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Milí čitatelia, máte opäť možnosť prečítať si náš občasník, 

ktorý vychádza nepravidelne už niekoľko rokov. V našej škole sa za tento rok 

udialo veľa zaujímavých vecí. V tomto čísle si môžete prečítať informácie o M.R. 

Štefánikovi, dozviete sa niečo      o našej pani riaditeľke, o tom ako sme sa zapojili 

do stavania hmyzích domčekov, budete vidieť vlastnú tvorbu našich šikovných 

žiakov a nakoniec sa zabavíte. Dúfame, že sa vám bude  časopis páčiť a prajeme 

vám krásne letné prázdniny. (L. Bajanová, A. Drgoňová) 

                                                      

Leto 

 

Slnko svieti do očí, 

kto do vody prvý skočí? 

Školský rok sa končí zas 

a nastane prázdnin čas. 

Odložíme knižky, perá, 

čudný pocit dušu zviera. 

Učiteľka s kyticami, želá krásne prázdniny, 

každý deň nech je dobrodružný, bláznivý. 

Tabuľa si zavrie krídla, 

umývadlo nemá mydla. 

Prázdne skrinky, žiadny hluk, 

v škole už nepočuť ani muk. 

Výlety nás čakajú, 

zážitky nás lákajú. 

A v septembri zas, 

nastane školy čas. 
 

                                                                                            Alexandra Drgoňová    

 

 

  

ÚVODNÍK 
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V roku 2019 sme si pripomenuli 100. výročie úmrtia významnej osobnosti slovenskej 
histórie, Milana Rastislava Štefánika. 

       Milan Rastislav Štefánik sa narodil  21. júla 1880 v Košariskách a zomrel 4. mája 1919 
v Ivanke pri Dunaji. Bol slovenský astronóm, fotograf, vojenský letec, brigádny generál 
ozbrojených síl Francúzka, diplomat a politik.  

      Mal najväčšiu zásluhu na formovaní česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej 
svetovej vojny. Spolu s Tomášom Garriguom Masarykom a Edvardom Benešom bol kľúčovou 
osobou pri založení ČSR.  Narodil sa v rodine evanjelického farára Pavla Štefánika a jeho 
manželky Albertiny, rodenej Jurenkovej ako šieste dieťa. Po ňom ešte prišli na svet ďalší šiesti 
súrodenci. Vzdelanie získal na Karlovej univerzite.  

Štefánik sa stal  hlasistom a stúpencom 
myšlienok Masaryka. V marci 1898 sa Štefánik stal 
tajomníkom spolku Detvan. Na svojich cestách, 
predovšetkým vo svojej diplomatickej činnosti, sa 
stretol s ruským cárom Mikulášom II., rumunským 
kráľom Ferdinandom, talianskou kráľovnou 
Margaretou, prijal ho japonský cisár, aj pápež 
Benedikt XV., premiéri a prezidenti mnohých štátov. 
Všetky jeho vedecké práce sú napísané vo 
francúzštine vo veľmi úctivom a zdvorilom štýle. 
 
     Dňa 4.5.1919 nastúpil Štefánik na letisku 
Campoformido do lietadla. Cieľom jeho cesty bolo 
letisko vo Vajnoroch pri Bratislave. Lietadlo však 
nepristálo, pretože keď sa už blížilo k miestu 
pristátia, náhle sa zrútilo neďaleko Ivanky pri Dunaji. 
M. R. Štefánik a všetci členovia posádky boli na 
mieste mŕtvi. Milan Rastislav Štefánik je pochovaný  
v mohyle na Bradle. Mohyla je 96 m dlhá a 70 m 
široká. 
 Bol to veľmi múdry a šikovný človek. Bolo by super, 

keby bolo viac takých ľudí ako on. 
text :Alexandra Drgoňová , ilustrácia : Juraj Tonka 

 
 Zdroj:    https://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Rastislav_%C5%A0tef%C3%A1nik 

https://www.aktuality.sk/clanok/480017/5-faktov-ktore-ste-o-milanovi-rastislavovi-stefanikovi-nevedeli/ 
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Tento  školský  rok sa s nami rozlúči naša pani 

riaditeľka, pretože odchádza do zaslúženého 

dôchodku. My sme si na rozlúčku s ňou pre vás 

pripravili  krátky rozhovor.  

