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Milí priatelia, 

prichádzame k vám 

s druhým číslom nášho 

občasníka Creatívci. Nájdete 

v ňom rôzne zaujímavé 

príspevky vašich 

spolužiakov, dozviete sa 

niečo zaujímavé, zasmejete 

sa na vtipoch a pomaly si 

priblížite atmosféru Vianoc.  

                                                        

Andrea Blažeková, 8.A, 

obrázok nakreslila Zuzka Škodová, 8. A 

 

 

 

 

 



  

Dňa 18. októbra pre žiakov 

8.-9. ročníka prebehla na škole 

aktivita k Medzinárodnému dňu 

školských knižníc s názvom 

„Osmičky“ v našej histórii. Pre 

žiakov bola pripravená v učebni 

etickej výchovy prezentácia 

s historickými mapami a súťažná 

hra – „Čo vieš o Česku 

a Slovensku?“  

Naši starší žiaci sa dozvedeli 

o historickom vývoji Slovenska od 

roku 1918 po súčasnosť. Najväčšiu 

pozornosť sme sústredili na 

významnú osobnosť našich dejín – Milana Rastislava Štefánika. 

V súťažnej hre si žiaci zmerali sily vo vedomostiach o významných kultúrnych 

pamiatkach v Českej a Slovenskej republike, vyskúšali si orientáciu na mape Česko-

Slovenska a hľadali slovenské ekvivalenty k českým výrazom. 

Každá zúčastnená trieda získala diplom za účasť v aktivite a víťazná skupina si 

odniesla sladkú odmenu. 

Aktivitu pomáhali zrealizovať žiaci 8. A: Andrea Blažeková, Martin Jozefovič, 

Kristián Nemec a Aleš Petrla. Žiakom ďakujeme za pomoc. 

Mgr. Hana Blažeková 

 

 „Osmičky“ v našej histórii 
 

Počas uplynulých sto rokov sa 

v našej histórii v letopočtoch  

s  osmičkou udiali  pre náš malý národ 

významné udalosti. Nie všetky z týchto 

historických udalostí  ale boli dobré. 

Rok 1918 – bol štvrtým rokom I. 

svetovej vojny, celá Európa sa ocitla 

uprostred hrôz krvavej zákopovej vojny, padlo takmer 20 miliónov ľudí, mnohí mladí vojaci 

sa vracali domov slepí a bez končatín, rúcali sa ich plány do budúcnosti, sny, rúcali sa aj 

monarchie . Svet už nemal byť taký,  aký sme ho do toho času poznali.  

28. októbra 1918 vznikla PRVÁ ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA. O jej 

vznik sa vo veľkej miere pričinil aj veľký hrdina slovenského ľudu, M. R. Štefánik.  

Rok 1938 –Pred 80 rokmi vykročili desaťtisíce českých a slovenských mužov do 

novej vojny. Verili svojim spojencom a čakali, že im pomôžu, ale oni ich zradili a dňa 30. 



septembra 1938 v  Mníchove podpísali dohodu v prospech  Hitlera. Sudety v Čechách 

odstúpili Nemecku, Zakarpatskú Rus a južné Slovensko Maďarsku. Nastal rozpad 1. 

Československej republiky, následne 1. októbra 1938 nacistické vojská obsadili a zabrali 

pohraničné územia Čiech, Moravy a Slovenska. 

     Rok 1948 – dva roky po skončení  II. svetovej vojny ľudia na Slovensku, rovnako 

v Čechách a na Morave túžili po pokojnom živote v demokratickom štáte, namiesto toho 

prišiel „šok“,  25. februára 1948 vo voľbách zvíťazila  Komunistická strana a začalo 

obdobie tvrdej komunistickej diktatúry – neslobody nášho ľudu. 

     Rok 1968 – novým tajomníkom Komunistickej strany bol zvolený Alexander Dubček, 

ktorý začal presadzovať  „komunizmus s ľudskou tvárou“, nastalo uvoľnenie totalitného 

režimu, ale po tvrdom zásahu z Moskvy v noci  z 20. na 21. augusta 1968 vojská 

Varšavskej zmluvy nás obsadili tankami  a začalo sa obdobie tvrdého potlačovania  

slobody našich ľudí . Obdobie okupácie trvalo vyše dvadsať rokov a zomrelo počas nej 108 

Čechov a Slovákov. 

