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„História sa opakuje, najprv ako tragédia,  
potom ako fraška.“ 

Karl Marx 

 Zima a mrazy prichádzajú, ruka v ruke. 
Našťastie sme tento rok nezamrzli, na rozdiel 
od našich ciest. Dúfajme, že nám to vydrží... 
 Čas pretekal ako voda, stalo sa takmer 
„zabudnuté“, nie veľa ľudí si všimlo, že nič 
nevyšlo naposledy. Boli niekde chyby? Alebo 
to bolo jednoducho... „nudné“? 
 Čo už, minulosť nezmeníme. No počas 
tohto mrazivého mesiaca, takmer ako Miku-
láš... Sme naspäť! Dúfajúc, že naše články bu-
dú ako predvianočné darčeky – úsmevné a 
zaujímavé, so svojím vlastným šarmom, daro-
vaným ich vlastnými autormi. 
 A tak, v novom zložení s novými ľuďmi, 
nápadmi a znovu nájdenou ochotou, pátrame 
po nových čitateľoch. Bude táto misia úspeš-
ná? Posúďte sami. Zima je predsa dlhá, a toto 
čítanie nenáročné, prečo si nesadnúť na nie-
koľko minút a neprelistovať („neprebehnúť“) 
cez zopár článkov?  

Zuzka Tkáčová 

V tomto čísle nájdete  

 

Úvodník ...2 

100. výročie ukončenia  

1. svetovej vojny 

...3 

Rozhovor s novou pani 
riaditeľkou 

...4 

Ako sa slávia Vianoce ...6 

Recenzie na... ...10 

Rozhovor s tetou z knižnice ...12 

Odporúčame BANG! ...14 

Pečieme s Tere ...15 

Vedecké okienko  

Čo neviete o snehu 

...16 

Snežné zviera—medveď 
biely 

...17 

Komiks ...18 

Jenisejko  ...19 

 2 2018/1 

Príjemné čítanie 

Vám želá redakčná 

rada 

 

Zopár kusov z nás 

chýba,  

keďže v čase  
uzávierky  

neboli v škole :( 
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 11. novembra sme si pripo-
menuli sté výročie ukončenia 
1. sv. vojny. Vo Francúzsku v 
železničnom vagóne pri Com-
piégne neďaleko Paríža bola 
pred 100 rokmi 11. novembra 
1918 podpísaná dohoda 
o prímerí medzi Nemeckom a 
predstaviteľmi Dohody, čím 
sa skončila prvá svetová vojna. 
V tento deň sa tiež celosvetovo 

pripomína Deň vojnových 
veteránov alebo Deň veterá-
nov alebo aj Deň červených 
makov. Je to pamätný deň 

venovaný pamiatke 
vojnových veteránov 
bojujúcich nielen v prvej 
svetovej vojne. 11. no-
vember bol vybraný 
symbolicky práve kvôli 
ukončeniu prvej sveto-
vej vojny. 
 
 V roku 2018 sme si 
pripomínali výročia 
našej histórie spojené s 
rokom končiacim osmič-
kou. Týmto symbolic-
kým „osmičkovým“ 
rokom sme sa venovali 

na hodinách dejepisu, 
o bč ian s ke j  vý cho vy 
a literatúry. Vytvorili sme 
zopár zaujímavých plagá-
tov, projekcií, projektov, 
ktoré sme odprezentovali 
na hodinách. Veľa z týchto 
informácií nám ostane 
v pamäti a našich srdciach 
asi navždy.  

 (LV) 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Veter%C3%A1n_(vojak)&action=edit&redlink=1
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Aké bolo vaše vysnívané povolanie? 

Už od malička som chcela byť učiteľ-

kou, aj keď som bola malá, tak sme sa so 

sestrou   stále hrávali s bábikami na 

učiteľky. 

Ako ste dospeli k tomu že chcete byť 

učiteľkou? 

Hlavne keď som sa rozhodovala na 

strednej,  čo budem ďalej študovať, vte-

dy ma bavila nemčina a hľadala som si 

 Tento školský rok sa nesie na našej 

škole v znamení zmien. Jednou 

z najväčších bola zmena riaditeľa školy. 

Prinášame Vám rozhovor s novou pani 

riaditeľkou Mgr. Zdenkou Figurovou. Mi-

mochodom, je na nás veľmi milá a  zatiaľ  

aj usmievavá, tak uvidíme na konci škol-

ského roka.  

predmet, ktorý by som študovala pri 

nemčine,  tak som sa rozhodla, že bu-

dem študovať učiteľstvo a vybrala som 

si slovenčinu. 

Prečo ste sa rozhodli byť riaditeľkou? 

Ťažká otázka, viac-menej som nad tým 

dosť rozmýšľala, že či by som zvládla 

vziať takúto funkciu, ale nečakala som, 

že to bude takto skoro. Ale potom, keď 

sa to tak urýchlilo, že pán riaditeľ sa 

rozhodol odísť o rok skôr,  tak som sa 

nechala trochu prehovoriť ostatnými, 

aby som to skúsila. 

Ako vnímate tie zmeny z učiteľky na 

riaditeľku? 

Veľmi ma mrzí, že som stratila kontakt 

s deťmi , keďže už učím oveľa menej. Je 

to úplne iná robota, ťažko sa to porov-

náva. 

Ako dlho pracujete na tejto škole? 

Od roku 2000, keď som skončila vysokú 

školu,  tak som prišla hneď tu,  takže 

Rozhovor s... 

novou pani riaditeľkou 
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a pamätáte na vaše školské časy? 

Na základnú školu som chodila na Kros-

niansku 2 na Furči. My sme neboli dobrý 

kolektív ako trieda,  boli  sme poskupin-

kovaní,  ale bolo to fajn. Neviem,  či som 

si vtedy hovorila,  že budem učiteľka , 

ale vnímala som niektoré učiteľky 

a hovorila som si, že keby som bola uči-

teľka,  tak takáto by som nechcela byť 

a takáto zase chcela,  to sa mi páči. 

Čo by ste 

chceli vylep-

šiť na tejto 

škole? 

