčšinu z nás tam zaujali kakt

veľmi veľa rôznorodých druhov rastlín, a tak sme sa museli
me stihli ísť von do areálu a do zoologickej záhrady. Z

estetické zážitky.

Šiestacká exkurzia z dejepisu

Dňa 23.10.2012 sme boli na exkurzii z
v Hanušovciach. Zažili sme celkom pekný deň. Aj vďaka tomu
sme nemuseli ísť do školy. Keď sme tam prišli, taký milý pán
nás zaviedol dnu a začal nám rozprávať o histórii

okresu, Hanušoviec a o histórii múzea. Neskôr sme boli rozdelení na tri
upiny, pretože tam boli tri oddelenia. Naša trieda si najskôr pozrela

nábytok. Potom sme prešli do priľahlej budovy, kde bola rekonštrukcia dedinského domu
19. storočia. Ak mám povedať pravdu, spolužiakov tam najviac zaujal žarnov na mletie

druhej časti múzea sme videli históriu Vranova od praveku až po 20. storočie.
tretej časti sme obdivovali rastlinstvo a živočíšstvo nášho okresu. Po exkurzii sme sa

Hricka.
sa vrátili do Vranova a na túto exkurziu budem rád spomínať

Dárius Krišta

tradícii každoročných školských
sú príjemným spestrením

pár akcií zorganizovať

nás tam zaujali kaktusy a mäsožravé
tak sme sa museli

zoologickej záhrady. Z exkurzie sme si

dejepisu

Dňa 23.10.2012 sme boli na exkurzii z dejepisu
Hanušovciach. Zažili sme celkom pekný deň. Aj vďaka tomu

sme nemuseli ísť do školy. Keď sme tam prišli, taký milý pán
histórii

histórii múzea. Neskôr sme boli rozdelení na tri
historický

nábytok. Potom sme prešli do priľahlej budovy, kde bola rekonštrukcia dedinského domu
19. storočia. Ak mám povedať pravdu, spolužiakov tam najviac zaujal žarnov na mletie

druhej časti múzea sme videli históriu Vranova od praveku až po 20. storočie.
vočíšstvo nášho okresu. Po exkurzii sme sa

budem rád spomínať.
Dárius Krišta, VI.A
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Medzi pravidelné akcie školy patria Eko-dni, Deň jabĺk a Deň medzinárodných
knižníc.

Ako prvý prežili svoj Eko-deň žiaci deviatych ročníkov. Strávili ho poznávaním
našich veľhôr, Vysokých Tatier. Počas túry zo Štrbského na Popradské pleso sa mohli
nadýchať nielen čerstvého vzduchu, ale pripomenúť si aj krásu vysokohorskej prírody
a znova si uvedomiť, aká je príroda vzácna, a z tohto dôvodu jej ochrana nevyhnutná.

V októbri svoje Eko-dni prežili naši piataci. Najprv piatok, 12. októbra, strávili
žiaci piateho ročníka spoznávaním prírody v lese a na priľahlej čistinke lesa. Počasie im
prialo, a tak sa mohli naplno venovať poznávaniu i zábave, a pritom vnímať krásu
okolitého prostredia.

Eko-dni postupne do konca školského roka absolvujú aj ostatné ročníky. Pre
žiakov sú prínosom nielen v zmysle uvedomenia si vzácnosti prírodných zdrojov, ale
pomáhajú im utužiť vzájomné vzťahy so svojimi spolužiakmi a nepochybne aj s triednymi
učiteľmi.

Deň jabĺk

Kým pre piatakov bol 12. október Eko-dňom, ostatné
ročníky sa v ten istý deň, v rámci projektu Škola podporujúca
zdravie, zapojili do akcie pod názvom Deň jabĺk. Chodby
a triedy našej školy boli plné jabĺk, či už tých papierových
alebo zásobených ovocím samotným, a zároveň sa nimi šírila

vôňa škorice z jablkových koláčov. Cieľom tohto dňa bolo pripomenúť si dôležitosť
správnej životosprávy, plnej vitamínov, pre život a zdravie človeka.

Deň medzinárodných knižníc

22. október je Medzinárodným dňom školských knižníc. V rámci neho naša škola
ponúkla svojim žiakom rôzne aktivity na úrovni jednotlivých tried, riadiacich sa heslom:
Dobrá kniha sa s nami rozpráva. Žiaci si tak knihy nielen čítali, ale pokúšali sa svoj dotyk
s knižným textom pretaviť aj do reálneho prostredia. Vyskúšali si svoje divadelné
schopnosti, vytvárali leporelá, či ilustrácie, tvorili kvízy a hľadaním odpovedí sa znova
ocitli v knižnom svete a uvedomili si, o aké zážitky prichádzajú, ak sa ho v dnešnej dobe
dobrovoľne vzdávajú.

Mgr. Stanislava Bakajsová
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Začali sme realizovať nový projekt

Milí žiaci,

v školskom roku 2011-2012 sme ukončili realizáciu projektu E- learning – škola
budúcnosti s finančnou podporou Európskej únie, ktorý škole priniesol výrazný posun
v kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu.

Veľmi nás teší, že sme uspeli so žiadosťou nového, s názvom Od fundamentálnej
gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti , a v júni 2012
sme ho hneď začali realizovať. Ukončenie projektu je plánované v decembri 2013. Do
plnenia jeho úloh je zapojených 15 pedagogických a 1 nepedagogický zamestnanec.

