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Milí naši čitatelia! 

Máme za sebou pár mesiacov školského roku 2021/2022.  Veríme,  že ste naplno 

začali prežívať školské radosti.   

Čas plynie a v živote musíme občas  začať odznovu. Tak to bude i s našou 

Jednotkou. Zo stálych členov redakčnej rady sú dnes už hrdí stredoškoláci a na ich 

miesto s odhodlaním a túžbou dokázať niečo nové,  nastúpili piataci. Držte  im 

palce!!! 

Dúfame, že sa Vám naše nové (premiérové) číslo bude páčiť. 

                                                                                                                        Vaša redakcia                                                                                                                                                  

Redakcia: 

Terézia Čerňanová, Sofia Martinková, Michaela Pastorková. Timea Svitková, 

Katarína Tabačárová, Šimon Ďurikovič, p. uč. Mgr. Jaroslava Zigová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školská knižnica  -  pod jedálňou je otvorená každý utorok od 13.30 hod. 

do 14.30 hod. V iné dni podľa dohody.   

Aké knihy si môžete požičať? Toto sú niektoré z nich: 

Obsah časopisu: 

Rozhovor ...........................  3 

Deň kroja ...........................  4  

Medzinárodný deň jazykov.. 5 

Záložka do knihy................   6 

Halloween   ........................  7 

Mesiac úcty k starším  .. 8 - 10 

Múdra hlavička, vtipy ......  11 

Recept – Mňam ................ 12 

Titulnú stanu pripravili:  Miška a Terka 
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ROZHOVOR 
s pani učiteľkou Mgr. Gajdošíkovou 

 

Kde ste vyštudovali pedagogickú školu? 

Pedagogickú fakultu som absolvovala v Nitre. 

Koľko rokov učíte v tejto škole? 

Učím tu už 30 rokov. 

Prečo ste si vybrali povolanie učiteľky? 

Chcela som byť učiteľkou už od detstva. Nesnívala som o inom 

povolaní. Najprv som vyštudovala strednú pedagogickú školu 

v Turčianskych Tepliciach. Po jej skončení som mohla pracovať ako 

učiteľka v materskej škole. Potom som pokračovala v štúdiu na vysokej 

škole. 

Ktorý učiteľ Vás toho naučil najviac? 

Spomínam si na pani učiteľku z mojej 1. triedy, na pani učiteľku 

Kaczmárovú, ktorá mi pomohla,  aj keď som sem nastúpila ako 

učiteľka. 

Ako radi trávite voľný čas? 

Rada trávim čas s mojimi štyrmi vnúčatami, tiež mám rada  vychádzky 

s mojím psíkom Maxom. Pozerám detektívky a kriminálky. Rada čítam 

a spím. 

Ako sa volajú všetky vaše zvieratá? Koľko ich máte? 

Pes Max, Veľhad kráľovský sa volá Viktor a akvárium plné rybičiek. 

Čo ste radi robili,  keď ste boli malá? 

Hrávala som sa na školu s kamarátkami, tiež vybíjanú, bedminton, 

stolný tenis, skákali sme gumu. Bavilo ma chodiť  do lesa na huby 

a s kamarátkami na kúpalisko.  

Ďakujeme za rozhovor. 
                                                                                                                   Pripravili: Timejka a  Miška 



4 
 

                  Aktivity v našej škole 
 

DEŇ KROJA 

V utorok 28.9.2021 sa na našej škole 

uskutočnil Deň kroja. Je to už taká 

naša septembrová tradícia. Niektorí 

žiaci a pedagógovia prišli do školy 

v kroji alebo v odeve s ľudovými 

motívmi.  

Každá trieda v stanovenom čase sa 

zúčastnila výstavy ľudových odevov 

a predmetov.  Súčasťou bola aj 

prednáška o rôznych častiach odevu 

našich predkov, ktorú viedol pán učiteľ 

Orávik. Dozvedeli sme sa veľa 

zaujímavých vecí. Napríklad podľa 

kroja sa dalo zistiť, z ktorej dediny pochádza jeho majiteľ. Tiež kroje sa menili aj 

podľa rodinného stavu. Košeľu ktorú mal na sebe, si vyšíval sám. Trvalo mu to 

spolu 30 hodín. Mohli sme vidieť kroje aj z bližšieho okolia -  Papradna, Marikovej 

,Beluše, Čičmian ale aj zo vzdialenejších oblastí -  Prečína, Kluknavy, Heľpy 

a goralskej oblasti severného Slovenska. Moje spolužiačky Zuzka a Ninka spolu 

so mnou spievali ľudovú pesničku Chodili chlapci k nám. Ôsmačka Anetka mala 

na sebe krásny odev dievčaťa z obce Prečín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Katka 
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ JAZYKOV  

Očami  piataka  

 V piatok 24.9.  sme si v našej škole pripomenuli Medzinárodný deň jazykov. Pripravovali sme 

na naň už niekoľko dní vopred. My piataci sme vymaľovali veľké písmená vlajkami štátov. 