Chcem teraz 

nabehnúť na 

to,  aby sme 

mali do-

c há dz ko vý 

systém, že sa 

budete čipo-

vať, keď 

prídete do 

š k o l y 

a odídete, tým pádom rodičia hneď uvi-

dia, že ste v škole a že ste odišli. Potom 

by som veľmi chcela, aby to tu vyzeralo 

ináč, ale strašne veľa peňazí to chce. Vy-

meniť okná, urobiť novú fasádu, to ani 

neviem, či sa podarí v tomto mojom ob-

dobí všetko, lebo to nám musia dať pe-

niažky zhora. Chcela by som aj spolupra-

covať so žiackym parlamentom,  aby sme 

to nejako spolu vylepšili, aby sa tu cítili 

dobre aj učitelia, aj žiaci.   

Ďakujeme za rozhovor. 

Lea a Tami 

momentálne tu pracujem 18. rok s tým,  

že som bola 3 roky na materskej. 

Pamätáte si na prvý deň,  keď ste sem 

prišli pracovať? 

Prvý deň si ani tak nepamätám,  vlastne 

pamätám si,  keď ma predstavili 

v zborovni a prišli za mnou 3 pani uči-

teľky. Viac si pamätám na tie prvé hodi-

ny, bolo to zaujímavé,  lebo kým som 

mala malých piatakov,  tak tí boli 

v pohode,  

ale keď som 

mala prvé 

h o d i n y 

v deviatom 

ročníku,  tak 

to bolo tak, 

že si ma aj 

d o b e r a l i . 

Mali si uro-

biť kartičky 

s menami 

a im napad-

lo,  že si ich 

budú počas hodiny prehadzovať, bola 

som z toho blázon, „šak“  už som vedela 

že on sa volá tak a zrazu sa volá inák. 

Trvalo mi tak dve hodiny, kým som na 

to prišla. Bolo to vtipné. 

Robíte nejaké mimoškolské aktivity, 

napríklad športujete? 

Veľmi rada by som chcela športovať,  

ale nikdy mi to nevydrží dlhšie ako dva 

týždne. Ale rada čítam a momentálne 

také moje odreagovanie je háčkovanie. 

Kam ste vy chodili na základnú školu 
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Ako sa slávia Vianoce  
 Tešia sa na ne deti, dospelí aj starkí. Každý ich oslavuje inak, pre všetkých 
znamenajú niečo iné. Reč je o najkrajšom sviatku roka, o Vianociach. Od krajiny 
ku krajine sa zvyky líšia, ale to najdôležitejšie zostáva všade rovnaké, stráviť čas s 
tými, ktorých máme najradšej. Vianoce sa nezadržateľne blížia. Ak sa však roz-
hodnete na sviatky vycestovať, ponúkame vám návod, ako prežiť a užiť si Viano-
ce v Nemecku, Rusku, Francúzsku a anglicky hovoriacich krajinách. 

Toto slovo žije už od pra-
dávna. Je vlastne skomoleni-
nou. Naši predkovia slávili 
slnovrat od 21. decembra do 
Nového roku – teda 12 svia-
točných dní – to boli kedysi 
symboly 12 nasledujúcich 
mesiacov. Sviatkom zimného 
slnovratu sa hovorilo „čas o 
12 nociach“, neskôr„ dva-
náctnoce“, = „dvánnoce“ a 
nakoniec „Vianoce“. 

Ako vzniklo   

slovo 

„Vianoce“? 

Vianoce v Nemecku 

Predvianočný čas sa začína 
adventom, štyri týždne 
pred Vianocami. Veľmi 
populárnou dekoráciou v 
Nemecku je adventný ve-
niec. Traduje sa, že ho vy-
myslel nemecký evanjelic-
ký farár Johann Wicher. Vo 
svojej misionárskej stanici, 
rozprával deťom v advent-
nom čase príbehy o Viano-
ciach. Pretože bola tma, na 
strop zavesil veľký dreve-
ný kruh, na ktorý dal svieč-
ky. Každý večer jednu za-
pálil a postupne ich tam 
bolo 24. Deťom sa nápad 
veľmi páčil a kruh ozdobili 
vetvičkami na znak života 
a nádeje. A veniec bol na 
svete. V dnešnej podobe ho 
poznáme, z praktických 
dôvodov, len so štyrmi 
sviečkami. 

V adventnom čase sa v 
nemeckých mestách začí-
najú aj vianočné trhy, mi-
mochodom, ďalší nemecký 
vynález. Medzi najstaršie 

vianočné trhy patria dráž-
ďanské, ktoré sa konali už 
v roku 1434 a slúžili na to, 
aby sa ľudia na zimu záso-
bili potravinami či teplým 
oblečením.  

Ďalšou dôležitou zastáv-
kou na ceste k Vianociam je 
hlavne pre deti sviatok 
svätého Mikuláša. Pred 
dvere svojej detskej izby, 
na okno alebo vedľa krbu 
položia večer, 5.12., prázd-
nu vyčistenú topánku a 
dúfajú, že na nich Mikuláš 
nezabudne a obdarí ich 
sladkosťami, orechmi a 
ovocím. V Nemecku vás 
môže vydesiť Mikulášov 
pomocník, ktorý sa volá 
Knecht Ruprecht. Je to ob-
doba nášho čerta. Chodí 
oblečený v dlhom hnedom 
kabáte, je fúzatý, bradatý a 
chlpatý a dokonca môže 
mať aj rohy. Niektoré ne-
mecké deti navštevuje aj 
Frau Berta, stará čarodejni-
ca s obrovskými nohami a 
železným nosom. Deti sa jej 
vraj neboja, ale v tmavej 
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uličke by ste ju stretnúť nechceli. 

Pred Štedrým večerom nechávajú deti na 
parapete svojho okna zoznam želaných 
darčekov, ktorý spísali počas adventu. 

Vianočná nemecká kuchyňa ponúka 
mnoho pokrmov z rýb, ako sú pečená 
šťuka, plnený kapor a podobne. Naj-
obľúbenejšia je však hus alebo kačka s 
červenou kapustou a zemiakovou kned-
ľou s jablkami a slaninou. Na sviatoč-
nom stole ne-
chýba ovocný 
šalát s príchu-
ťou šampanské-
ho alebo likéru. 
Spoločná je 
záľuba vo via-
nočnom pečive, 
či už sú to škori-
cové hviezdič-
ky, maslové 
sušienky. Nikde 
ale nechýba 
vianočný maslo-
vý koláč s hro-
zienkami, man-
dľami a kandi-
z o v a n ý m 
ovocím. 