Koľko rokov už pôsobíte na tejto škole a koľko 

rokov ste pani riaditeľkou? 

 Pôsobím tu 39 rokov a 28 rokov som riaditeľkou. Od 

roku 1991. 

 Ako sa cítite, keď po toľkých rokoch odchádzate 

z našej i vašej školy? 

Smiech...... Som rada, že som sa dožila dôchodku. Myslím, že škola je v dobrom stave, ale určite mi 

bude aj ľúto, smutno za tou prácou, za stretnutiami s deťmi. Ale už je na tých druhých, aby to trošku 

zveľaďovali.   

Keď ste boli v našom veku , chceli ste byť učiteľkou alebo ste mali vysnívané iné povolanie ? 

Vo vašom veku, približne vtedy áno, a vo vyššom veku som chcela ísť študovať architektúru a zaujímali 

ma technické predmety, a preto som nakoniec skončila ako učiteľka fyziky, čo má bližšie      k tej 

technike. 

 Mali ste nejaký koníček? 

Vychádzky v prírode a ručné práce, vtedy sa veľmi veľa vyšívalo a plietlo. 

Ktorý predmet bol váš najobľúbenejší a naopak, ktorý bol váš menej obľúbený a prečo? 

Najobľúbenejšie boli matematika, fyzika a chémia. No a menej obľúbený, je mi to ľúto, ale cudzie 

jazyky, smiech... 

Na akú strednú školu ste chodili a aký ste mali odbor na vysokej škole? 

 Študovala som na gymnáziu   a na vysokej škole som študovala na pedagogickej fakulte  študijné 

odbory fyzika a základy techniky.  

 Ako ste sa cítili, keď ste nastupovali do funkcie riaditeľky? 

Nastupovala som s obavami, či to zvládnem, či na  to budem mať a mala som z toho strach. Predsa 

viesť ľudí, viesť kolektív, byť zodpovedný za druhých a ešte aj za žiakov nie je ľahké. 

A aký bol váš najväčší detský sen? 

Môj najväčší detský sen,...smiech...To musím porozmýšľať.  Materiálne veci to neboli... Ale keď si mi 

tú otázku položila, keď sa mi tak premietlo v hlave, tak skôr byť s ľuďmi a snažiť sa, aby tí ľudia boli 

okolo mňa spokojní. 

Počula som, že ste dostali ocenenie od  pani ministerky. Poviete nám prečo a kedy ste ho dostali? 

 Ocenenie mi  bolo udelené pri príležitosti dňa učiteľov. Je to veľká medaila sv. Gorazda. A prečo? Asi 

za dlhoročnú pedagogickú prácu v školstve a získala som ju minulý rok. 

Ďakujeme za pekný a príjemný rozhovor.  Viktória Ferencová, Linda Kunová  
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     Mnoho ľudí si v dnešnej dobe záhrady zariaďuje moderne, a preto  sa veľa druhov hmyzu  

ťažko ubytuje a skryje v takýchto záhradách. Aj preto sme sa my, žiaci ZŠ Sľažany,  

rozhodli postaviť pre náš drahocenný hmyz tzv. hmyzie hotely alebo hmyzie domčeky.  

   A prečo? Pretože hmyz je dôležitou 

súčasťou záhrady, pomáha zbaviť sa 

škodcov, zároveň opeľuje kvietky, 

okrasné, i tie, z ktorých vyrastú zeleninové 

či ovocné plody. Hmyzí hotel nie je 

dekorácia, ale užitočná vec pre hmyz 

a našu záhradu.  

Výplňový materiál: seno, slama, zviazané 

steblá okrasných tráv, bambusové steblá, 

mach, vetvičky vŕb a briez, tenšie konáre, 

hrubšie konáre, do ktorých navŕtate 

otvory, makovice, šišky, dierovaná tehla, dutý kmeň, pár kamienkov, slimačie ulity, suché 

lístie atď.  

