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Úvod 
    Nový rok sa začal a pomaly sa ukončil aj prvý mesiac január a prichádza február. Žiaci si 

už prebrali polročné vysvedčenia, poniektorí s radosťou, poniektorí v očakávaní, že si tam 

nenájdu zlé známky, ale je to pre nich ponaučenie, že  budú musieť zabojovať a do konca 

roka si ich opraviť, aby nezostali v tom istom ročníku ako teraz. Aj v tomto čísle Vám 

prinesieme to, čo Vás zaujíma, napríklad čo uplynie v roku 2014, svätý Valentín, výsledky 

školských a okresných súťaží, meniny vo februári alebo niečo pre najmenších. 

     S pozdravom  

                                                                                Vaša redakcia. 

 

           Čo uplynie v roku 2014  
1960 rokov  od prvého prenasledovania kresťanov (64 

n.l.) 

 

525 rokov od prvého použitia symbolov plus a mínus 

v matematike (1489) 

 

450 rokov od narodenia anglického básnika a dramatika 

Williama Shakespeara(1564-1616) 

 

450 rokov od narodenia Galiea Galieleiho, talianskeho 

fyzika a astronóma  

 

300 rokov od zostavenia teplomera nemeckým fyzikom 

Gabrielom Fahrenheiton (1714) 

 

205 rokov od narodenia Francúza  Louisa Brailleho, 

vynálezca slepého písma (1809-1852) 

 

180 rokov od narodenia D.I Mendelejeva,  ruského objaviteľa periodického zákona 

(1834-1907) 

 

125 rokov od dokončenia Eiffelovej veže v Paríži (1889) 

 

100 rokov od začiatku prvej svetovej  vojny (1914-1918) 

 

90 rokov od prvej zimnej olympiády vo Francúzku meste 

Chamonix (1924) 

 

45 rokov od pristátia prvých ľudí na Mesiaci  v americkej 

lodi Apollo11. (1969) 

 

25 rokov od pádu Berlínskeho múru (1989)  
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Sviatok sv. Valentína 

14. február 
 

 V tento deň si vyznávame lásku častejšie a intenzívnejšie ako 
inokedy. Túlime sa k sebe bližšie a obdarúvame sa bozkami, 
pohladeniami a nežnými osloveniami a malými darčekmi.  

 
Každý z nás si praje, aby bol milovaný a šťastný. Šťastie sa 

neraz ukrýva i v tých najmenších daroch. Keď sa v našom srdci 
usadí najväčšia bolesť a máme priateľa, ktorý nás podrží. Je to 

ako svetielko, ktoré ožiari aj ten najtmavší kút. Každý chce 

prežiť skutočnú nenapodobiteľnú lásku, pri ktorej strácame 
dych, podlamujú sa nám kolená a úplne sa rozplývame v 

milovanom človeku.  
 

Slovíčka ako „Milujem ťa“ sú tými najčastejšími, najnežnejšími 
a najsladšími. Nech sa opýtate kohokoľvek, nenašli by ste 

človiečika, ktorý by ich nechcel počúvať. Oznámte svetu, že bez 
lásky nemôžete žiť, že je pre vás vodou, ktorá uhasí smäd. Je 
pre vás mesiacom i slnkom, ktorí vás strážia dňom i nocou. 

Svojej láske dajte vedieť, že ste ju našli, že vám život zmenila z 
púšte na žiarivý vodopád. A tú najkrajšiu ružu „Lásku“ však 

treba polievať. Ľudská láska totiž uschne skôr než ruža, ak sa o 
ňu nestaráte a nepolievate ju svojou toleranciou, nehou, 

láskavosťou a voľnosťou. 
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Love song 
(na Valentína) 

 

Z úst do úst píše láska láske list  
a hladká vôňou, aj keď má chuť hrýzť  

k láske jeden je málo tak dvomi nás násobí.  
Spinkanie duší osud náhoda.  

Kto všetko nedá, ten len málo dal. 
Kto vie ako má rád, tak  iba málo má. 

 
R.: Strom túži rásť a rieka tiecť  

človek chce lásku nájsť  
ak spáchame raz niečo zlé  

ona nech súdi nás  
Láska nech súdi nás . 