(KP) 

Vianoce v 

Rusku 

Rusku sa Vianoce slávia dvoma spôsob-
mi. Buď sa slávia pravoslávne Vianoce, 
ktoré sú 6. a 7. januára, alebo sa slávia 
Vianoce po starom na Nový rok. Podľa 
juliánskeho kalendára, ktorý platí v Rus-
ku, vítajú narodenie Ježiša Krista 24. 
decembra, čo je podľa nášho gregorián-
skeho kalendára 6. januára. Vianoce v 
Rusku boli pôvodne spojené s mnohými 

tradíciami. V roku 1918 však boli zakáza-
né, a tak tradície zanikli a s nimi aj Via-
noce. Namiesto nich sa v mnohých rodi-
nách oslavuje Nový rok s jolkou – vy-
zdobenou jedličkou a darčeky nadeľuje 
Dedo Mráz, ktorého sprevádza Snehu-
lienka. Okolo ozdobenej jolky sa schádza 
celá rodina, ktorá tancuje a spieva. Prí-
prava na vianočné sviatky začína pre 
pravoslávnych veriacich už 28. novem-

bra predvianoč-
ným pôstom, 
ktorý trvá až 
do 6. januára, 
teda 40 dní. 
Pôst sa však 
netýka len jed-
la, ale tiež rôz-
nych zábav a 
krotenia všet-
kých hriešnych 
vášní. V pred-
večer sa tu ko-
leduje a koled-
níci sú všade 
vítaní. Na Šted-
rý večer sa po-
dávajú bezmä-
sité pokrmy a 
ryby, obľúbené 
sú vareniky – 
taštičky z kys-
nutého cesta 
plnené zemiak-

mi, ryžou, kapustou alebo hubami. Tra-
dičným jedlom je kuťja - pšeničný nákyp 
s mandľami, hrozienkami, slivkami, 
makom, orechmi a cukrom. A samozrej-
me vzvar – kompót zo sušeného ovocia. 
Kuťja je pokrm, ktorý sa jedáva na kare a 
vzvar zase pri narodení dieťaťa. Konzu-
máciou týchto jedál si veriaci pripomína-
jú narodenie a smrť Krista. Na novoroč-
nom stole nechýba pečené bravčové mä-

(SM) 
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sv. Mikuláša 6. decembra. Dospelí si 
navzájom venujú darčeky na Nový rok. 

V Paríži sa niektorí dospelí po rozbalení 
darčekov tradične vyberajú do dobrých 
reštaurácií. Vianočná večera v sebe ne-
zaprie zvyky povestnej francúzskej ku-
chyne. Nečudo, že máva i dvanásť cho-
dov. Večera v tento deň je výnimočne 
slávnostná a gurmánska. Príjemným 
spestrením sú konfety a bonbóny v pes-
trofarebných papieroch, ktoré obsahujú 
lístočky s prianím všetkého najlepšieho 

alebo krát-
kou pred-
p o v e ď o u 
budúcnosti. 

Na štedro-
ve č e r n o m 
stole sa vo 
f r a n c ú z -
skych rodi-
nách často 
z j a v u j e 
z v l á š t n y 
zákusok - 
k r é m o v á 
rolka v tva-
re drevené-
ho polienka 
alebo kme-
ňa stromu a 

volá sa Buche de noel. Via-
nočné polienko pripomína prastarý 
zvyk vložiť do kozuba obrovský klát 
dreva, ktorý má horieť od od Vianoc do 
Troch kráľov.  

 Posledným vianočným sviatkom je vo 
Francúzsku deň Troch kráľov. Deti ho 
milujú, pretože mamky pečú na rozlúč-
ku s Vianocami La Galette du Roi, veľ-
kú tortu ozdobenú korunou vystrihnu-
tou zo zlatého papiera. Do torty sa zape-
ká malá figúrka čierneho kráľa. Ten, kto 

so s chrenom, zo sladkostí tulský perník 
a torty.                                         
(VB) 

Vianoce vo Francúzsku 

Vianoce vo Francúzsku nazývajú Noel, 
pomenovanie pochádza z frázy les 
bonnes nouvelles (dobré správy) a odka-
zuje na evanjelium. Dobrým vianočným 
duchom je Pére Noel (Otec Via-
noc). Chodí vždy v bielom, darčeky 
dáva deťom do topánok a čižiem, alebo 
ich necháva pri kozube. V niektorých 
oblastiach sa 
darčeky privä-
zujú k stromče-

kom dlhými 
papierovými 
stuhami a deti 
veria, že im 
ich daroval 
dobrý strom-
ček. Okrem 
v i a n o č n é h o 
s t r o m č e k a , 
ktorý nemá vo 
francúzskych 
d o m á c n o s -
tiach dlhú 
tradíciu, si 
ľudia doma vystavujú ma-

lý betlehem. V menších mestách sú 
obľúbené „živé" jasličky, v ktorých 
hrajú mladí i starí. V Štedrý deň 

vystavia deti topánky, ktoré im za-
plní darčekmi Pere Noel. Ráno 
okrem nich nájdu na stromčeku za-
vesené sladkosti, ovocie, oriešky a 
malé hračky. V severnom Francúz-
sku majú v tej dobe deti darčeky už 
dávno vybalené, dostávajú ich totiž na 

(SM) 
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ho nájde, je menovaný čestným kráľom 
osláv.                       (KP) 

Anglo-americké zvyky 

Vianočné koledy (Christmas Carols) pat-
ria v Anglicku k najstarším vianočným 
zvykom. Spievanie kolied je veľmi po-
pulárne a sú neoddeliteľnou súčasťou 
Vianoc.   

Ako asi viete darčeky nosí Santa Claus 
na saniach, ktoré ťahá osem sobov, dar-
čeky rozdáva komínom, a kto chce neja-
ký darček dostať, musí do komína alebo 
na okno zavesiť pančuchu. 

K ich Vianociam neodmysliteľ-
ne patrí tradičný nákyp - Plum puding, 
ktorý sa podáva spolu s Vianočným 
koňakom.  Ľudia aj  často pečú sušien-
ky, ktorými obdarúvajú svojich blízkych 
či susedov. Neodmysliteľnou súčasťou 
ich Vianoc sú aj Vianočné oslavy tak-
zvané „ Christmas parties“. 