Obyvatelia: Suchá tráva naplnená do starých prasknutých kvetináčov môže byť veľmi 

pohodlná pre ucholaky. V dutých steblách alebo v dreve sa môžu usídliť divé včely, včely 

samotárky... Je ich naozaj veľké množstvo. Mnohé z nich nemajú ani žihadlo, takže nie sú 

nebezpečné a dokážu opeľovať oveľa viac ako včela medonosná. Lienky ako najlepší 

ekologický likvidátor škodcov, najmä vošiek, si tu svoje miesto na prezimovanie môžu nájsť 

tiež. Uprednostnia suchú trávu, slamu alebo vetvičky. Za svoj život lienka zožerie až 4000 

vošiek.       N.Rosinská, V. Mládeková 

https://www.rastlinky.sk/blog/domceky-pre-hmyz.html 
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    V závere školského roka nás prišiel navštíviť pán Michal Figura, ktorý 

predstavoval krásy a zaujímavosti fyziky. Najskôr nám ukázal rôzne hodiny, ktoré  

ľudia vynašli napr.: presýpacie hodiny (presýpali sa 45 minút),vodové hodiny 

(prelievali sa 2,5 minúty), medové hodiny (prelievali sa 15 minút). Neskôr 

nasledovali zaujímavosti o magnetoch a magnetickej sile. Ukázal nám 

magnetický vláčik, magnetické pole a veľa iných zaujímavostí. Krásna a zároveň 

kúzelná bola fontánka bez použitia elektriny. Dokázal nám, že oko vníma iba tri 

farby. Sú nimi modrá, zelená a červená. Lívia Bajanová v dôsledku nepochopenia  

pokynov, do tohto pána hodila plastelínu ☺ .  

Viola Mládeková, Nina Rosinská 
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     V jedno krásne ráno sa podstatné meno rozhodlo ísť na prechádzku. Išlo sa prejsť do lesa, 

kde si všimlo, že oproti nemu beží prídavné meno. Bolo uponáhľané a trochu vystrašené. 

„Prídavné meno, kam sa tak ponáhľaš ?“ spýtalo sa podstatné meno. Prídavné meno sa zastavilo 

a povedalo: „Jáj, podstatné meno, stalo sa niečo hrozné! V kráľovstve sa pohádali slovesá 

a číslovky.“ Podstatné meno nechápalo, prečo sa pohádali práve tieto dva slovné druhy. Prišli 

na námestie k fontáne a tam boli slovesá aj číslovky. Hádali sa na celé kráľovstvo, ale stále 

nevedeli prečo. Rozhodli sa zájsť za kráľom Príslovkou. Ten im povedal, že sa hádajú kvôli 

dôležitosti. Slovesá a číslovky sa hádali tak nahlas, že sa ostatné slovné druhy  navzájom 

nepočuli. Ale kráľ svojím mužným hlasom zakričal a všetci počúvali. Povedal: „Všetci 

počúvajte podstatné meno.“ Podstatné meno povedalo: „Všetky  slovné druhy sú dôležité 

a rovnako potrebné.“ Dav slovies a čísloviek si začal uvedomovať, ako hlúpo sa správali 

a vrátili sa nazad do svojich domčekov. Kráľovstvo bolo opäť tiché a bez konfliktov.                  

Alex Rajtár 

                                                                

Slovné druhy                                

Kde bolo, tam bolo,                                       

 boli slovesá činnostné či stavové, 

                                      obidve sú bezchybné. 

                                        Vybrali sa do lesa, 

                                        kotúľať si kolesá.                                            

Ako išli hore kopcom, 

stretli tam aj mačku so psom. 

Keď už vyšli na kopec, 

                                   spustili sa naraz hneď. 

                                 Po chvíli už boli dole,                                

                                     unavení ako kone. 