Potom sme nimi vyzdobili schodisko. Táto aktivita sa nám páčila, lebo radi kreslíme.....  

Pani učiteľka Tkáčiková, ktorá sa podieľala spolu 
s ostatnými učiteľmi cudzích jazykov na tejto peknej 
aktivite, nám povedala toto:  
   Cieľom Európskeho dňa jazykov je podnietiť 800 miliónov 
Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez 
ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.  
    Žiaci z našej školy  oslávili sviatok všetkých jazykov sveta 
naozaj veľkolepo. Vyrábali si milé vlajočky, panáčikov 
odetých do šiat  reprezentujúcich rôzne národnosti, 
vlajkovú abecedu a puzzle, ktoré zdobili chodby a schody 
našej školy.  Na hodinách angličtiny si vytvorili originálne 
hygienické rúška pomaľované rôznymi anglickými nápismi,  
vytvárali skladačky, jazykový strom a karty, zbalili 
cestovateľský kufor plný spomienok na krajiny, kde strávili 

dovolenku, naučili sa nové slovíčka porovnávajúce britskú a americkú angličtinu a podieľali sa 
na mnohých ďalších aktivitách. 
     Keďže v tomto roku sme si pripomenuli 20.výročie založenia Európskeho dňa jazykov, 
zhotovili sme aj pekné papierové narodeninové torty. Naša škola využíva moderné prvky 
vyučovania a tak mali  žiaci možnosť zapojiť sa do online jazykového kvízu, ktorý preveril ich 
všeobecné vedomosti. Počas zaujímavej prezentácie si vypočuli originálne ukážky fráz v 
európskych jazykoch. Nemenej zaujímavá bola rozhlasová relácia, v ktorej v jazyku svojich 
predkov vystúpili žiaci, ktorých rodičia pochádzajú zo zahraničia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravil Šimon a ďakujeme aj za príspevok p. uč. Mgr. Tkáčikovej 
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12. ROČNÍK  -  ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY 

Naša škola sa aj v tomto roku zapojila do  česko-slovenského projektu Záložka 
do knihy spája školy. Akciu vyhlasuje  Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave 
a  Knižnica Jiřího Mahena v Brne. Tohtoročná téma bola: Očarujúci svet knižných 
príbehov, rozprávok a básní.  

Žiaci druhé stupňa na hodinách výtvarnej výchovy vytvorili záložky, ktoré sme 
poslali do ZŠ s MŠ  Čakajovce pri Nitre.  Ďakujeme za pomoc pani učiteľkám 
Honekovej, Kocianovej a R. Vaštíkovej.  

 

Naše záložky 

 

Záložky od žiakov z Čakajoviec 
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HALLOWEEN – aj takto sme sa zabávali 
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OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 

Prišiel k nám mesiac október.  Všetci vieme, že tento mesiac patrí našim drahým starým 

rodičom.  

Na hodine slovenského  

jazyka a literatúry sme 

robili rôzne aktivity:  písali 

báseň  alebo list vďaky;  

kreslili obrázok seba a 

svojich starých rodičov; 

tvorili  krátke rozprávanie 

na tému: Čo som sa naučil 

od starých rodičov; robili so 

svojimi babkami a dedkami  

interview; vytvorili pre nich 

medailu; natočili video; 

urobili prezentáciu... 

Darček je aj: úsmev, 

objatie a hlavne láska 

k nim. Svojich starkých si treba vážiť a ľúbiť ich. Za to čo pre nás robia, starajú sa o nás,  keď 

sme chorí, kupujú nám sladkosti, hračky...  Jednoducho sú tu s nami. Ešte raz ďakujeme babka, 

dedko, starký, starká ..... 
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Autormi žiackych prác sú:  

Terezka Čerňanová, Hanka Brosová, Adam 

Daniška, Lucka Michálková, Abai Remšík, Šimon 

Ďurikovič, Peťa Čierniková, Natálka Laurenčíková, 

Timka Svítková, Katka Tabačárová, Kajka 

Karásková, Vaneska Balážová, Patrik Hybben, 

Adelka Mitašíková, Peťka Starečková, Rebeka 

Remšíková a Laura Pastieriková                                                                       

 

Pripravila: Sofi  a ďakujeme aj  p. uč. Dobroňovej 

 a Zigovej 

Starký, starká mám vás veľmi rád, 
vaša záhrada je pre mňa plná krás. 
Dedko stále drevo píli, 
babka zasa v slabej chvíli,  
rada chodí na huby. 
Ona samé dobroty vyvára, 
on s nami deťmi vystrája. 
 