Imelo (Mistletoe) a cezmína (Holly) pat-
ria v Anglicku k tradičnej vianočnej 
dekorácii, veď kto by nepoznal známy 
zvyk bozkávania sa pod imelom. Samo-

zrejmosťou je bohato zdobený vianočný 
stromček a svetelná výzdoba okien. 
Veľké množstvo vianočných ozdôb v 
obchodoch spôsobuje, že niektoré domy 
sú vyzdobené až gýčovo.  

 

Zvyky z každého kúta       
Slovenska 

- Ak sa pod obrus dajú šupiny z kapra 
alebo priamo peniaze, má to rodine pri-
niesť bohatstvo a hojnosť. 

- Rozkrojenie jabĺčka po jedle, ak má 
jabĺčko jaderník pekný, hviezdičkový 
tvar, znamená to, že bude dobrý rok 
a všetci budú zdraví taktiež to prinesie 
hojnosť.  

- Netradičným zvykom je aj ten, podľa 
ktorého sa pred večerou všetci umyjú 
vo vode s mincami, aby boli celý nasle-
dujúci rok zdraví a bohatí. 

- Niekde sa na stôl dáva tanier navyše, 
ktorý je pripravený pre tých, ktorí sa 
tejto večere nemohli zúčastniť. 

- V niektorých častiach Slovenska ľudia 
klopali na studne, aby bola voda dobrá, 
a aby jej bol dostatok. 

- Obľúbeným zvykom je aj púšťanie 
lodičiek. Do škrupiniek z orechov sa 
dali sviečky a pustili ich na vodu. 

- Zaujímavý zvyk pochádza z Kysúc, 
tam ľudia sfúkavajú sviečky a na koho 
s meru j e dym,  ten  b ude  ma ť 
v nastávajúcom roku nešťastie. 

- Špeciálnym zvykom z tohto kraja je aj 
pomazanie medom. Hlava rodiny, čiže 
otec, dal medom krížik na čelo každému 
členovi rodiny. 

(SM) 

(SM) 
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 QUEEN je britská rocková skupi-

na založená v roku 1970 v Londýne. 

V jej pôvodnej zostave boli Freddie 

Mercury (spev, klavír), Brian May 

(gitara, vokály), John Deacon 

(basová gitara) a Roger Taylor 

(bicie, vokály). Prvotnú tvorbu sku-

piny Queen ovplyvnil hlavne prog-

resívny  hard rock a heavy metal. 

Postupne sa kapela pokúšala o kon-

venčnejšiu a komerčnejšiu tvorbu, 

vrátane rozmanitejších a inovatív-

nych žánrov (arena rock, pop rock, 

funky, či R&B a pod.). 
 Moje pocity z tejto kapely boli 

zmiešané, mal som chuť vrieskať, 

plakať či radovať sa. Počúval som 

ich ale od mala, až do teraz, čo je už 

tých 14 rokov. Taktiež som bol aj na 

film Bohemian Rhaspody odporú-

čam. Ale späť k hudbe... Väčšina 

skladieb je svetoznámych, a keď ich 

nepoznáte, tak si ich určite zamilu-

jete. Hlavnou hviezdou v kapele bol  

Freddie  Mercury. Nejaké to info 

o ňom máte nižšie: 

 Narodený ako Farrokh Bulsara; * 

5. september 1946 – † 24. november 

1991. Bol slávny vďaka svojmu oká-

zalému vystupovaniu a charakteris-

tickému spevu v rozsahu štyroch 

oktáv. Ako skladateľ sa výrazne 

autorsky podieľal na vzniku viace-

rých známych hitov kapely Queen, 

akými boli napríklad „Bohemian 

Rhapsody“, „Somebody to Love“, 

„Don't Stop Me Now“ a „We Are 

the Champions“.  

(Eliot )                                                                    

Recenzie a odporúčania na... 

...hudbu 

...film 

...knihu 
(zdroj: internet) 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Freddie_Mercury
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  Bohemian 
Rhapsody 

 

 Počul si už nie-
kedy o skupine 
Queen? Myslím si 
že určite áno. Ak 
si nepočul názov, 
stopercentne si 

počul ich pieseň 
v rádiu alebo v 
televízii. A presne tento film je o 
tejto skupine, no najviac o živote jej 
lídra Freddieho Mercuryho. Jeho 
príbeh sledujeme vlastne odvtedy, 
čo založil kapelu spolu s gitaristom 
Brianom Mayom a bubeníkom Ro-
gerom Taylorom, až po jedinečný 
koncert Live Aid. Každý príbeh má 
ale svetlé i temné stránky. Vo filme 
sledujeme ako to všetko Freddie 
prežíval. Cez čo sa musel preniesť v 
jeho živote, čo ho motivovalo, čo ho 
robilo Freddiem Mercurym. 

 Tento film by som odporúčal 
najmä ľuďom, ktorí nezabudli čo je 
dobrá muzika, čo má „páru“ a čo 
nie. Dúfam,  že na názov Queen a 
Bohemian Rhapsody sa nikdy neza-
budne. 

Pozri YouTube:  

trailer Bohemian Rhapsody 

hudba: Bohemian Rhapsody, We 
Are The Champions, Killer Queen...
                (Figgi) 

 

SPIRIT  
ANIMALS 
 
Súmrak 
strážcov 5:  

Kamenné srdce 

Autor: Sarah    
 Prineas 

 

     

     Túto knihu by som odporučila 
všetkým vekovým kategóriám. Je to 
kniha, v ktorej nájdete dobrodruž-
stvo a hlavne silu priateľstva.  

     Napísaná je pútavo a je o deťoch, 
ktoré majú svoje duchovné zvieratá. 
Ak by ste si chceli prečítať 1. časť 
(spolu je ich 12, no stále vychádzajú 
ďalšie) volá sa SPIRIT ANIMALS – 
Zrodenie legendy. Ja osobne ich 
mám prečítané všetky.  

     Conor, Abeke, Meilin a Rollan sú 
hrdinovia, ktorí zastavili nezastavi-
teľného netvora. Mladí Zelenopláš-
tnici – strážcovia, vybraní z každého 
národa v Erdase – spolu so svojimi 
duchovnými zvieratami bojujú, aby 
zachránili svet... Keď sa vydávajú 
na výpravu, je jasná len jedna vec. 
Vojna tak skoro neskončí.  