Základným cieľom projektu je rozvíjať čitateľskú gramotnosť a jazykové
schopnosti žiakov využívaním nových foriem a metód vo vyučovacom procese a ďalším
vzdelávaním pedagógov. Zároveň, ako predošlý projekt, aj tento nám pomôže vybaviť
kabinety a triedy modernými didaktickými pomôckami a prostriedkami. V pláne je aj
zriadenie modernej jazykovej učebne a umožnenie trom pedagógom, učiteľom anglického
jazyka, zúčastniť sa na študijnom pobyte v anglicky hovoriacej krajine.

Do jeho aktivít ste postupne zapájaní aj vy a veríme, že aj tento projekt nám
pomôže zachovať status modernej a konkurencieschopnej školy.

Mgr. Helena Kajlová, projektový manažér
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Obdobie AAA

Slovo advent pochádza z
čo znamená „príchod“. Kresťania ním označujú obdobie 4
nedelí pred príchodom Ježiša. Je to čas
príprav a osláv jeho narodenia.

Typickým symbolom adventného obdobia je
veniec, ktorý obsahuje štyri adventné sviece. Každú adventn
svieca. Pred Štedrým dňom horia všetky sviečky.

Veselé očakávanie narodenia Ježiška stupňuje v
kalendár. Prostredníctvom neho získavajú deti poznanie, koľko dní ich delí od čarovného,
vianočného času. Prvý tlačený adventný kalendár bez otváracích okienok bol navrhnutý
Nemcom Gerhardom Langom
s podobou otváracích okienok, ako ho poznáme dodnes.

Tieto najväčšie a najkrajšie kresťanské sviatky v roku sa slávia v mnohých
krajinách po celom svete.

Významným symbolom Vianoc je
to novodobá forma prastarého všeľudského symbolu života a prosperity, zelene. Od 20.
storočia sa pod stromček kladú aj vianočné darčeky. Tradícia ozdobovania stromčekov
pochádza z nemeckých miest.
stromčeka vianočná hviezda
narodenie Ježiša Krista.

Štedrý večer je názov (nepohyblivého sviatku dňa) 24. decembra, odvodený
skutočnosti, že obyčaje viažu
roku sústredením všetkých dôležitých prvkov spokojného blahobytného života. U
kresťanov je to deň pôstu pred

VIANOČNÁ NÁLADA

Odišlo leto, zima je tu.
Sniežik nám už poletuje.
Čo budeme robiť v tejto zime?
 Predsa snehuliaka si postavíme.

DDD VVV EEE NNN TTT UUU

Slovo advent pochádza z latinského slova „adventus“,
čo znamená „príchod“. Kresťania ním označujú obdobie 4
nedelí pred príchodom Ježiša. Je to čas očakávania,
príprav a osláv jeho narodenia.

Typickým symbolom adventného obdobia je adventný
ktorý obsahuje štyri adventné sviece. Každú adventnú nedeľu sa zapáli jedna
red Štedrým dňom horia všetky sviečky.

Veselé očakávanie narodenia Ježiška stupňuje v detských izbách
. Prostredníctvom neho získavajú deti poznanie, koľko dní ich delí od čarovného,

vianočného času. Prvý tlačený adventný kalendár bez otváracích okienok bol navrhnutý
rhardom Langom v roku 1908. Začiatkom 20. storočia sa začal tlačiť

podobou otváracích okienok, ako ho poznáme dodnes.

Tieto najväčšie a najkrajšie kresťanské sviatky v roku sa slávia v mnohých

Významným symbolom Vianoc je vianočný stromček. Zdobí sa na
to novodobá forma prastarého všeľudského symbolu života a prosperity, zelene. Od 20.
storočia sa pod stromček kladú aj vianočné darčeky. Tradícia ozdobovania stromčekov

miest. Pred viac ako 100 rokmi sa stala dominantnou ozdobou
vianočná hviezda. Symbolizuje betlehemskú hviezdu, ktorá zvestovala

Štedrý večer je názov (nepohyblivého sviatku dňa) 24. decembra, odvodený
obyčaje viažuce sa k tomuto dňu mali za cieľ zabezpečiť zdar v budúcom

roku sústredením všetkých dôležitých prvkov spokojného blahobytného života. U
kresťanov je to deň pôstu pred narodením Ježiša Krista.

K. Stašková, V. Goryľová, VIII. C

IANOČNÁ NÁLADA A ja najväčšieho budem mať,
Odišlo leto, zima je tu. och, aj Ježiškovi treba napísať.

niežik nám už poletuje. Stromček sa už v izbe ligoce,
tejto zime? párkrát sa vyspíme a sú tu Vianoce.

redsa snehuliaka si postavíme. Anežka Fejková,

ú nedeľu sa zapáli jedna

detských izbách adventný
. Prostredníctvom neho získavajú deti poznanie, koľko dní ich delí od čarovného,

vianočného času. Prvý tlačený adventný kalendár bez otváracích okienok bol navrhnutý
20. storočia sa začal tlačiť

Tieto najväčšie a najkrajšie kresťanské sviatky v roku sa slávia v mnohých

. Zdobí sa na Štedrý deň. Je
to novodobá forma prastarého všeľudského symbolu života a prosperity, zelene. Od 20.
storočia sa pod stromček kladú aj vianočné darčeky. Tradícia ozdobovania stromčekov

Pred viac ako 100 rokmi sa stala dominantnou ozdobou
. Symbolizuje betlehemskú hviezdu, ktorá zvestovala

Štedrý večer je názov (nepohyblivého sviatku dňa) 24. decembra, odvodený zo
ce sa k tomuto dňu mali za cieľ zabezpečiť zdar v budúcom

roku sústredením všetkých dôležitých prvkov spokojného blahobytného života. U

K. Stašková, V. Goryľová, VIII. C

och, aj Ježiškovi treba napísať.