 
Láska je márnotratný úžerník  
rozdáva chvíle ale žiada dni.  

Láka a pri tom bráni vojsť do jej piatich brán.  
Spinkanie duší osud náhoda. 

Kto všetko nedá, ten len málo dal. 
Kto vie ako má rád, tak ten iba málo má. 

R.: Strom túži rásť a rieka tiecť ..... 
 
Pavol Habera: Z úst do úst   
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OLYMPIÁDA 
V ANGLICKOM JAZYKU 

 

     Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) 

je predmetová súťaž žiakov základných, 

stredných škôl a príslušných ročníkov 

šesťročných a osemročných gymnázií. V 

Slovenskej republike sa organizuje ako 

jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej 

činnosti žiakov a je neoddeliteľnou 

súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu 

na týchto školách. OAJ je postupová súťaž, 

usporadúva sa každoročne v spolupráci s 

Celoštátnou odbornou komisiou OAJ. 

Člení sa na 8 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 

2B, 2C1, 2C2, 2D). Má 4 súťažné kolá 

(školské, obvodné, krajské a celoštátne). 

Aj na našej škole sa uskutočnilo školské 

kolo v anglickom jazyku, z ktorého do 

okresného kola postúpili Alžbeta Bialiková 

a Alžbeta Balážová.  

     Okresné kolo OAJ sa konalo 15. 

januára 2014 v Centre voľného času 

v Brezne. Naše dve žiačky Alžbetka 

Bialiková (7.A) v kategórií 1A (skončila na 

5.-tom mieste z ôsmych zúčastnených) 

a Alžbetka Balážová (8.A) v kategórií 1B 

(umiestnila sa na 6.-tom mieste z deviatich 

zúčastnených) reprezentovali našu školu. 

Riešili úlohy v písomnej aj ústnej časti, 

ktoré pozostávali zo slovnej zásoby, 

gramatiky, počúvania s porozumením, 

čítania s porozumením, voľného rozhovoru 

a práce s obrázkom.  

     Zúčastneným žiačkam za prípravu aj 

reprezentáciu našej školy ďakujeme! 

 

 

 

 

 

 
Matematická olympiáda v kategórii Z5 

 

     Matematická olympiáda (MO) je určená žiakom základných  

škôl, osemročných gymnázií a žiakom stredných škôl. Organizuje sa v 5 

kolách: domácom, školskom, obvodnom, krajskom a celoštátnom.  

     Aj z našej školy sa žiaci 5. ročníka zapojili do olympiády, riešením úloh 

v domácom prostredí a postupom do školského kola. Zo školského kola do 

obvodného kola, ktoré sa konalo 22. januára 2014 na ZŠ K. Rapoša v Brezne, 

postúpili traja žiaci, a to Jaroslav Sedmák, Matúš Baláž a Roman Lysina. R. 

Lysina sa však pre chorobu nemohol zúčastniť obvodného kola. Zúčastneným žiakom za 

prípravu aj reprezentáciu našej školy ďakujeme! 
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Šaliansky Maťko 
 

Tento chlapec, to som ja, 

Šaliansky Maťko, 

Maťko preto, že ma tak volajú, 

a šaliansky preto, 

že som sa narodil v Šali. 

 

Súťaž v prednese slovenskej povesti 

nazvali podľa mňa 

ŠALIANSKY MAŤKO 

J. C. Hronského  

 
Tento rok sa konal 21. ročník Šalianskeho  

Maťka, ktorý bol  v duchu myšlienky 

„Stretnutie po 20. rokoch“. 

 

Aj naša škola sa úspešne zúčastnila na tejto 

súťaži v prednese slovenskej povesti od 

ľubovoľného autora. Súťažilo sa v troch 

kategóriách: 

I. kategória žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ 

II. kategória žiaci 4. - 5. ročníka ZŠ 

III. kategória žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ 

Každý žiak súťažil s jednou slovenskou 

povesťou v rozsahu najviac 6 minút. 