   (Michaela) 

(zdroj: internet) (zdroj: internet) 



 

Rozhovor s... 
 Jednu novú tvár na našej škole ste 

mohli objaviť medzi policami kníh v 

školskej knižnici. Je ňou pani Slávka 

Zlaczká. Ak ste zvedaví a chcete sa o 

nej niečo dozvedieť, zašli sme ju za 

Vás trošku vyspovedať. 

 

Čo sa vám páči na 

tejto práci? Práca s deťmi 

a knihami je podľa mňa 

to najlepšie spojenie. 

Kedy ste sa rozhodli, 

že budete knihovníč-

kou? 

Nikdy by mi to nenapadlo. Keď 

som ako dieťa chodila do knižni-

ce, hrávala som sa na knihovníč-

ku. Asi mi to prirástlo k srdcu. 

Stalo sa vám, že celý 

deň neprišiel nikto 

do tejto knižnice? 

Nie, stále tu niekto 

chodí, za čo som veľ-

mi vďačná. 
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Máte obľúbeného 

detského  

spisovateľa?  

Gabriela Futová píše 

krásne detské knihy. 

Aký žá-

ner kníh sa vám 

najviac páči? 

Detektívky, fantastická literatú-

ra aj dobrodružné knihy. Encyk-

lopédie sú tiež zaujímavé. 

...novou tetou z knižnice 

 Hm... Nikdy som o tom 

neuvažovala. Každopádne 

by som chcela pracovať 

s deťmi. 

Keby ste si museli 

vybrať iné povola-

nie, aké by to bolo? 

 Približne raz za 

 mesiac. 

Ako často vám 

chodia knihy? 
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Toto je nápaditý dar-

ček k narodeninám 

od mojej kamarátky. 



 

 BANG je zložitá kartová hra z pro-
stredia divokého západu. Počet hráčov 
je od 4 do 7. Hráči si náhodne vyberú 
kartu s úlohou, ktorú musia splniť aby 
vyhrali. Šerif a jeho pomocníci zabíjajú 
banditov a banditi naopak strieľajú po 
šerifovi. Odpadlík sa chce stať novým 
šerifom a má najťažšiu úlohu zo všet-
kých. Najprv musí pomáhať šerifovi 
potom zabiť jeho pomocníkov a nako-
niec aj samotného šerifa. 

BANG !        Kartová hra  

 Táto hra je dobrá na nudu a strate-
gické myslenie. Jedna hra trvá od 15 
minút do 2 hodín. Čiže keď hrá menej 
hráčov je vhodná na voľné hodiny či 
prestávky. Pre pokročilých existujú tur-
naje v Prahe i v Trnave. Pre túto hru sú 
aj vylepšenia ako napríklad High noon 
a Dodge city.  

(BB) 
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Pozor! Súťaž! 

Zapoj sa do spolupráce na tvorbe Jeniseja a vytvor nové logo časopisu. 

Nakreslené návrhy odovzdaj učiteľkám SJL. Najlepší návrh odmeníme! 



 

 

Oreový cheescake 
 

Ingrediencie: 

 

4 balenia Orea 

roztopené maslo 

2 kyslé smotany 

1 mäkký tvaroh 

2 vanilkové cukry 

2 horké čokolády 

ovocie (čučky, jahody, maliny, 
egreše, ríbezle) 

 

Postup: 

 

Rozdrvíme Oreo, vložíme ho 
do misy, zalejeme roztopeným 
maslom, „kydneme“ to do tor-
tovej  formy,  r oztr ieme 
a položíme do mrazáku. 

 

Medzitým ako nám chladne 
cesto,  zmiešame tvaroh 
s vanilkovým cukrom. Kydne-
me to na cesto z mrazáku 

a opäť dáme chladiť. 

Následne roztopíme horkú čokoládu, 
ktorú potom vylejeme na cheescake. 
Takto hotový koláč dáme opäť chladiť 
na 10 hodín, aby to stuhlo. Po stuhnutí 
môžeme dať na tortu ovocie. 

 

Dobrú chuť a zdravie Vám praje Vaša  

   Tere. 
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Čo vieme o snehu? 

Bez snehu je nemožné predstaviť si zimu, odkiaľ však 
pochádza sneh?  Napriek tomu, že táto otázka je do 
určitej miery detská, ani dospelí nemôžu dokonca 
správne odpovedať. Ponúkame Vám zopár zaujímavostí, 
ktoré ste možno nevedeli. 

Čo je sneh? 

 Sneh je forma zamrznutej vody, 
vyskytujúca sa vo forme šesťramen-
ných hviezdičiek ľadu, spojených 
do snehových vločiek. Tepelná hra-
nica medzi vodou a snehom bola 
vybraná ako začiatok, bod 0, Celsio-
vej teplotnej stupnice.   

Sneh nie je biely 

 Ak sa zadívame na zasnežené 
strechy, ulice, hory, či lyžiarske sva-
hy, všade nás doslova „oslepí“ bie-
loba. Avšak samotné snehové vloč-
ky tvoria molekuly vody, výsledok 
je takmer vždy bezfarebný. Za biely 
efekt môže ľudské oko, ktoré takto 
zaznamená rozptýlené svetlo do 
všetkých smerov. V prírode sa však 
z času na čas vyskytne sneh s oveľa 
odvážnejším farebným tónom – čer-
veným, zeleným, či dokonca fialo-
vým. V roku 2007 na Sibíri padal 
oranžový sneh, o tri roky neskôr si 
v Rusku užívali ružovú snehovú 
nádielku. V prvom prípade sa pod 
raritu podpísala snehová búrka 
v Kazachstane, v druhom prípade 
zrejme najväčšiu úlohu zohrávali 

riasy. Tieto malé fotosyntetické orga-
nizmy sa rozmnožujú a rastú v snehu 
či ľade v polárnych a alpských oblas-
tiach. Akékoľvek častice (prachové, 
piesočné...) sa v ovzduší vyskytnú, 
premietnu sa do farby snehových vlo-
čiek. 