     Rok 1988 – Česi a Slováci túžili po slobodnom živote vo svojej zemi, zhromažďovali sa 

na pokojných demonštráciách, aby dali najavo svoju nespokojnosť s totalitným režimom – 

jednou z takých bola  aj Sviečková manifestácia v Bratislave dňa 25. marca 1988 , kedy 

ľudia so zažatými sviecami a modlitbou poukázali na nedodržiavanie ľudských  

a náboženských práv vo vtedajšom Československu, proti demonštrantom zasiahla Štátna  

polícia na príkaz Komunistickej strany vodnými delami a obuškami, ale túžbu po slobode už 

nemohli umlčať.  O rok neskôr 17. novembra 

1989 prišlo k hlasitejším, ale pokojným 

demonštráciám  študentov a ľudu,  ktoré 

vyvrcholili  „nežnou revolúciou“, kedy bez 

použitia zbraní Česi a Slováci dosiahli vytúženú 

slobodu. 

Dovoľte nám skončiť výrokom M. R. Štefánika: 

„Kto si myslí, že  mu slobodu druhí vybojujú, 

ten jej nie je hodný!“  

Mgr. Jana Belicová 

obrázky – zdroj internet 

 

  Príhody mojej prababky  

Tento text bol ocenený 2. miestom v 1. vekovej kategórii v celoslovenskej literárnej 

súťaži Škultétyho rečňovanky. Jeho autorom je žiak 6. A - Radoslav Vanek.  

 

 Je to už veľmi dávno, vtedy bola babkina mamička ešte veľmi mladá. V tých časoch sa 

udiali čudesné príbehy, ktoré prababka rozprávala svojej babke a tá zasa nám – deťom 

a vnúčatám. 

 Ja prababku poznám len zo starých rodinných fotografií a spomienok našej mamy. 

 Porozprávam vám ich poporiadku:  



Prababka ešte ako mladé deväťročné dievča osirela. Musela sa životom ťažko pretĺkať, aby 

ako tak prežila tú nepriazeň osudu a ťažké časy. Keď mala štrnásť rokov, ponúkli jej prácu 

služobnej až v ďalekom Vígľaši. V zámku pomáhala panej – žene správcu lesníkov. Často 

chodievala preberať zemiaky do ponurých, vlhkých a priam strašidelných pivníc pod 

zámkom. Rozprávala, ako sa vždy bála, keď musela pracovať v týchto tmavých podzemných 

priestoroch. Spočiatku pri vstupovaní do pivničných priestorov, pozorne načúvala všetkému, 

čo sa kde ozvalo. Aj tie najjemnejšie zvuky sa jej zdali strašidelné. Bola si vedomá toho, že 

strach má veľké oči, no aj tak sa nevedela zbaviť pocitu nebezpečenstva. Aj jemné stekanie 

vody po stenách alebo čľapot kvapky za kvapkou do mláky na zemi boli pre ňu dosť 

nepríjemnými zvukmi. No čím častejšie sem chodievala, pomaličky si privykala na tie rôzne 

tajomné zvuky. Dokonca z jedného neznámeho strašidelného stvorenia, ktoré sa prejavovalo 

čudným hlasom, sa neskoršie stala akási priateľka. Bola to žabka - ropucha a prababka si 

spríjemňovala chvíle samoty predstavami, že je to zázračná žaba, ktorá jej isto pomôže 

prekonať tú zložitú situáciu, v akej sa nachádzala.     

 Prababka mala príbuzných v Kopčanoch. Raz na lúke za dedinou pásla kravy a zrazu 

začula na podivný zvuk. Obzrela sa a na kraji lesa zbadala niečo veľmi zvláštne. Až do svojej 

smrti tvrdila, že videla čerta. A moja mama i ja tomu veríme. 

 Prababka a pradedo bývali a pracovali na pekne vybudovanom majeri blízko dediny, 

v ktorej teraz bývam aj ja. Keďže práve prebiehala druhá svetová vojna, nebolo ničím 

výnimočným, práve naopak, že sa tu pohybovalo veľa najmä ruských vojakov. V okolí našej 

obce boli tuhé boje a vojaci volali chlapov z majera odnášať ranených a padlých vojakov. 