I. kategóriu zastupovala Janka Janošková 

(3.A), 

II. kategóriu zastupovala Kristína 

Gandžalová (5.A), ktorá sa úspešne 

umiestnila na 2. mieste, 
III. kategóriu zastupoval Adam Lakanda (7.A). 

Zúčastneným žiakom ďakujeme a víťazke 

srdečne gratulujeme! 

 

Páli vám to ! 

     Dňa 15. januára 2014 sa na našej škole konala súťaž „Páli vám to?“ Súťaž bola zameraná 

na čitateľské a tvorivé zručnosti s cieľom formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre. 

Žiaci si rozvíjali schopnosti vo vyhľadávaní informácií a  získavaní poznatkov 

v encyklopédiách a slovníkoch.  

     Súťaž organizovali a pripravovali p. uč. Mgr. M. Skladaná a Mgr. M. Krupová, ktoré 

zostavili súťažné otázky z rôznych encyklopédií a knižných titulov potrebných na súťaž. 
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Súťaže sa zúčastnili žiaci 2. stupňa. Súťažné družstvá boli po ročníkoch od 5. po 8. ročník  

a v porote boli žiaci 9. ročníka. Žiaci v každom ročníku mali svojich zástupcov, ktorí súťažili 

za triedu.  

      Súťaž prebiehala v dvoch kolách, v prvom kole žiaci hľadali informácie v encyklopédiách 

a v druhom kole v slovníkoch. Encyklopédie boli z oblastí geografie, histórie alebo biológie. 

Slová z oblasti slovenského jazyka hľadali žiaci v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 

Slovníku cudzích slov, Synonymickom slovníku a Frazeologickom slovníku. Orientácia 

v nich nerobila našim  súťažiacim žiadne problémy, aj keď niekedy museli dlhšie hľadať tú 

správnu odpoveď.  

       Stav žiakov po druhom kole bol v troch triedach nerozhodný, a preto dala porota 

rozstrelové  otázky, v ktorých najšikovnejší boli najmladší piataci, a tak získali prvé miesto.  

       Vyhodnotenie súťaže: 1. miesto – 5. ročník 

                                            2. miesto – 8. ročník 

                                            3. miesto – 6. ročník 

                                            4. miesto – 7. ročník 

      Všetci zúčastnení žiaci na konci súťaže získali krásne diplomy a ceny, ktorým sa veľmi 

potešili. Všetkým zúčastneným žiakom za prípravu aj reprezentáciu každej triedy ďakujeme!   

 

 

 

 

 

 

 

 
5. trieda: G. Gáliková, R. Lysina, P. Puškár             6. trieda: E. Krupa, M. Refka 

    

 

 

 

 

 

 
7. ročník: P. Pilát, R. Pokošová,                                     8. ročník: E. Holko, D. Pletková, 

                 B. Kolláriková                                                                   T. Zibríková 
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9. ročník: P. Gavura, P. Vajdík, R. Kuklica                            Výsledky súťaže 

 

Pranostiky na január a február 
 

Ak je v januári jasno, bude veľa ovocia. 

Ak v januári sneží, alebo prší, bude zlá úroda. 

Beda tomu roku, v ktorom v januári tráva rastie. 

Čo január zazelená, to máj spáli. 

Čo január zmeškal, február doháňa. 

Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár. 

Január studený, marec teplý. 

Keď vlci a líšky v januári vyjú, to znamená tuhú zimu. 

Keď duje v januári severák, žito bude dobre sypať. 

Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom. 

Keď január vodu pustí, v ľad ju zas marec zhustí. 

Keď je január biely, november je zelený. 

Keď je január studený a mrazivý, poľu a ľuďom je priaznivý. 

Keď je v januári mnoho snehu, býva marec suchý. 

Keď je v januári pekne, je pekné leto. 
 

Keď sa končí február severným vetrom, dobre sa darí žencom. 

Zúrivé vetry na konci februára suchý rok predpovedajú. 

Tuhé severné vetry koncom februára oznamujú úrodný rok. 

Keď vo februári škovránok spieva, bude aj v apríli zima. 

Keď je suchý február, je mokrý august. 