 5 zaujímavostí o snehu a vločkách 

* Priemerná snehová vločka je vytvo-
rená zo 180 miliárd molekúl vody. 
* Na Slovensku zaznamenali najväč-
šiu zimu 11. februára 1929 v lokalite 
Vígľaš-Pstruša blízko Zvolena. Name-
rali -41 stupňov. Z dôvodu tuhých 
mrazov praskali stromy aj múry do-
mov. 
* Chionofóbia je chorobný strach zo 
snehu. Odvodené je to od gréckych 
slov Chion v preklade sneh a Phobuse 
v preklade strach. 
* V Severnej Dakote v meste Bismarck 
držia rekord za najviac vytvorených 
anjelov do snehu. Niekoľko škôl spo-
jilo svoje sily a spravili až 8962 anje-
lov. 
* Na severnej pologuli sú najstudenšie 
mesiace december, január a február. 
Na južnej pologuli je to jún, júl a au-
gust. 
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Voda
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDad


 

Prečo sú vločky odlišné? 

 Snehová vločka je spojenie drob-
ných ľadových kryštálov. Možností 
ako sa tieto kryštály spoja je neob-
medzené množstvo. Na vznik vloč-
ky má totiž vplyv množstvo fakto-
rov: teplota, rýchlosť a smer vetra, 
výška, kde vzniká a ďalšie. Pod-
mienkou vzniku vločky je prachová 

častica alebo peľové zrnko, okolo 
ktorého voda začne kryštalizovať. 
Všetko sa deje vo výške asi šesť ki-
lometrov nad zemským povrchom. 
Keďže vločky do seba narážajú, po-
stupne vznikajú ďalšie útvary, ktoré 
ďalej kryštalizujú. Konečnú podo-
bu, vločka získa až pri lete na Zem.  

(KP) 

 Jeho priro-

dzené prostre-

die tvorí kom-

binácia blokov 

ľadu, okrajov 

pobreží a otvo-

renej vody, kde 

sa nachádzajú 

tulene, tvoriace 

hlavnú zložku jeho potravy. 

 Je to výborný plavec, schopný plá-

vať na otvorenom mori rýchlosťou až 10 

km/h. Masívne predné laby slúžia ako 

pádla a zadné nohy ako kor-

midlo. Krycie chlpy, ktoré sú duté, má 

naplnené vzduchom – ten ho nadnáša 

vo vode. Na jeden dych môže byť pod 

vodnou hladinou až dve minúty. 

 Korisť loví dvoma spôsobmi: zakrá-

daním a vyčkávaním. Pri zakrádaní sa 

pomaly, nenápadne približuje k obeti 

(biely kožuch ho výborne maskuje), a ak 

ho tuleň zbadá, medveď sa zastaví na 

mieste čakajúc, kým tuleň od neho od-

Medveď biely 
vráti zrak. Zo 

vzdialenosti 15 až 

30 metrov začne 

šprintovať sme-

rom ku koristi 

rýchlosťou až 55 

km/h. Pri vyčká-

vaní nehybne 

striehne na ľade. 

Čaká, kým sa tuleň vynorí, aby sa nadý-

chol a rýchlo sa ho zmocní.  

Vedeli ste, že: 

 27. februára je svetový deň medve-

ďa bieleho. 

 Samce môžu byť až dvakrát väčšie 

ako samice. 

 Korisť ucítia na ľade až na 32 kilo-

metrov. 

 Povrch tela pokrýva krycia srsť, 

ktorej chĺpky sú duté. Pod srsťou je 

čierna koža.  

 V Grónsku je druh žraloka, ktorý 

žerie polárne medvede a dožíva sa 

až 200 rokov.                (KP) 
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https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Krycie_chlpy&action=edit&redlink=1


 

KOMIKS Čo sa stalo s autobusom? 
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(BB) 



 



 

 

 

 

 

 Sedím si za stolom a očkom sle-

dujem počasie za oknom. Krehké 

snehové vločky  tancujúce v silnom 

vetre  o chvíľu premenia našu  kraji-

nu na bielo. Konečne sa zobudila 

Perinbabka a poriadne nasnežila aj 

v Košiciach. 

 Idem si uvariť čajík a spolu 

s mojimi kamarátkami Vám ponú-

kame nové číslo Jenisejka, v ktorom 

si prečítate o všetkom, čo sa udialo 

na našej škole.  

Prajem Vám príjemné čítanie. 

                                 Jenisejko :) 

 

 

 

 

 

 

 

PS: 

V zime nezabudnite ani na vtáčiky. 

Potrebujú, aby sme sa o ne postarali. 

Takýto „tanierik" ľahko vytvoríte  spolu 

s rodičmi. Jednoducho narežeme citrón 

alebo pomaranč na dve časti. Vyškrabe-

me vnútornú časť - deti to rady robia. A 

naplníme semienkami! 

Vtáčiky to určite ohodnotia prekrásnym 

spevom pod Vašim oknom. 

Čaute, kamoši... 
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Pospájaj body 

Ak máš veľa voľného času a vonku nie je sneh, aby si si vytvoril 

ozajstného snehuliaka? Pospájaj body a vytvor nášmu snehuliakovi 

snehové gule. 
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Návšteva Ekocentra SOSNA 

 Aj v tomto školskom 

roku dostali žiaci prvého 

stupňa možnosť navštíviť 

Ekocentrum Sosna 

v Družstevnej pri Horná-

de. Toto ekologické vzde-

lávacie centrum je čarov-

né miesto, kde deti vidia 

a zažijú ukážku zdravého, 

ekologického spôsobu ži-

vota v spojení s čistou 

prírodou.   

 Naši žiaci mali možnosť 

navštíviť Hobití domček 

z hliny, zatancovať si 

v jurte, videli dočisťovacie 

jazierko, nazbierali si bylin-

ky v záhrade a naučili sa 

veľa nového o ekologickom 

spôsobe života. A čajík 

z byliniek bol naozaj vyni-

kajúci! Určite sa tam ešte 

vrátime.  
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JE TO PRAVDA?       

Milí kamaráti!  

V tomto mrazivom zimnom období, keď príroda spí pod bielou 

perinou, sme si pre Vás pripravili niekoľko hádaniek – zaujímavostí zo 

zázrakov a tajomstiev prírody. Skúste uhádnuť, čo je pravda. 

1. Modré ruže kvitnú len v Číne.  

    (Nie je to pravda.)  

 

2. Kvety vyrábajú pre včely voňavky.  

    (Je to sčasti pravda, včely z rodu Euglossa z Latinskej 

Ameriky zbierajú voňavé látky z orchideí. Táto vôňa 

priťahuje iné samčeky a pohľad samčekov zase priťahuje samičky.) 