Lucia Sarková 

 

A 
Slovné  

druhy 
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Pre         naše 

 mamičky 

  

 

 

Mami, mame 

Odkedy čas človečí, 

odkedy sa vinie, 

odvtedy sa v ústach 

prázdnych 

hláska, slovo mihne. 

 

Najskôr tíško, slabúčko, 

malo hodne strachu, 

časom ono mocnelo, 

slovo k slovu, k hlasu. 

 

Medzi prvé, medzi ľahké, 

patrí slovo mama, 

čo ťahá sa jak na háčiku 

z perí ľudských mláďat. 

 

Keď sa ono rozozvučí, 

slovo dalo slovo, 

raz v ňom cítiš rozkaz, 

prosbu, 

občas znie ak pomoc. 

 

Ako bábo rastie, silnie, 

častejšie ho volá, 

veľmi málo takých dní je, 

kedy nezavolá. 

 

Aj keď z bába veľký, 

hrdý, 

tvor sa časom stane, 

nikdy sa v ňom nevytratí 

slovo mami, mame.  
Timea Krajčiová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Moja mama 

Ako moja rúčka pravá, 

stojí pri mne a volám ju 

mama. 

Pri úsmeve sa jej mihnú 

vrásky, 

ale všetko robí pre mňa 

z lásky. 

 

Iskrička v oku jej zažiari, 

ak sa mi v živote zadarí. 

Vždy pomáha nežne, 

dúfam, že bude žiť večne. 

 

Vždy ma chráni a chrániť 

bude, 

som ako jej druhá polka 

hrude. 

Jej úsmev je ako dúha 

v daždi,  

aj keď ma niekedy trošku 

dráždi. 

To je moja maminka. A ja 

som jej dcérenka malinká. 

Vanesa Gutmanová 

 

 

 

 

 

 

 

Venovanie mame 

Moja milá mamička, 

len pre teba, je táto 

básnička. 

Ver, že si ju zaslúžiš, 

vždy mi krásne poriadiš. 

 

Mama moja drahá, 

veľmi ťa mám rada. 

Stojíš pri mne vo dne, 

v noci, 

si mi stále na pomoci. 

 

Radíš mi vždy, hej veru, 

mám k tebe  veľkú 

dôveru. 

Ty si zo žien najkrajšia, 

mamička, moja 

najdrahšia. 

 

Vstávaš, varíš, perieš šaty, 

si pre mňa môj poklad 

zlatý. 

Moje veľké ďakujem, 

ti zo srdca venujem. 
Laura Krúpová  

 



9 
 

 

 

To ste ešte veru nepočuli, 

že Tatry v dávnoveku ako obri žili. 

Ich otec Tatran, mocný kráľ, 

veru silných nebojácnych synov mal. 

A keby ste videli jeho dcéry krásne. 

Štíhle boli a mali závoje belasé. 

No najkrajšia z nich bola, 

tá najmladšia, Hoľa. 

Nečudo, že mala nápadníkov veľa. 

No to čo sa stalo, to bolo priveľa. 

Ako pytač sa rozhodol byť ježibabin syn, 

ozrutný a škaredý jedináčik matkin. 

Hoľa bola nahnevaná, 

líčka jej  sfarbila farba červená: 

„Radšej umriem, než si zlého brať! 

Veď čo by sa mohlo horšie stať?“ 

 

 

 

 

 

A Kikimora rozjedovaná začne kliať. 

Pomyslí si - radšej ešte na pomoc duchov 

vziať. 

Krásne ráno sa mení na katastrofu, 

to bolo blýskania a hrmotu. 

No a na najvyššom kopci Kikimora, 

tá pre všetkých nočná mora. 

Ďumbier statočný zadržiaval ju 

a čakal, kým sa všetci rozutekajú. 

Kikimora, ešte viac najedovaná, 

vyslovila kliatbu a celá rodina skamenela. 

Z ich sĺz vznikli dve rieky, 

Biely Váh a Poprad veľký. 

A dievčina, z ktorej sĺz vznikol Čierny Váh 

bola, 

tá naša prenádherná- Kráľová Hoľa

Dievča celé zronené, 

pri peci učupené. 