Ak je február (veľmi) mierny, je jarný čas potom biedny. 

Keď je február na sneh bohatý, býva marec suchý. 

Sv. Veronika ľady seká u rybníka.  

Ak si na Dorotu škovrán pospevuje, zima na Mateja /24.2./ bekeš (kožuch) mu vyduje.  

Na svätého Valentína zamrzne i kolo mlyna. 

Ak sa na Valentína napije vták z koľaje, tak sa na Jozefa /19.3/ napije vôl. 



9 

 

Mladé talenty 
     Mladé talenty je celoslovenská výtvarná a literárna súťaž, do ktorej sme sa minulý 

školský rok prihlásili a teraz prišli výsledky tejto súťaže. Cieľom súťaže bolo podporiť, 

rozvíjať a prehlbovať záujem detí a mládeže o slovenčinu, rodný kraj, miestne spoločenské 

a kultúrne tradície, nárečia, rodinné hodnoty, vzťah k vlasti, rodnej reči a Slovensku. Do 

súťaže sa mohli zapojiť žiaci všetkých základných a stredných škôl, študenti vysokých škôl 

a dospelí do 26. rokov veku na území Slovenskej republiky prostredníctvom škôl,  

MO MS, literárnych klubov, spolkov a kultúrno – spoločenských organizácií. Žiaci súťažili 

v oblasti literárnej a výtvarnej tvorby v troch kategóriách: 

I.kategória – žiaci ZŠ a gymnázií ( 8 – 12 roční) 

II.kategória – žiaci ZŠ a gymnázií ( 13 – 16 roční) 

III.kategória – študenti SŠ, VŠ a dospelí ( 17 – 26 roční) 

 

     Odborná porota výtvarnej súťaže ohodnotila práce našich žiakov nasledovne:  

I. kategória-  výtvarné práce: 

1. miesto: Janka Janošková- Veselý letný deň 

2. miesto: Petra Kantorisová- Zahrajme sa               

II.  kategória:  

      1. miesto: Kolektívna cena ZŠ s MŠ Pohorelá linoryty – autori: 

Laura Siposová- Koníky        

Adam Lysina- Pelikány  

Michaela Králiková- Hra na schovávačku 

Iveta Gorduličová- Poézia jari 

Ján Syč- Večerná modlitba 

 

     Celkove sa do súťaže zapojilo 27 autorov výtvarných prác v technikách pastel, kresba, 

tempera a grafika. V prvej kategórii žiakov 8-12 rokov bolo 14 výtvarných prác, v druhej 

kategórii 13-16 žiakov bolo 14 výtvarných prác. 

     Ocenené práce sú dôkazom práce žiakov i úsilia pedagógov, ktorí svojich žiakov učia 

rôzne techniky a spolu objavujú nové výtvarné techniky. Zaslané práce aktuálne reagovali na 

tematické zadanie a vybranými technikami reflektovali svoje názory na miesta a regióny, 

v ktorých žijú. Úspešným žiakom gratulujeme! 
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 2.2. Svetový deň mokradí (v ten deň v roku 1971 v iránskom Ramsare prijali Ramsarskú 

konvenciu, Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako 

biotopy vodného vtáctva) 

 4.2. Svetový deň rakoviny (Medzinárodná únia proti rakovine – UICC, pripomína sa od 

roku 2002, v ten deň v roku 2000 na prvom svetovom summite proti rakovine v Paríži prijali 

chartu proti rakovine – chartu práv onkologických pacientov) 

 14.2. Sviatok sv. Valentína, patróna zaľúbencov 

 19.2. Medzinárodný deň chorých a trpiacich 

 21.2. Medzinárodný deň materinskej reči (UNESCO, vyhlásený v roku 1999, oslavuje sa 

od roku 2000) 

 22.2. Európsky deň obetí zločinu (vyhlásený v roku 1989)  

 Posledný februárový týždeň - Medzinárodný týždeň priateľstva  
 

 

Meniny vo februári 
 

     Aj vo februári majú Vaši kamaráti meniny a preto si spomeňte na ich sviatok 

a zablahoželajte im: 