Vianoce.
, V.D
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Zima je už tu!
Zima prišla nečakane,
vyberajme z dvora sane.
Deti kričia: „Hurá,
snehu je celá fúra!“

Od severu vietor duje,
zima prišla, zrazu tu je.
Babka zima už je späť,
vločky na zem letia hneď.

Zakrátko už bez prestávky,
letia z kopca lyže, sánky.
Nesmie chýbať guľovačka,
stavať iglu, to je hračka.

Keď už deti ukonané,
prídu večer domov k mame,
po tom všetkom smiechu, behu,
ostanú len stopy v snehu

A celý dvor trochu clivo,
stráži biely Pinocchio.

Jozef Hreha, V. D

Čarovné Vianoce
Keď krajinu prikryje pevnina biela,
a okná pokreslí maliar Mráz,
do ľudských sŕdc sa teplo vlieva.
,,Vianoce sú tu zas!“

Ježiška malého do jaslí nám vložia
a všetky starosti na chvíľu odložia.
Darčekmi rozžiaria detské očká
dobrotami rozvoňajú byt.
Do všetkých kútov odkaz Vianoc znie

RR OO MM

Biela pani
Zima sa pomaličky blíži k
keď vidím, ako sneží, od radosti jasám.
V kuchyni sa pečie vo veľkom
a v izbe už stojí krásny strom.

Stromček sa svetielkami ligoce
a pripomína nám, že sa blížia Vianoce.
Na Vianoce sa nielen deti tešia,
aj Janko si ponožku nad kozub vešia.

Teší sa, že v nej nájde darček
alebo ponožku plnú hračiek.
Len dobré deti budú odmenené
a zlé musia byť potrestané.

Santa Claus v Amerike, Ježiško u
chodia a rozdávajú radosť znova a

o tom všetkom smiechu, behu, Tak počúvajte, milé deti, rodičov
a dočkáte sa svojich darčekov.

Branislav Bendas, VII. D

pevnina biela, Vianočný vinš
okná pokreslí maliar Mráz, Prišiel čas vianočný a rok s

do ľudských sŕdc sa teplo vlieva. V našich srdciach láska a pokoj pretrváva.
Bielučký sniežik prikrýva celú krajinku,
prajem Vám zdravie pre celú rodinku.

Ježiška malého do jaslí nám vložia Trblietavá hviezdička žiari na každom kroku
všetky starosti na chvíľu odložia. VESELÉ VIANOCE a šťastie v

Darčekmi rozžiaria detské očká, Bianka Muchaničová, VI. B

odkaz Vianoc znie: „Dnes každý šťastný musí byť!“
Šarlota Šoltýsová

Zima sa pomaličky blíži k nám,
keď vidím, ako sneží, od radosti jasám.

kuchyni sa pečie vo veľkom
izbe už stojí krásny strom.

Stromček sa svetielkami ligoce
pripomína nám, že sa blížia Vianoce.

Na Vianoce sa nielen deti tešia,
aj Janko si ponožku nad kozub vešia.

nej nájde darček
alebo ponožku plnú hračiek.
Len dobré deti budú odmenené

zlé musia byť potrestané.

Amerike, Ježiško u nás,
rozdávajú radosť znova a zas.

Tak počúvajte, milé deti, rodičov
dočkáte sa svojich darčekov.

Branislav Bendas, VII. D

rokom sa strieda.
pokoj pretrváva.

Bielučký sniežik prikrýva celú krajinku,
ám zdravie pre celú rodinku.

Trblietavá hviezdička žiari na každom kroku
šťastie v novom ROKU!

Bianka Muchaničová, VI. B

„Dnes každý šťastný musí byť!“
Šarlota Šoltýsová, V.D
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Zimáčik je zimný mužíček. Len čo napadne prvý sneh, už
stavia snehuliaka alebo cez potok ľadový most.

Viete prečo? Rád sa hrá na šaša. Urobí si cencúľový
noštek a strúha veselé grimasy. Niekedy sa tvári ako
strašidielko. Ale najradšej sa zabáva so svojimi kamarátmi.

S vetrom na naháňačku a s tmou na schovávačku. Vbehne do lesa a skočí za borovicu.
Tam si myslí: „Ale som sa dobre schoval. Nikto ma nenájde!“ Tma ho vidí, ale nič nepovie.

Zimáčik vie, že má dobrých kamarátov, preto im na Vianoce dáva pod
stromček darčeky: vetru meluzínový kabát a tme zásterku ozdobenú snehovými
vločkami. Všetci sa tešia z vianočných darčekov a z toho, že sú dobrí kamaráti.

Lívia Lengerová, V. D
Najkrajšie Vianoce Zima
Jeseň už odchádza, Zasnežené polia lesknú sa snehom,
lístie na zem padá. opäť prišla pani Zima, celá v bielom.
Zima je za dverami Vianočná atmosféra, to najkrajší čas je,

a snehová vločka si na okno sadá. keď vonku jemný sniežik poletuje.

Deti sa radujú, Vianoce čakajú. Kapor pláva vo vani, perníky sa pečú,
Mamičky, ockovia aj domácim miláčikom slinky tečú.
darčeky chystajú. Koledy vyhrávajú v rádiách,

teraz to je len o vianočných melódiách.
Stromček sa už ligoce,
pozlátkom trbliece. Vyzdobený stromček nádherne svieti
Snehuliak pred domom a všetky salónky pojedli deti.
chodníček zamece. To je čas Vianoc, na ktorý sme sa tešili,

v snehu a na ľade poriadne šantili.
Zvonček nám zazvoní,
hviezdičku rozžiari Pokoj a radosť nech z našich sŕdc plynie,
a každé dieťa darček si rozbalí. nech Vianoce sú najkrajšie na svete.