 

3. Orchidey sa používajú na prípravu zmrzliny.  

(Je to sčasti pravda, príchuť niektorých druhov vanilkovej zmrzliny je zo suše-

ných strukov orchidey, ktorá sa volá Vanilla planifolia.) 

 

4. Mexické fazule vyskakujú z materskej rastliny.  

(Nie je to pravda, ale húsenice, ktoré žijú vnútri fazule, môžu s 

fazuľou vyskakovať do vzduchu.) 

 

5. Huby majú takú silu, že prerazia asfalt alebo dlažbu.  

(Je to pravda.) 

 

6. Na vrchole Mount Everestu rastú rastliny.  

(Nie je to pravda. Mount Everest má nadmorskú výšku 8 848 metrov a najvyššie 

zistená nadmorská výška, kde môže žiť rastlina, je 6 135 metrov.) 
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PÍŠEM, PÍŠEŠ, PÍŠEME... 

 

 

Kde bolo, tam bolo, bol jeden jednorožec, 

ktorý sníval, že bude mať majiteľa.  

Raz sa vybral do lesa k jazeru. Jazero bolo 

veľké, okrúhle a čisté. Chudák jednorožec. 

Chodil a chodil, ale stále okolo jazera. Až sa raz pozrel dozadu a uvidel 

človeka. Veľmi sa zľakol a skryl sa za dva stromy a kukučkoval. Ale, keď 

ho človek uvidel, tak vyšiel. 

 Spýtal sa: „Ahoj jednorožec, ja som Mia, budeš moje domáce zvieratko? 

Chcela by som sa o teba starať.“ 

Jednorožec prikývol a odvtedy žil šťastne  navždy ako Mia. 

                                                                        Majka 

 

Pozerám na sídlo a vtákovi sa zlomilo krídlo. 

Had na doktorku syčí a doktorka zase kričí. 

Môj veľký syn, spravil veľký čin. 

Mám ja krásne sitko, no jemu operujú lýtko. 

Tomu vravím sila, no to je krásna píla.  

 

                                                          Viktor  
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Ľúbený snehuliak 

Spadla na mňa vločka, 

taká vločka – kočka. 

Vraj jej vravel jeden vták, 

že ju ľúbi snehuliak. 

 

Snehuliak sa červená.  

Kto je tá vločka bez mena? 

Ani ja som sa nezmýlila, 

aj vločka sa doň zaľúbila. 

 

A dnes spolu žijú a dobre im je, 

veď keď sú dvaja zaľúbení, 

môže im byť zle? 

                               Natália 

 V osemsmerovke nájdi 

ukryté tieto slová: 

POZOR,  

KALENDÁR, 

VIANOCE, 

PRÁZDNINY, 

MED,  

KNIHA,  

OK,  

KOLESO, ESÁ,  

PARK,  

POPEVOK, 

LASO,  

ROK,  

RÁM,  

MôJ, 

MLČ,  

SPEV, 

ROKOKO, 

KVÁSOK, 

SPOR, 

ROŽOK, 

ON 

S K A L E N D Á R V 

M E D U K N I H A I 

P R Á Z D N I N Y A 

O P M ô J E O K R N 

P L S L R O K O K O 

E A Š P Č O K L O C 

V S R O E L P E Ž E 

O O Á K K V Á S O K 

K N M A P O Z O R ! 

Osemsmerovka 
Vylúštením tejto tajničky zistíš, že: „Jenisejská je ..............................“ 

Za vytvorenie ďakujeme Danielovi. 
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V každej vete je skryté meno.  Nájdi ho a napíš ho na linajku za vetou. 

 

CUKRÁR POVEDAL: „ UROB KOLÁČ!“ ------------------------------------ 

 

ZRAZU Z KAMIÓNA VYLETEL KAMEŇ. ------------------------------------ 

 

IŠLA MAJA KU BABKE. ------------------------------------------------------------    

 

ZLATOVLAD, KOHO MÁŠ TY VLASTNE RÁD?---------------------------- 

 

KLOPAŤ KAMARÁTOVI  NA DVERE. ----------------------------------------- 

 

PRED KOMOROU SPÍ MAČKA.-------------------------------------------------- 

 

JOŽKO PRUDKO ZABRZDIL.----------------------------------------------------- 

 

SPEV KANÁRIKOV JE PISKĽAVÝ.---------------------------------------------- 

 

POHAN KATAPULTOM ROZBIL HRAD.-------------------------------------- 

 

ČAKÁ NÁS SUPER DOVOLENKA.----------------------------------------------- 

 

ZRAZU Z KALUŽE VYSKOČILA ŽABKA.------------------------------------- 

 

TRAFIL MA HRUDKOU ZEME.--------------------------------------------------- 

 

UROB KONEČNE TÚ PRÁCU!---------------------------------------------------- 

 

VYROB KOSTLIVCA NA HALLOWEEN!------------------------------------- 

 

Za skrývačky ďakujeme Damiánovi, Paťovi, Barborke, Lukášovi, Dominikovi, 

Danke, Vivien, Viktórii, Filipovi, Danielovi, Simonke, Andy 

 

SKRÝVAČKY  
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Uhádneš? 

Keď sa rozbalí, je to hnedé, keď to spadne, je to bager. Čo je to? 

Kinderko. 

 

Je to sivé a robí to veľký rámus. Čo je to?  

Slon skáče cez švihadlo. 

 

Aký je rozdiel medzi ihlou a lokomotívou?  

Žiadny, ani jedno sa nedá natrieť na chlieb. 

 

Prečo má kohút zavreté oči, keď kikiríka?  

Chce ukázať sliepkam, že to vie naspamäť. 

 

Aký je rozdiel medzi citrónom a topánkou? 

Skúste si dať topánku do čaju. 

 

V škole: „Mirko, vytvor množné číslo od slova nedeľa.“ „Prázdniny!“ 

 

V škole sa učiteľka pýta malého Peťka:  

Peťko, chodí už tvoj malý braček?“  

„Ešte nie, ale nohy už má ...“ 
 

Peťko zdesene kričí na mamu: „Mamííí!“ „Prosím.“ „Opuchol mi prst!“  

„A ako si na to prišiel?“ „Nezmestí sa mi do nosa.“ 

 

Príde zlodej v noci do domu a počuje papagája, ako mu vraví:  

„Feri ťa vidí, Feri ťa vidí.“  

Zlodej vezme deku, zakryje klietku a papagáj znova škrieka:  

„Feri nie je papagáj. Feri je pitbul!“ 

 
PREČ S NUDOU...    
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Pani Zima 

Je tu zima jak sa patrí, 

máme snehu ako Tatry. 