1.2. Tatiana                                              

2.2.  Erika, Erik                                          

3.2.  Blažej                                                 

4.2.  Veronika                                            

5.2.  Agáta  

6.2.  Dorota                                                                                                  

7.2.  Vanda                                                 

8.2.  Zoja                                                     

9.2.  Zdenko                                               

10.2. Gabriela                                           

11.2. Dezider                                             

12.2. Perla                                                  

13.2. Arpád                                                 

14.2. Valentín                                                

15.2. Pravoslav 

16.2. Ida, Liana 

17.2. Miroslava 

18.2. Jaromír 

19.2. Vlasta 

20.2. Lívia 

21.2. Eleonóra 

22.2. Etela 

23.2. Roman, Romana 

24.2. Matej 

25.2. Frederika, Frederik 

26.2. Viktor 

27.2. Alexander 

 28.2. Zlatica 

 

 

http://www.mimidarcek.sk/clanky/zaujimavosti/valentin
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Zasmejme sa 
Je to čierne a klope to na dvere.  

Co je to??  

- ???  

– Naša ružová budúcnosť. 

 

Aký je najlacnejší prostriedok na farbenie 

prstov? 

- ???  

- Kladivo 

 

Ako sa slušne povie zadok? 

 - ???  

Sedacia časť tela. 

A viac zadkov spolu? 

- ???  

- Sedacia súprava 

 

Hádanky 
 

1)  Ktorý vták má na chvoste raka?                                                            1. straka  

2)  Nemá hlavy, a predsa má hrdlo.                                                            2. fľaša  

3)  Do akých sudov sa nedá naliať víno?                                                   3. do plných 

4)  V lete je oblečený, v zime nahý.                                                           4. strom  

5)  Ktorá bota sa nikdy neroztrhá?                                                              5. sobota  

 

 

 

 

 

Štvorsmerovka 
 

Nájdi a prečiarkni v štvorsmerovke názvy 

slovenských miest. Z neprečiarknutých 

písmen vytvor názov mesta.  

Názov mesta:_______________________ 

 

Bardejov, Myjava, Sabinov, Martin, 

Trnava, Dudince, Levice, Bratislava, 

Levoča, Sliač, Ružomberok, Bystrica, 

Detva, Medzev  

  

B  A  R  D  E  J  O  V  B  A  

M Y  J  A  V  A  N  S  K  Á  

E Š  S  A  B  I  N  O  V  T  

D  N  I  T  R  A  M I  A  D  

Z  V  N  T  R  N  A  V  A  E  

E  I  D  U  D  I  N  C  E  T  

V  C  L  E  V  I  C  E  A  V  

B  R  A  T  I  S  L  A  V  A  

L E  V  O  Č  A  Č  A I  L  S  

R  U  Ž  O  M B  E  R  O  K  
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Chlapčenské  a dievčenské  športy 

v zime 
 

     Aj ty obľubuješ niektorý z týchto športov? Ak áno, môžeš si ich pekne vyfarbiť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuck Norris 
 
Chuck Norris kopol elektrinu. 

Chuck Norris ide do obchodu na zelenom bicykli a na ňom nechá ceduľku: Netreba kradnúť.  

Vyjde z obchodu a bicykel nikde a pred ním iba ceduľka: Netreba hľadať.  Peter Sagan. 

Chuck Norris odohrá akúkoľvek klavírnu skladbu na bassgitare bez strún. 

Chuck Norris bol na dovolenke v Španielsku a naháňal vystrašených býkov po uliciach. 

Chuck Norris dokáže tresnúť otáčacími dverami. 

Chuck Norris postavil v centre nemocnicu na okraji mesta. 

 

________________________________________________________________ 
Redakčná rada:  

Šéfredaktorky:  Iveta Antolová,  Paula Vírusová – VIII.A 

Redaktori:  Barbora Kolláriková, Ružena Grajciarová, Oliver Martinec, Dávid Pompura, Peter Pilát, 

Adam Lakanda, Alžbeta Bialiková, Rúta Pokošová, Monika Chromčová - VII.A 

Pedagogický dozor a vedúca krúžku:  Mgr. Mariana Krupová
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