Aby každý pocítil teplo domova,
Emma Vysoká, V. B aby sme boli ako jedna rodina.

Ivana Ivanová,  VIII. C

Štedrý deň Padá sniežik, padá nám,
Všetko sa nám ligoce, nové sane ja už mám.
začínajú Vianoce. Hoci je môj veršík krátky,
Rodičia už nakupujú, nemám čas na žiadne hádky.
a detičky sa veľmi radujú. Olívia Demčáková, V.B

Z i m á č i k
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Každý jeden človek je originálom
ostatných. No napriek tomu všetci máme zabudova
základný program - snívanie.

Na vytvorenie snov nepotrebujeme žiaden talent,
peniaze ani pozoruhodnú múdrosť. Je to prirodzený výlet našej mysle, daný bez
akejkoľvek pomoci nejakého prášku. Snív
sme, čím sme alebo akej sme pleti.

V tejto našej vykreslenej ríši nie sú žiadne pravidlá, lebo my sami držíme žezlo
v ruke. To je dôvod, prečo sny tých, ktorí spia v
tých, ktorí spia na holej zemi. Sen je nástenka s
a bezhraničných túžob. Nemožné sa tu stáva možným. A
túžime, však ? A tak pre ľudí
konštrukcie lavičiek, sa snívanie stalo mnoho
tomu, že život v mysli je ľahší a
a sme niekým iným.... A najlepšie na tom je, že neexistuje žiaden zák
zakázal snívať, ktorý by nám ned
Veď sme Michaelangelom svojho života, pánmi
tvoriť naše sny na reálne plátno života. Môžeme maľovať aj zlatým štetco
obrazu nestúpne.

Myslím si, že Boh dal ľuďom snívanie na to, aby aj ten najsmutnejší človek pocítil
v spánku šťastie. Veď život je o

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, za siedmimi
čarovná dedinka s veľkým detským ihriskom. Odtiaľ sa často ozýval detský smiech
a spev.

Na ihrisku ste mohli nájsť
vláčik a farebný tunel. Deti s
šmýkali sa a preliezali popod pr
trampolíne.

Čo bolo najzaujímavejšie? Deti z
málokedy vyučovanie v klasickej triede. Keď počas
ihrisku. Dominantou ihriska bol
prebiehali hodiny slovenského jazyka, matematiky, biológie,

Naše sny sú druhým život

n človek je originálom odlišným od
všetci máme zabudovaný

Na vytvorenie snov nepotrebujeme žiaden talent,
peniaze ani pozoruhodnú múdrosť. Je to prirodzený výlet našej mysle, daný bez
akejkoľvek pomoci nejakého prášku. Sníva každý. Bez ohľadu na to, kde žijeme, akí starí

čím sme alebo akej sme pleti.
V tejto našej vykreslenej ríši nie sú žiadne pravidlá, lebo my sami držíme žezlo

ruke. To je dôvod, prečo sny tých, ktorí spia v páperí, nie sú vôbec krajšie ako sny
h, ktorí spia na holej zemi. Sen je nástenka s nálepkami, ktoré sú plné želaní, potrieb

bezhraničných túžob. Nemožné sa tu stáva možným. A predsa po tom nemožno
tak pre ľudí, ktorí každý večer svojím telom prikrývajú skrehnuté

avičiek, sa snívanie stalo mnohokrát jediným vlastníctvom. A
mysli je ľahší a lepší ako ten skutočný, pozemský. Stačí predstavivosť

najlepšie na tom je, že neexistuje žiaden zákon, ktorý by nám
kázal snívať, ktorý by nám nedovolil budovať vlastné, nehmotné a neodbytné miesta.

chaelangelom svojho života, pánmi svojich snov. Len nesmieme zabudnúť
naše sny na reálne plátno života. Môžeme maľovať aj zlatým štetco

si, že Boh dal ľuďom snívanie na to, aby aj ten najsmutnejší človek pocítil
šťastie. Veď život je o tom – o svetlých stránkach, ktoré osvetľujú

Kristína Manduľáková, VIII. A

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, za siedmimi dolami, bola pod lesom
etským ihriskom. Odtiaľ sa často ozýval detský smiech

Na ihrisku ste mohli nájsť preliezačky, kolotoč, veselý domček, veľký drevený
tunel. Deti s radosťou a výskotom stavali pieskové hrady a

preliezali popod preliezačky, hrali sa na skrývačky, alebo skákali

Čo bolo najzaujímavejšie? Deti z tejto čarovnej dedinky mali počas roka len
klasickej triede. Keď počasie dovolilo, učili sa na školskom

ihrisku. Dominantou ihriska bol kútik s veľkým farebným stolom a stoličkami, kde
prebiehali hodiny slovenského jazyka, matematiky, biológie, dejepisu a

druhým životom

Trieda pod lesom

peniaze ani pozoruhodnú múdrosť. Je to prirodzený výlet našej mysle, daný bez
a každý. Bez ohľadu na to, kde žijeme, akí starí

V tejto našej vykreslenej ríši nie sú žiadne pravidlá, lebo my sami držíme žezlo
páperí, nie sú vôbec krajšie ako sny

ktoré sú plné želaní, potrieb
predsa po tom nemožnom

, ktorí každý večer svojím telom prikrývajú skrehnuté
krát jediným vlastníctvom. A vzácnym! Kvôli

, pozemský. Stačí predstavivosť
on, ktorý by nám
neodbytné miesta.

svojich snov. Len nesmieme zabudnúť
naše sny na reálne plátno života. Môžeme maľovať aj zlatým štetcom, ale kvalita

si, že Boh dal ľuďom snívanie na to, aby aj ten najsmutnejší človek pocítil
osvetľujú tmu.