V jeden deň prišli aj na majer mojich prastarých rodičov. Môj pradedko práve kolísal na 

kolenách vtedy malé dieťatko – dnes moju babku. Keď to jeden ruský vojak videl, povedal 

pradedkovi, že on nemusí ísť. 

 Keď boli neskôr nálety a bombardovanie, všetci utekali do úkrytov. Ako tam tak sedeli 

a čakali, že nálety skončia, jedna bomba spadla neďaleko od nich a začala sa sypať omietka. 

Prababka sa začala modliť, aby sa nikomu nič nestalo. Keď si myslela, že už bude čoskoro po 

nich, uvidela pred sebou tvár ukrižovaného Ježiša Krista. Upokojila sa a o chvíľu 

bombardovanie skončilo. Naozaj sa vtedy nikomu nič nestalo.  

V tých vojnových časoch nebolo nič mimoriadne, keď na brány alebo dvere domov búchali 

vojaci a nevyberanými spôsobmi sa dožadovali jedla a pitia. Pred koncom vojny vypálili 

mnoho domov i náš zámok vypálili. Našťastie dom mojich prastarých rodičov zostal 

nedotknutý. Prababka verila, že to bolo vďaka jej silnej viere, že ju i celú jej rodinu chráni 

samotný Ježiš, ktorý sa jej zjavil v pivnici počas bombardovania. 

 Verím, že tieto prababkine príbehy sú isto pravdivé. Ale do veľkej miery sú 

ovplyvnené práve tak strašnými a ťažkými časmi, v ktorých moja prababka žila. V 

spomienkach mojej babky bola jej mamka veľmi pracovitá, pobožná a dobrá žena. I ja by som 

chcel, aby raz i moje deti počúvali tieto príbehy, a tak moja prababka, babka i mama zostanú 

navždy v našich srdciach. 

 Aj keď v mojom krátkom rozprávaní nevystupujú typicky strašidelné bytosti, zlé časy 

a vtedajšie udalosti sú pre mňa až veľmi priveľmi hrôzostrašné a dúfam, že sa nikdy 

nezopakujú.  



 

Mobilný telefón už dnes vlastní každý. Či už dotykový alebo nie. Život bez 

neho si väčšina z nás nevie predstaviť.  

Kladom mobilného telefónu je 

komunikácia - pomocou mobilného 

telefónu vieme komunikovať s mamou, 

otcom, babkou alebo kamarátmi. Pomocou 

neho si vieme dohodnúť stretnutie, 

pripomenúť spolužiakovi projekt alebo 

rovno odpísať celú domácu úlohu.  Sme 

spojení so svetom – internet, sociálne 

siete: Instagram, Facebook ,Twitter a i. Náš 

dobrý kamarát - Facebook - nám vie aj 

pripomenúť,  či má niekto z priateľov 

narodeniny, ak sme na ne zabudli. 

Pomocou mobilu vieme aj zaplatiť 

v obchode na miesto kreditnej karty. 

A vieme dokonca cez internet aj nakupovať 

alebo si objednať pizzu. 

Používanie mobilného telefónu má aj 

svoje zápory: falošné účty. Všetci dobre 

vieme, že si nemáme písať s cudzími ľuďmi, či už na Instagrame,  alebo na 

Facebooku. Na druhej strane môže byť „hacker“, ktorý sa nám dokáže dostať 

do mobilu či do nášho e-mailového účtu a získať súkromné informácie.  

No teraz vám poviem svoj názor na vec. Podľa mňa sú mobilné telefóny 

veľmi užitočné. Je to vlastne malá encyklopédia. Ale môžu byť aj škodlivé pre 

náš zrak alebo u nás môžu spôsobovať závislosť. 

text napísal Patrik Lisál, 8. A,  

 obrázok nakreslila Izabela Meszárošová, 7. A  



 

Maľované krížovky pomocou internetu pripravil Filip Richard Tongeľ, 6. B 

 
 

Mladá slovenská poviedka 2018 – do tejto súťaže sa zapojila so svojou poviedkou aj 

žiačka našej školy, ktorá tvorí pod pseudonymom Rizo. 