Pani Zima prekvapila, 

ej, čo nám snehu nadelila! 

Poďme deti zaránky, 

posadajme na sánky. 

Bude dobrá sanica, 

vyštípe nám mráz líca.    

Padá sniežik a je mráz, 

je tu zima, je tu zas. 

Mamka, ocko, poďme von, 

veď máme snehu plný dvor, 

ktorý iba na nás čaká, 

postavme si snehuliaka. 

 

Padá sniežik, padá, 

vločka k vločke sadá. 

Z kopca dolu spusťme sa, 

to je krása, tešme sa! 

                                    Danka  

 

Zima 

Padá sniežik, padá, 

ej, ale som rada! 

Bude dobrá sánkovačka, 

bude dobrá guľovačka. 

Snehuliaka postavíme, 

spolu s ním sa vyšalíme. 

                                    Majka  

Zima 

Vonku sneží, je tam zima. 

Všetko prikryje biela perina. 

Sánkovať a lyžovať, 

bobovať a guľovať. 

Radosť detí vidieť všade, 

prichystaj si aj ty sane! 

                                      Viktória  

PÍŠEM, PÍŠEŠ, PÍŠEME... 

...O ZIME                          
Sniežik 

Padá sniežik z nebíčka, 

biela je už trávička. 

Detičky sa usmievajú, 

na guľovačku a sánkovačku sa chystajú. 

Vyštípané líčka máme, 

pred zimou sa neschováme. 

Nevadí nám zimička, 

zohreje nás mamička. 

                                           Jakub  

 

Zima 

Napadol nám sniežik, biely ako mráčik. 

A tu zrazu na dvore stojí snehuliačik. 

Mrkva v nose, v ruke metla  

a na hlave čapica, bude že to sanica! 

 

Prišla tuhá zima, nasypala snehu. 

Srnka, vtáčik, zajačik sú neustále v strehu. 

Nebojte sa zvieratká, pomôžu vám deti. 

Nasypú vám zrniečka, kým zima neodletí. 

                                                         Danka  

 

Zimná zábava 

Padá vonku sniežik biely,  

nakúka nám do postelí, 

zobúdza nás šepotom. 

Utekajte deťúrence, 

berte mrkvy, metly, hrnce, 

nech je súťaž za plotom. 

 

Kto najväčšiu guľu spraví, 

snehuliaka si postaví, 

bude víťaz tejto zimy. 

Aby sme sa zabavili, 

či sme veľkí a či malí, 

zabudli na kopec driny. 

                     Daniel  
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Vianoce 

Som žiačka 3.C  

a teším sa na Vianoce. 

Každý z nás dostane darček, 

poteší sa aj ten starček. 

                                           Karin  

 

Vianoce 
Všetci doma smejú sa, 

na Vianoce tešia sa. 

Darčeky si pripravíme, 

pod stromčekom rozbalíme. 

Hviezdička nám krásne svieti, 

Santa Claus na saniach letí. 

                                       Dominika  

 

Vianoce 
Na Vianoce, keď svet stíchne, 

zima na nás snehom dýchne. 

Zasype nás vločkami, 

dedinami, mestami. 

Pod stromčekom darov veľa, 

všetko, čo si dieťa želá. 

Vonku kvíli metelica, 

doma vonia kapustnica. 

Po večeri berme sane, 

rýchlo posadajme na ne. 

Postavme aj snehuliaka, 

nech je mokrá každá ruka. 

Detské líčka červené, 

od šťastia zaspia unavené. 

                                        Danka  

O Vianociach 

Na Vianoce čarovný deň máme, 

pod stromčekom darčeky hľadáme. 

Deťom v očkách radosť žiari, 

24. decembra je v kalendári. 

V ten deň Ježiško sa narodil, 

aby nás láskou potešil. 

Tešíme sa spolu s ním, 

preto som vymyslela tento rým. 

                                               Barbora  

 

Vianoce 

Už sa nám stromček ligoce, 

prichádzajú biele Vianoce. 

Pod stromčekom krásne dary, 

nech sa nám všetkým dobre darí. 

                                                    Filip 

 

Zasnežené Vianoce 

Zasnežený domček,  

v ňom vianočný stromček. 

Na vrchole hviezda. 

Komu sa to nezdá? 

Na saniach k nám letí starček, 

donesie nám krásny darček. 

Celým svetom letí 

radostný smiech detí.     

PÍŠEM, PÍŠEŠ, PÍŠEME...  

...O VIANOCIACH 
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Ako vojdú 4 slony do auta?  

Dva dopredu a dva dozadu.) 

 

Aké ponaučenie plynie z rozprávky o Červenej čiapočke?  

(Dobre si pamätaj, ako vyzerá tvoja stará mama.) 

Aké oči má žaba? (Vodotesné.)  

 

Čo je najväčšie umenie? (Poskladať rožok zo strúhanky.) 

 

Viete, kde nájdete korytnačku bez nôh?  

(Presne tam, kde ste ju naposledy nechali.) 

 

Prečo vtáci lietajú na juh? (Pretože pešo je to ďaleko.) 

 

Čo vznikne skrížením klokana a norky? (Kožuch s vreckami.) 

 

Aká je jednotka hmotnosti vozidla? (Autogram.) 

 

Viete, z čoho sa skladá piesok? (No predsa z nákladiaku.) 

 

Vyskúšaj sa! 
 

Aký je tvoj zrak? 

Kto prvý zistí, ktoré číslo od 1 do 50 chýba? 

 

2 19 22 48 13 33 45 4 9 3515 34 8 38 39 23 10  

21 42 6 31 14 28 25 12 44 7 36 41 5 37 11 32 18  

17 46 26 3 30 1 20 43 49 27 40 47 24 16 50 29 

CHI – CHI – CHA – CHA 

HÁDANKY 
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Vianočný stromček  u Vás doma nájdeš určite.  

Ale čo ten náš v bludisku!  Nezamotáš sa? 
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