Kristína Manduľáková, VIII. A

bola pod lesom
etským ihriskom. Odtiaľ sa často ozýval detský smiech

lý domček, veľký drevený
pieskové hrady a tunely,
čky, alebo skákali na

tejto čarovnej dedinky mali počas roka len
ie dovolilo, učili sa na školskom

stoličkami, kde
iných predmetov.
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Je pravdou, že žiaci často počuli spev vtákov, občas zazreli veveričku, ako preskočila
z konára na konár. Bolo príjemné, keď im šibalský vetrík rozstrapatil vlásky. S pani
učiteľkou sa starali o kvety, bylinky a iné okrasné kríky, ktoré spolu v jari vysadili.
Pomáhali školníkovi s hrabaním pokosenej trávy. To nebolo všetko.

Pani poštárka, ktorá pravidelne nosila listy a iné poštové zásielky do školy, videla,
ako deti počítajú príklady, píšu diktát, alebo čítajú rozprávku z čítanky. Občas jej
zaspievali pesničku do kroku, alebo ju prekvapili nakresleným obrázkom, ktorý na ňu
čakal na chodníku pred školou. O tom všetko rozprávala v dedine, všetkým tetám a ujom,
ako je deťom v škole dobre.

Cŕŕŕn! Niečo zazvonilo. Aj u nás zvoní pani poštárka? Nie, to je môj budík. Už je
ráno a musím ísť do školy. To bol môj tajuplný sen o triede pod lesom, ale možno nie
nesplniteľný...

Tomáš Škoviera, V. C

II NN TT EE RR VV II EE WW ss nnoovvýýmmii uuččiitteeľľmmii
Milí žiaci, do nášho pedagogického zboru pribudli v tomto školskom roku nové mladé

tváre. Oslovili sme ich a položili im pár otázok. S radosťou nám na ne odpovedali a my
vám prinášame ich milé a úprimné odpovede.

Odpovede

1. Bývam v Rakovci nad Ondavou.
2. Nemám šport, ktorý by som mala najradšej.
3. Páči sa mi tu, škola je veľká, človek sa tu nenudí.
4. Ešte som si nezvolila žiadnu.
5. Slovenský jazyk a občiansku náuku.
6. Najradšej čítam knihy, počúvam hudbu

a chodím na prechádzky.

Otázky pre p. uč. Stanislavu Bakajsovú
1. Kde bývate?
2. Ktorý šport máte najradšej?
3. Ako sa Vám páči v našej škole?
4. Máte obľúbenú triedu, v ktorej učíte najradšej?
5. Ktoré predmety učíte?
6. Čo robíte vo svojom voľnom čase?
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Odpovede

1. Pochádzam z Vranova.
2. Telesnú výchovu a technickú výchovu.
3. Všetky triedy sú dobré aj zlé.
4. Áno,  učím už štvrtý rok.
5. Áno.

Odpovede

1. Bývam v Sačurove.
2. Nemám deti, neplánujem ich.
3. Mám päť psíkov.
4. Vo voľnom čase čítam knihy a posilňujem.
5. Učím anglický jazyk, výtvarnú výchovu

a pracovné vyučovanie.
6. Veľmi, veľmi dobre. Som nad mieru spokojný.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme Vám veľa trpezlivosti, sily a úspechov pri
práci so žiakmi.

V. Goryľová, K. Stašková, A. Ťasková, VIII.C

Znenie otázok pre p. uč. Rastislava Fedora
1. Odkiaľ pochádzate ?
2. Ktoré predmety vyučujete?
3. Máte svoju obľúbenú triedu, kde sa Vám najlepšie učí?
4. Máte skúsenosti s učením žiakov?
5. Chceli by ste mať svoju vlastnú triedu?

A napokon nechýbali ani tieto otázky pre p. uč. Jaroslava Mičla
1. Kde bývate?
2. Máte deti? Alebo ich plánujete?
3. Máte nejaké domáce zvieratko?
4. Čo robíte najradšej vo voľnom čase?
5. Ktoré predmety učíte v našej škole?
6. Ako sa Vám učí v tejto škole?
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Justin Bieber
Celé meno: Justin Drew Bieber
Povolanie: spevák
Dátum narodenia: 1.3.1994
Miesto narodenia: Stratford, Kanada
Znamenie: ryby
Obľúbené jedlo: cestoviny, najradšej špagety

Justin je kanadský spevák,
jeho aktuálny manažér Scooter Braun. Justin a jeho manažér hneď
Usherom. O niekoľko týždňov
a začal pracovať na svojom deb

Z tohto albumu boli vydané dva veľmi úspešné single
Less Lonely Girl.

 s bubnovaním začal v dvoch rokoch, neskôr začal hrať na gitare a piano

 pôvodne vložil Justin svoje videá na YouTube pre priateľov a rodinu, videli ich aj
rôzne správcovské spoločnosti a začali ho kontaktovať

 Justin rád hrá futbal

 song "One Time" nie je zameraný

 jeho obľúbená farba je

 obľúbeným jedlom sú špagety

 obľúbené číslo je číslo 6

 má rád jablkový koláč

 jeho otec hrá na gitare

 rád hrá futbal

Zaujímavosti zo života miláčika dievčat Justina

CC

Justin Bieber
Justin Drew Bieber

1.3.1994
Stratford, Kanada

cestoviny, najradšej špagety

je kanadský spevák, ktorý sa preslávil vďaka YouTube, na ktorom ho objavil
jeho aktuálny manažér Scooter Braun. Justin a jeho manažér hneď leteli do Atlanty za

týždňov neskôr Justin podpísal nahrávaciu zmluvu s
začal pracovať na svojom debutovom albume My World.