 

Dievča prechádzajúce lesom 
 

 Prechádzam lesom celkom zaplaveným svetlom. Niektorým slnečným lúčom sa 

podarilo predrať cez husté lístie čerstvo rozkvitnutých dubov a líp, sfarbených do toľkých 

odtieňov zelenej, že ich asi ani spočítať nedokážem. Jemný vetrík sa mi pohráva s 

gaštanovohnedými vlasmi. Vtáčiky si v korunách mohutných listnatých stromov spievajú 

svoje piesne, ktoré budú svetu asi navždy zamlčané. Jar je tu. Pod nohami mi jemno praská 

suché lístie, ktoré tu spalo už niekoľko dlhých zím, no stále tu je a pamätá si všetko, čo sa 

okolo neho kedy stalo. Práve preto mu venujem najväčšiu pozornosť. Každý vtáčik, vlk či 

líška, dokonca aj malá jašterica, ktorá sa tadiaľto pred chvíľou prehnala, zanechala práve na 

tomto lístí a hline pod ním svoju stopu, svoj odtlačok, ktorý o danom stvorení prezrádza viac, 

ako by si človek na prvý pohľad myslel. Približnú veľkosť, vek, ale aj to, či sa zviera len tak 

prechádzalo, alebo zvádzalo boj na život a na smrť. Stačí sa len poriadne pozerať. 

  Som na love, no zatiaľ som nevidela stopy zvieraťa, kvôli ktorému som musela 

opustiť teplo nášho chatrného prístreška, odísť od otca s bratom a od niekedy až príliš 

veselých ľudí z nášho klanu.  



Náš klan, Klan líšok, je jeden z mála, ktorý sa drží ďalej od ostatných klanov. Ale susedný 

Vydrí klan sa pravdepodobne cíti najlepšie vo veľkej spoločnosti. No čo k tomu dodať. Aké 

zviera, taký klan, také zvyky. Napríklad my v Líščom klane sme prehnane plachí. Nie je 

pravda, že by sme sa neradi bavili. Áno, máme radi zábavu, ale len vnútri klanu. S veľkou 

nevôľou si do našich kruhov vpúšťame cudzincov. Ak niekto chce, aby sme mu dôverovali, 

musí si to niečím zaslúžiť, ináč je lepšie sa k nám ani nepribližovať. Ak sa nám niečo 

nepozdáva, jednoducho zmizneme, nenápadne vycúvame a už nás niet. Sme hocikomu 

schopní zmiznúť pred očami. Na rozdiel od členov Klanu hnedých medveďov, ktorí sa ani len 

nesnažia skrývať a o svojej prítomnosti dávajú zreteľne vedieť. A potom tu sú aj klany mimo 

Hlbokého lesa, ktorých zvyky sú mi väčšinou neznáme. Poznám len štyri druhy klanov. Klany 

Hlbokého lesa, Vysokých hôr, Morské klany a klany Večného ľadu. Každý klan je 

pomenovaný podľa zvieraťa, ktoré žije v danom type krajiny. Napríklad Klan ľadových 

medveďov sa radí ku klanom z Krajiny večného ľadu. 

 Zo zamyslenia ma vytrhne zapraskanie vetvičiek. Strhnem sa a načúvam. Už dlhší čas 

sa pohybujem v teritóriu jednej z väčších vlčích svoriek a nerada by som sa s nimi stretla 

práve teraz, keď mám len jednu dýku, ešte k tomu vyrobenú mnou a zvyšných päť šípov v 

tulci. Nič nepočujem. Pravdepodobne to bol len nejaký vták alebo veverička. Hovorím si v 

duchu a ďalej hľadám čo i len náznak nedávnej prítomnosti toho zvieraťa. Čas pomaly plynie 

a ja začínam strácať nádej, že 

niečo nájdem, stále 

nachádzam to isté. 

Veverička, zmija a opäť 

veverička... Aha, líška, tú 

som dlho nevidela... 

veverička... 

Nič zaujímavé, ani len 

náznak, že tadiaľto prešlo 

divoké prasa, ktoré som 

dostala rozkaz dnes uloviť, 

aby sme mali čím nakŕmiť 

hladové krky nášho klanu. 