Starký, starká mám vás veľmi rád, 
poďakovať vám chcem na stokrát. 
Naučíte, poradíte, 
so všetkým vždy pomôžete. 

Starí rodičia! 
Ruky mojej starej mamy, 
čo ma s láskou objímali, 
plné sú nehy a pokoja, 
vždy sa pre mňa otvoria. 
 
Ten náš dedko to je kutil, 
z čerešne sa včera zrútil. 
Koleno mu babka fúka, 
teplým čajíkom ho núka. 
 
Ďakujem vám za všetko, 
milá babka aj dedko! 
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Múdra hlavička                

Letí, dudre, píska, i dverami trieska, a predsa nie je človek. Čo je to? 

(roteiv) 

Na pive prerobí, na vode zarobí . Čo je to?    (rámčrk) 

Vyrieš tajničku: 

    1.       

   2.        

  3.         

  4.         

5.           

 

1. Aké ovocie padá počas jesene zo stromu? 

2. Čo vidíme (okrem hviezd) cez noc na oblohe? 

3. Zdrobnenina slova kus je : 

4. Ruže, fialky a slnečnice sú ....... 

5. Literárny žáner 

 

Zasmejme sa  

- Vladko, umy si ruky, keď pôjdeš do školy. 
- Netreba, ja sa aj tak nikdy nehlásim. 

 

- Dom v plameňoch, otec a syn nemo hľadia: 
- Myslíš oci, že tá praženica už bude hotová? 

 

-Pane, odviezli by ste ma do školy? 
- Ale ja idem opačným smerom. 
- Tým lepšie. 

 

- Prečo môj syn dostal zo zemepisu päťku? 

- Lebo hľadal Rimavskú Sobotu v kalendári! 

 

Pripravili: Katka, Miška, Terka, Sofi 

 

Otec sa pýta: 

- Aká bola dnešná hodina chémie, Jožko? 

- Učili sme sa vyrábať výbušninu! 

- A zajtra čo budete robiť v škole? 

- V akej škole?! 

 
- No čo Peťo, aké bude vysvedčenie? 

- No, tato... hlavná vec, že sme zdraví. 
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Mňam  

Jablkové crumble so zmrzlinou 

 Suroviny:  

4 ks jabĺk 

2PL šťavy citróna  

1 bal. hnedého cukru  

½ čl.  škorica mletá  

Na posýpku: 
160g múka polohrubá  
100g  cukru hnedého  
štipka soľ 
100g masla  
 
Na vymazávanie formičiek: 
trochu masla    
 
Postup: 

Jablká očistíme a nakrájame na asi centimetrové kocky. Zmiešame  

s citrónovou šťavou, vanilkovým cukrom a so škoricou. Ohňovzdorné 

misky, šálky alebo formičky vymastíme maslom a rúru predhrejeme na 

200 stupňov (bez ventilátora). Múku zmiešame s hnedým cukrom a so 

soľou, pridáme maslo nakrájané na kocky a prstami urobíme mrveničku.                                                                                         

Jablká dáme do formičiek až po okraj a bohato posypeme mrveničkou 

Pečieme asi 20 minút. Môžeme posypať práškovým cukrom  

a servírovať teplé s kopčekom vanilkovej zmrzliny. 

Pripravil: Šimon;   zdroj: varecha.sk, wikipedia 

Vedeli ste?   

Crumble  je dezert pochádzajúci z Britských ostrovov pozostávajúci z ovocia a omrviniek. Vznikol 
počas druhej svetovej vojny, keď múka a maslo boli  na prídel. Je obľúbený pre svoju rýchlu 
prípravu a možnosť využitia sezónnych prebytkov. Je doň možné naozaj použiť rôzne ovocie 
napr. slivky, jablká, černice, čučoriedky, egreše  alebo rebarboru posypanú cukrom a škoricou.  
Mrveničku z cesta možno doplniť o orechy, pomleté ovsené vločky alebo kokos. Hotový dezert  
sa podáva so šľahačkou alebo zmrzlinou. Ani tí, ktorí nemajú radi sladké, nemusia smútiť, 
existuje aj jeho slaný variant s mäsom, syrom a zeleninou. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dezert
https://cs.wikipedia.org/wiki/Britsk%C3%A9_ostrovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ovoce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Drobenka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jablko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brusnice_bor%C5%AFvka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Srstka_angre%C5%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Reve%C5%88_kade%C5%99av%C3%A1