vydané dva veľmi úspešné single s názvami One Time

s bubnovaním začal v dvoch rokoch, neskôr začal hrať na gitare a piano

vložil Justin svoje videá na YouTube pre priateľov a rodinu, videli ich aj
rôzne správcovské spoločnosti a začali ho kontaktovať

Justin rád hrá futbal

nie je zameraný na konkrétnu babu, ale na všetky baby

jeho obľúbená farba je modrá

obľúbeným jedlom sú špagety

bené číslo je číslo 6

á rád jablkový koláč

eho otec hrá na gitare

Spracovala: Otília Lajčinová, VIII. C

Zaujímavosti zo života miláčika dievčat Justina

vďaka YouTube, na ktorom ho objavil
leteli do Atlanty za

neskôr Justin podpísal nahrávaciu zmluvu s Island Record

One Time a One

s bubnovaním začal v dvoch rokoch, neskôr začal hrať na gitare a piano

vložil Justin svoje videá na YouTube pre priateľov a rodinu, videli ich aj

na konkrétnu babu, ale na všetky baby

Lajčinová, VIII. C
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Denník odvážneho bojka

Obsah knihy Denník odvážneho bojka tvoria Georgove
zážitky a príhody. Georg rozpráva o svojich každodenných
zážitkoch. Túto knihu napísal Jeff Kinnej ako denníček.
Ilustroval ju komixovým spôsobom. Kniha bola vydaná vo
vydavateľstve Ikar. O preklad sa postarala Elena Gurčíková.

Kniha prvýkrát uzrela svetlo sveta v New Yorku v roku 2009. Na Slovensku vyšla
v roku 2012. Jeden z Georgových trapasov: George sa naháňal so svojím starším bratom
Rodrikom v penzióne. Náhle sa schoval do dievčenského záchoda. Staré dievčatá to
nahlásili a dali to do obrazovky, že v dievčenskom záchode je nejaké decko. Jeho starší
brat to všetkým kamarátom vytrúbil.

A to zďaleka nie je všetko. Smiešnych, humorných a prekvapivých situácií, ktoré
zažíva hrdina, je v celej knihe neúrekom. Môžete sa tešiť aj na ďalšie pokračovania
úspešného detského bestselleru. Doteraz už vyšlo sedem dielov. Tento prvý diel bol až
neuveriteľných 141 týždňov v rebríčku detských bestsellerov New York Times.

Branislav Čakurda, V. B

Jana

Kniha Jana je moderným spracovaním obľúbeného klasického
románu anglickej spisovateľky Charlotte Brönteovej Jana Eyrová,
ktorý patrí ku klenotom svetovej literatúry.

Hlavná hrdinka Jana je po náhlej smrti oboch rodičov nútená
odísť. Prijme prácu ako pestúnka Maddy v rodine svetoznámej
rockovej hviezdy Nicca Rathburna. Neubráni sa citom k svojmu
zamestnávateľovi Niccovi a snaží sa čeliť zakázanému vzťahu. Jej
lásku čoskoro naruší prekvapivé odhalenie z jeho minulosti. Jana sa
zmieta medzi vlastnými citmi a osudovým tajomstvom Nicca.

O slovenský preklad knihy z anglického originálu sa zaslúžila Diana Ghaniová. Na
Slovensku kniha uzrela svetlo sveta v roku 2012 vo vydavateľstve Ikar.

Autorka kritizuje sebeckosť, namyslenosť a vyzdvihuje úprimnosť, vzdelanie,
múdrosť, duševnú krásu a samostatnosť.

Kto sa rozhodne vziať danú knihu do ruky, určite neoľutuje. Táto kniha ma veľmi
oslovila a odporúčam ju mladým dievčatám, ktorým sa pri jej čítaní odhalí pútavý
romantický príbeh s temným tajomstvom. O tom, ako sa hrdinka rozhodne, či počúvne
hlas srdca alebo rozumu, sa dozviete z riadkov modernej knihy Jana.

Jana Marcinová, VIII. A
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Ch r i s t m a s
ristmas is the most popular holiday. It's a time when families get
together and homes are beautifully decorated. People give and receive1

Christmas presents. It should be a time of place2 and joy3.
Christmas in the USA is celebrated4 on December 25th. Kids

believe that Santa Claus brings them presents. They like decorating
gingerbread5 houses.

There are different traditions in our country. We have nativityscenes6 in our
homes, streets and churches. We celebrate baby Jesus. He brings Christmas presents
to kids on Christmas Eve.

Mgr. Miroslava Korimová

W e i h n a ch t e n  in D e u t s ch l a n d

s kommt die schönste Zeit des Jahres. Es weihnachtet. Die deutschen
Weihnachtstraditionen sind den tschechischen sehr ähnlich. In vielen
deutschen Städten werden Weihnachtsmärkte1 aufgebaut. Der größte

Weihnachtsmarkt ist in Dortmund. Dort befindet sich auch der höchste
Weihnachtsbaum Deutschlands. Was interessant ist, in Dortmund ist auch der kleinste
Weihnachtsbaum in der Welt. Er ist nur 15 mm hoch, ist kleiner als das 1 Euro-Stück
und steht im Schaufenster2 einer Kunstgalerie.