 Dnes sa koná veľký 

oheň a výnimočne čakáme 

návštevníkov - poslov z Klanu havranov. Nedávno mi otec hovoril, že sú medzi našimi 

klanmi určité nezhody pre údajne ukradnutú nádobu so vzácnou liečivou masťou, ktorá sa 

používa pri najdôležitejších obradoch a modlitbách. Vtom moju pozornosť upúta nezvyčajná 

stopa, ktorá sa mi svojím bytím až vysmieva. Celý ten čas som to mala doslova pod nosom, 

no ja, ako najlepší lovec klanu si ju všimnem až teraz?! Niečo mi ale na nej nesedí až 

priveľmi. Nie je to stopa človeka, ale ani zvieraťa. Sú to tri dlhé a hlavne ostré pazúry s 

blanami, aké máva kačica alebo hus, a dlhými chlpmi. Nič podobné som za tých pätnásť zím, 

čo som na tomto svete, nevidela. Hneď vedľa nej je stopa poriadne vypaseného diviaka. Je na 

nej vidieť, že sa zviera ponáhľalo. Stopa je hlbšia ako zvyčajne. Zadná časť sa skoro ani 

nedotkla zeme, ako sa zviera ponáhľalo, pravdepodobne ho niečo prenasledovalo. Zatajím 

dych a ani sa nepohnem. Tie stopy nie sú vôbec staré, práve naopak, sú čerstvé. Ten diviak 

tadiaľto prebehol pred chvíľkou. Započúvam sa do zvukov lesa. Lístie šuští, ako sa s ním 

vetrík pohráva. Vtáky stíchli, akoby načúvali so mnou. Nič nepočuť, len tichučký šepot lesa. 

Vydýchnem. Až teraz som si uvedomila, že som celý ten čas zadržiavala dych. Zasa sa 

pozriem na stopy neznámeho tvora. Neviem, čo to je a asi by som to ani vedieť nechcela. To 

hovorí môj rozum, ale zvedavosť má iný názor. Musím zistiť, ako to vyzerá, či je to 

nebezpečné, či bude potrebné upozorniť ostatných. Môj vnútorný boj sa definitívne skončil a 



ja som rozhodnutá. Nádych. Výdych. A ide sa na to. 

 Už sa zmráka, no ja som stále na stope neznámemu stvoreniu. Podľa polámaných 

vetvičiek kríkov, ktorými prechádzalo, som zistila jeho približnú výšku jeden a pol až dva 

lakte. Mne by to bolo tak k pásu. Nie som síce vysoká, ale moja výška má svoju výhodu - 

nenápadnosť. Začínam mať pocit, že zviera pravdepodobne doháňam. Až teraz si 

uvedomujem, že sa približujeme k miestu, odkiaľ som ešte pred východom slnka vychádzala. 

K miestu, kde sa nachádza náš dočasný tábor. Mám z toho zlý pocit. Pridám do kroku. Už mi 

nezáleží na tom, či zanechám stopy, už mi nezáleží na tom, že lámem všetky vetvičky, ktoré 

mi prídu pod nohy. Chcem sa presvedčiť, že je to len zlý pocit, že si to iba navrávam, že som 

z celodenného behania po lese unavená a hlavne, že sú všetci v poriadku.  

Už sa zotmelo úplne, ale to ma nezastaví, ba naopak pridám ešte viac do kroku, takže už 

nejdem, ale vlastne uháňam lesom ako zmyslov zbavená. Na cestu mi svieti mesiac. Vtáky sa 

už skryli pred chladom jarnej noci. Vtom zbadám svetlo, no nie také, aké som chcela vidieť. 

Nie, toto nie je veľký slávnostný oheň. Už - už chcem vybehnúť na malú čistinku, na ktorej 

som strávila posledných niekoľko dní, ale zarazím sa. Celá čistinka je v plameňoch. Tráva, 

prístrešky, oblečenie sušiace sa na tráve a aj niektoré stromy navôkol. O krok ustúpim. Nie, 

nie, nie .... Toto nemôže byť pravda!? V očiach sa mi lesknú slzy a ja nemám žiadnu silu im 

zabrániť v bezhlavom úteku po mojich špinavých lícach. Padnem na kolená do trávy a 

neprítomne sa pozerám na scénu odohrávajúcu sa predo mnou. Nie, toto sa nestalo,  je to len 

zlý sen a ty sa teraz pekne zobudíš v prístrešku vedľa svojho otca a brata. Všetko bude v 

poriadku, len sa musíš zobudiť. No tak sa zobuď!! Zobuď sa!? No nič sa nedeje a ja ďalej 

kľačím v tráve zahalená tieňom posledných stromov pred čistinkou.  