Typisches Weihnachtsmahl ist Weihnachtsgans oder Weihnachtskarpfen.3

Der Weihnachtsbaum kann nicht fehlen. Am häufigsten ist es Tannenbaum.4 Nach
dem Weihnachtsessen kommt die Bescherung5. Der Weihnachtsmann oder das
Christkind bringt Geschenke. 6 Am Weihnachtsabend gehen viele Menschen zum
Gottesdienst in die Kirche. Man singt Weihnachtslieder wie Stille Nacht, heilige Nacht,
Oh, Tannenbaum, oh Tannenbaum.

Mgr. Andrea Vasiľová

Ch

E

Slovníček
1 dostať 4 sa oslavuje
2 pokoj, mier 5 perník
3 radosť 6 betlehemy

Slovníček
1 vianočné trhy 4 jedlička
2 výklad 5 obdarovávanie
3 vianočný kapor 6 darčeky
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Milí žiaci, je tu pre vás opäť rubrika Učíme sa jazyky. Vašou úlohou je správne priradiť k
cudzojazyčným slovám slovenský ekvivalent. Troch najrýchlejších žiakov, ktorí prinesú správne odpovede
p. uč. Vasiľovej, čaká sladká vianočná odmena.

STORY ABOUT LOST QUEEN

In the suburb of London
hobbies. She isn´t good at school, she doesn´t play any music instrument and she
doesn´t like sports. Well she has got only one hobby. It´s playing wit
is Queen. Many people are looking at Adele, when she is in the park and calls to Queen,
because it sounds very interesting
very cute, because she is a dalmatine. Queen is Adele´s best

One day, Adele went out with her dog, because she had to buy some things to
school. In front of the shop, Adele bound Queen to
things, she went out of the shop
cry. She didn´t know what she has to do. At the time she went to
There were a lot of dogs in the park, but there were
looking for Queen all day. In the evening she went home. On the way
the Buckingham Palace. There was real
and she greeted people near the palace. Adele went
she saw her dog Queen near the Elizabeth
here. Right now!.” Everybody was
Elizabeth the 2nd. Adele didn´t stop and call
went to her. When they came home,
day for them.

EEnngglliisshh DDeeuuttsscchh pp

Christmas Weihnachten
present Geschenk
Santa Claus Christkind
carol Weihnachtslied
bell Glocke

manger Krippe
Christmas-tree Weihnachtsbaum
New Year Neues Jahr

family Familie

Milí žiaci, je tu pre vás opäť rubrika Učíme sa jazyky. Vašou úlohou je správne priradiť k
cudzojazyčným slovám slovenský ekvivalent. Troch najrýchlejších žiakov, ktorí prinesú správne odpovede
p. uč. Vasiľovej, čaká sladká vianočná odmena. 

STORY ABOUT LOST QUEEN

London, there lives a very cute girl Adele. She hasn´t got any
hobbies. She isn´t good at school, she doesn´t play any music instrument and she
doesn´t like sports. Well she has got only one hobby. It´s playing with her dog. Her dog
is Queen. Many people are looking at Adele, when she is in the park and calls to Queen,
ecause it sounds very interesting. Queen is a female and she is four years old. She is

dalmatine. Queen is Adele´s best friend.
One day, Adele went out with her dog, because she had to buy some things to
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PP AA NN OO RR ÁÁ MM AA VV OO ĽĽ NN ÉÉ HH OO ČČ AA SS UU

Čo nevidieť, máme tu Vianoce a vianočné prázdniny. Ponúkame vám pár tajničiek,
osemsmerovku, hry, hádanky, aby ste si overili svoje vedomosti, bystrosť, dôvtip
a cvičili si svoju pamäť.

K. Stašková, VIII.C

Z i m a prichádza!
1.

2.

3.

4.

5.

1. Čo máme v ústach?
2. Znak
Valentína?

3. Ktoré zviera ide veľmi pomaly?

4. Čo padá v zime?

5. Aký strom má jablká?

Jana Kovaľová, V.A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Kto má meniny 25.5.?
2. Deti ho stavajú v zime.
3. Kto oslavuje meniny 28.12.?
4. Čo oslavujeme 24.12.?
5. Ryba, ktorá sa je na Štedrý deň
6. ... a Metod
7. Kto oslavuje meniny 24.12.?

B. Barnová, VII.B

Spoj čiarou autora s dielom.

Ján Kollár Mor ho!
Ľudovít Štúr Marína
Andrej Sládkovič Slávy dcéra
Milan Rúfus Spevy a piesne
Samo Chalupka       Kniha rozprávok
Ján Smrek Anjeli
P. O. Hviezdoslav   Oči

Vyriešte sčítaciu pyramídu!
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Hľadajte anglické

slová

v osemsmerovke.

Bludisko Sudoku

Hlavolam
Bača pasie
každý deň

ovce. Keď ich
večer zatvára
do košiara,

ide jedna ovca
za druhou.

Koľko má
oviec?
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Vianočné HÁDANKY

Zdroj:www.bonzak-rbk.webnode.sk

Niečo na upevnenie vedomostí
Zistite, koľko štvorcov je na obrázku.

Na obrázku je __ __ štvorcov

Zistite, koľko trojuholníkov je na obrázku.
Na obrázku je __ __
trojuholníkov.

Zistite, koľko obdĺžnikov je na obrázku.

Na obrázku je __ __ obdĺžnikov.

Zo strechy sa na nás smeje
a keď slnko zasvieti,
už ho nie je.