„Človek musí ísť za svojím cieľom aj cez menšie nepríjemnosti, inak nedosiahne úspech.“ 

Srdce mi poskočí. Hlas, hlas, počula som niekoho rozprávať. Niekto prežil. Som tak šťastná, 

že zmysel tých slov išiel mimo mňa. Rýchlo zdvihnem hlavu a snažím sa cez slzy a oslnivú 

žiaru ohňa nájsť človeka, ktorý vypustil z úst tie pre mňa povzbudzujúce slová, no nikoho 

nevidím, všade je len oheň a tam, kde oheň nie je, je len desivá tma. Zrazu len pár krokov odo 

mňa s ohlušujúcou ranou spadne horiaci konár. Na pár okamihov sa pozriem na drobné 

iskričky letiace hore k oblohe. Periférnym videním zahliadnem čiernu postavu. Srdce sa mi 

rozbúcha. Takže predsa len niekto prežil. Postava očividne mužská, stojaca uprostred horiacej 

čistinky, mi je otočená chrbtom. Čierny plášť mu padá z ramien a siaha do polky stehien. Na 

hlave má kapucňu, z ktorej mu vypadávajú zlaté, miestami biele dlhé vlasy ozdobené 

vyrezávanými korálikmi. Presuniem pohľad nižšie. Pod nohami mu vylihuje tvor, akého som 

ešte nikdy nevidela. Hlavu má podobnú ľudskej, len celú porastenú šedivými chlpmi 

zahaľujúcimi i celé telo. Malé zelené hadie oči, nos ako ľudský, v ústach štyri veľké prehnité 

zuby špinavé od krvi. Telo rovnako ako ústa zafarbené od karmínovej tekutiny tvarovo 

pripomínajúce niečo medzi vlkom a vydrou. Štyri kostnaté končatiny zakončené pazúrmi 

spojenými blanami. Zalapám po dychu. Zviera, ktoré som prenasledovala... Strach sa mi 

mieša s mnohými ďalšími emóciami. Cítim znechutenie, odpor i bezradnosť. Všetko 

odhodlanie k pomste zo mňa opadne tak rýchlo, ako prišlo. Posuniem sa o krok dozadu, aby 

som sa ešte viac skryla a ďalej pozorujem neznámeho muža. Dlho sa nič nedeje. No teda až 

na pomaly ustávajúci požiar.  

 Odrazu sa ozve neľudský škrek. Odporný zvuk, ktorý by vám bol schopný rozorvať 

uši i z kratšej vzdialenosti, sa vydral z hrdla ohyzdného tvora a odrážal sa od okolitých 

stromov. Keď zvuk utíchol, nastalo ticho. Ticho také, až ma to desilo. Ani pomaly umierajúci 

oheň sa neodváži vydať čo i len najmenší zvuk. Zviera sa postavilo a začalo prešľapovať z 

jednej kostnatej nohy na druhú. Muž, doteraz stojaci bez pohnutia, sa zasmial. Sklonil sa a to 

nechutné stvorenie pohladkal. Beštia zo seba vydrala niečo ako vrnenie a znova si ľahla. 

Neznámy sa znova narovnal a pravdepodobne sa pozrel niekam do diaľky. 

„Najskôr musí zavládnuť chaos, až potom môžem učiniť poriadok.“ Jeho slová mi nedávajú a 



zároveň dávajú zmysel. Ďalšia haluz spadne tentoraz na druhej strane odo mňa a ja len na 

okamih presuniem svoju pozornosť inam. Keď sa chcem zasa pozrieť na toho záhadného 

muža, už tam nie je. Len tak sa vyparil aj so zvieraťom. Jediné, čo dokazovalo, že tu niekedy 

boli, bol popol, plamene a stále doznievajúce slová, ktoré sa neustále odrážajú od okolitých 

stromov a ozvena ich asi odmieta pustiť. 

 Ešte chvíľu počkám, či sa niečo nestane. Nič, len jemný vetrík, ktorý si našiel novú 

hračku v podobe šedivého popola. Popol lieta všade a mne sa doslova rozpadá všetko pred 

očami. Domov, rodina, otec, brat, kamaráti, Líščí klan, všetko je preč, všetko odletelo ako ten 

popol a už sa nikdy nevráti. Zostali mi len spomienky. Až teraz to na mňa doľahlo. Až teraz si 

uvedomujem, čo všetko som stratila. Nevydržala som to. Krik, škrek, vzlyky i 

neidentifikovateľné zvuky sa rozliehajú lesom. No teraz nie nejakej obludy, ale moje. 

obrázok – zdroj internet 

 

                    Milí žiaci, vyhodnotili sme výtvarnú súťaž 

vyhlásenú tímom časopisu Creatívci, do 

ktorej ste sa zapojilo veľa žiakov našej 

školy v období od 16.10. do 26.10.  Z 

vašich výtvorov sme  urobili na prízemí 

školy malú galériu príšeriek.  

V priebehu týždňa niekoľko 

vybraných žiakov 6. -8. ročníka chodilo po 

triedach a žiadali žiakov, aby zhodnotili 

vystavené výtvarné práce. Ďalšie 

hodnotenie prebehlo medzi členmi tímu 

časopisu Creatívci a tiež sme požiadali o odbornú pomoc p. uč. 

Krištofíkovú pri hodnotení prác, ktorá sponzorsky spolu s Martinom 

Jozefovičom z 8. A prispeli do súťaže. 

Žiaci súťažili v 2 

kategóriách. V kategórii 

žiakov 1. - 3. ročníka sa 

umiestnili žiaci nasledovne: 

1.miesto - Emma Čierna z 3. 

C, 2. miesto - Simonka 

Juráčková z 1. B a 3. miesto 

- Viktória Kučerová z 2. A. 

V kategórii žiakov 4. - 7. 

ročník získal 1. miesto Viliam Papánek zo 4. B, 2. miesto – 

Tomáš Petrák z 5. B a 3. miesto - John Fráner zo 4. B. 



Ocenení žiaci si prevzali z rúk 

porotcov ceny a diplomy. 

tím Creatívcov                       

 

 

 

 

 

 

Dva hady v púšti: 

- Počuj, my sme jedovaté? 

- A čo ja viem? Prečo? 

- Práve som si zahryzol do jazyka. 

  

 Čo potrebuje slon, keď má hnačku? 

Hlavne veľa miesta. 

 

Prečo môj syn dostal zo zemepisu 5? 

Lebo hľadal Rimavskú Sobotu 

v kalendári!  

Učiteľ sa pýta žiaka: 

- Čo sú to múmie? 

- Sušení  Egypťania! 

 

 

Rubriku vtipov pripravili Filip Richard Tongeľ, 6. B a Natália Gáliková, 6. A. Ako zdroj použili 

internet. Obrázok fľaše nakreslil Jokso z 8. A. 

 

 



 

 

Adventný veniec patrí k najstarším 

symbolom Vianoc. Prvý takýto veniec 

vyrezal z dreva v roku 1838 teológ Johann 

Henrich Wichter. Zavesil ho na dvere 

sirotinca, ktorého bol správcom a každý 

deň naň zavesil zapálenú sviečku. Pod 

vencom stála pokladnička, do ktorej zbožní 

veriaci vhadzovali vianočné milodary pre 

opustené deti. Dnes sa už na adventných 

vencoch používajú len 4 sviečky, ktoré 

symbolizujú práve 4 adventné nedele. 

Betlehem alebo jasličky predstavujú 

zobrazenie svätej rodiny Jozefa, Márie a Ježiška. Stavali sa v kostoloch a 

neskôr aj v domácnostiach, dokonca oveľa skôr ako vianočné stromčeky. 

Oplátky  

 

Oplátky symbolizujú, že kresťania 

pristupujú k svätému prijímaniu. V 19. 

storočí však mali výsadu piecť 

vianočné oplátky len učitelia či 

organisti. Dva či tri dni pred 

Vianocami ich školopovinné deti 

roznášali do rodín. Oplátky sa 

formovali horúcimi kliešťami a začali 

sa piecť hneď po Lucii. Odovzdávanie 

oplátok sprevádzali vinšom.  

text pripravila Andrea Blažeková, 8. A, ako zdroj použila internet 

zdroj obrázka adventného venca: 

http://www.wdtprs.com/images/BLOG/ADVENT/Advent_Wreath_4.gif, 

obrázok vianočného venca nakreslila Zuzka Škodová, 8. A 

 

 

http://www.wdtprs.com/images/BLOG/ADVENT/Advent_Wreath_4.gif