Veľmi má rád mráz,
hádaj tisíc ráz.
Čo je to?  (ľúcnec)

Padajú potíšku,
spadnú na líšku.
Už je z nich biely kraj.
Čo je to?  (évohens ykčolv)

V izbičke tíško stojí,
žiari, bliká.
Poháňa ho elektrika.
Čo je to? (ýnčonaiv kečmorts)

Čo stojí v našom dvore?
Guľa dolu, guľa hore.
Mrkvový má nos,
stál tam celú noc.
Čo je to?  (kailuhens)
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Vianočná tajnička

Adela Molčanová a Eva Šimková, VI. C

Niečo z histórie

1. 1. V zime sa na tom sánkujeme.

2. 2. Stavia sa zo snehu.

3. 3. Meniny má 24.12.

4. 4. Čo Perinbaba sype v zime z oblohy?

5. 5. Kto spieva koledy?

6.
6. Aký je najvýznamnejší sviatok v
decembri?

7. 7. Kopy snehu, ktoré sú po snehovej búrke

8. 8. vianočné pečivo s hrozienkami

9. 9. Lyžiarky, lyžiarske paličky a ...

10. 10. vianočná ryba

11. 11. V Amerike si to deti vešajú na kozub.

12. 12. Vešiame na neho ozdoby: vianočný ...

13. 13. vianočná polievka

1. Miesto, kam v starom Grécku
odchádzali po smrti

2. Bohyne inšpirácie a umenia

3. V zube mám ...

4. Na telesnej bežíme ...

5. Zeus inak

6. Púštny lovec v ríši zvierat

7. Mláďa leva

8. Časti piesne

9. Boh podsvetia v starom Grécku

10. Grécka bohyňa múdrosti

11. Nymfa oceánu

R. Hrubovský, V.A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Čo sa skrýva v osemsmerovke?

S H O H Ň O S T R O J E T R S

Á Č D M O V A D A R Č E K A I

N I CH R O U S I S I Č K A E L

K A Č P V S V A Č K I H B S V

Y P P S I L V N O A B Y R E E

P K N T A Ť O O M R E D Y L S

K A S R N E O Č I S G H A I T

A R S U O M I K K O R Č U L E

P S O N C N E A U A V S C U R

O L Y Ž E O R I L É Ť A A R J

R D B C A H K I Á A A A N R Á

A H I J S Ň O V Š L V N O S E

S A B J D E S N E H U L I A K

Vianoce, vločka, Mikuláš, vianočka, korčule, lyže, sánky, sneh, Silvester, ohňostroj,
snehuliak, ryba, kapor, čiapka, darček

E. Šimková, VI. C V I A N O C E klopú na dvere, čo je ich súčasťou?

Vianočné očakávanie
Všade perníky a ihličie
rozvoniava,
navôkol vianočné
zvončeky zvonia.
Veď Vianoce už klopú na 6.

dvere, 7.

spadlo aj prvé páperie.

Deti sa snehu radujú 1. Kto má meniny 19.12.?

a vločky tíško sledujú. 2. Sviatok v decembri
Stavajú si snehuliaka, 3. V zime sa často chodíme s....
veď sneh každé dieťa láka. 4. Na Vianoce spievame...
Počítajú, koľko dní je do Vianoc 5. 6.12.
a akú majú neobyčajnú moc. 6. Na Štedrý deň veľa ľudí kupuje v ...

7. Čo očakávame pod stromčekom?
K. Bačová, VII. B 8. Na vianočnom stole nesmie chýbať...

K. Medvecová, VII. B 

1.

2.

3.

4.

5.

8.
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Milan Rúfus: Vianočná koledaMilan Rúfus: Vianočná koledaMilan Rúfus: Vianočná koledaMilan Rúfus: Vianočná koleda 
 

V mestečku Betléme,  
v jasličkách na slame  

leží to dieťatko,  
na ktoré čakáme.  

 

Anjelik bez krídel,  
Boží i človečí.  

Nikto ho nevidel,  
každý ho dosvedčí,  

darček mu nesiem tam... 
 

A ja mu do diaľky  
srdiečko posielam  
namiesto hrkálky. 

 



Letí k Tebe darček z neba, je v ňom všetko, čo Ti treba, šťastie, pokoj, láska,
neha, Ježiško má rád aj Teba, každú slznú kvapôčku, premení Ti na vločku.

Oheň v kozube tíško praská, v srdciach vládne pokoj, láska. Už sa stromček ligoce,
prajem krásne Vianoce.

Nech radosť Ti žiari z očiek celučičký rok
a nech šťastie sprevádza každý Tvoj krok.
Želám Ti veselé Vianoce a šťastný nový rok.

Veľa pohody, šťastné náhody, žiadne nehody, významné dohody, sociálne výhody,
rodinné zhody a vtipné príhody v roku 2013.

Končí sa zas ďalší rôčik,
do nového je len krôčik.
Vianoce Vám prajem šťastné,
od Ježiška dary krásne.
K tomu šťastia do balíčka,
hodne zdravia a šťastíčka.

Keď sa stromček ligoce
a k večeri je iba krok,
želám Ti požehnané Vianoce
a šťastný nový rok.

Ilustrovala: Katarína Bérešová, VII. C

V mene celej redakčnej rady školského časopisu Vám prajem, milí žiaci i všetci
zamestnanci školy, pokojné a radostné Vianoce v kruhu blízkych, aby sa Vaším
najväčším darom Vianoc stala láska, ktorá otvára srdcia a prichádza ku každému
človeku tu na zemi. V novom roku veľa zdravia, šťastia, lásky a mnoho snov.

Mgr. A. Vasiľová



 

Ilustroval: M
. Zajac, V. A

 
Ilustroval: M

. Zajac, V. A
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