Mať sa jej stratila, 

stratila sa do bielej perinky. 

Ona by jej lásku doniesla, 

učí sa prežiť pomalinky.  

Bolesť jej srdce zažíva, 

macocha ju bičuje zaživa. 

Upratuje, pomáha, 

len aby chleba dostala. 

Každý jeden večer, 

chodieva sa vyrozprávať mamičke. 

Krv červená jej z nôžok tečie, 

kýva tej najjasnejšej hviezdičke. 

A keď ona si zmýva krv, 

z nôžok si ju umýva prv. 

A, hľa, dievča padá, 

pri mamičku, do neba si sadá. 

Macochu trápi silné svedomie, 

dúfam, že už bolesti rozumie. 

Tatranská Kikimora 

Texty : Alexandra Drgoňová, ilustrácie : Sarah Krajčiová 

 

Balada o smutnom dievčati 
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V tých dávnych časoch boli Atény, 

 a tam preslávni boli veru sochári. 

Jeden najlepší vedel spracovať i drevo, 

veru Daidalove bolo to dielo. 

Často mal húf žiakov z najznámejších 

rodín, 

avšak Talós nebol taký mocný. 

Iné deti mali slávne mená svojich otcov, 

avšak Talós si vytvoril meno sám a mal 

menej ako 12 rokov. 

Hrnčiarsky kruh, kružidlo  pílu Talós 

vynašiel, 

a Didalos ako keby o svoju slávu prišiel. 

Robotníci o ňom začínali pochybovať 

a Daidalovi neostalo nič iné, len sa 

ľutovať. 

Potom si spomenul, ako bolo ťažké sa 

presláviť, 

a tak sa Talósa rozhodol zabiť. 

Jedného dňa ho vylákal na Aténsky hrad, 

a zrazil ho z hradieb, keď bola hustnúca 

tma. 

Chcel zahladiť všetky stopy, 

no zabudol, že Talós bol vždy usilovný. 

Bohyňa Aténa veľký skutok urobila, 

padajúceho chlapca z hradieb zachytila, 

a na čajku ho premenila. 

Daidalos chcel svoj zlý skutok utajiť, 

no netušil, že neskorý chodec by ho mohol 

odhaliť. 

 A on dobre vedel že neujde trestu, 

a preto so svojim synom Ikarom ušiel na 

ostrov Krétu. 

Minos, kráľ mocný a krutý, uvítal ho 

s radosťou, 

a Didalos sa aj tam preslávil Minotaurovou 

pevnosťou. 

Bludisko on vymyslel - stavbu nevídanú, 

a kráľ bol rád, že má na ostrove hviezdu 

slávnu. 

Daidalovi nebolo však dobre na ostrove, 

a tak svoju vlasť chodil pozorovať pri 

more. 

Žiadnu loď nebolo vidno na obzore, 

ale Daidalos neustále opakoval: ,,Nechcem 

zostať na ostrove.“ 

Vtáky tajne pozoroval, 

a model krídel zostavoval. 

Jedného dňa Ikara zavčas ráno prebudil, 

a na krídlach lietať ho naučil. 

Vysoko chcel lietať Ikaros. 

,,Na vosk by  si sa roztopil!“ opakoval 

Daidalos. 

Rybári sa obzerali, 

mysleli, že bohovia z Olympu krajinu 

kontrolovali. 

Daidalos si zaspomínal a obdivoval časy, 

kedy ešte bol sochár slávny. 

Ikaros sa vzniesol vyššie a obdivoval slnku 

zlatý voz, 

no slnko kruté to tiež využilo a zohrievalo 

Ikarovi vosk. 

Odrazu sa do morských hlbín zrútil, 

a jeho otec už celý život smútil. 
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Plakal, kričal, hľadal, no nikto sa mu 

neozýval 

a na najbližšom ostrove si naňho riadne 

zaspomínal. 

Odrazu mu na breh mŕtveho syna vynieslo, 

a krásne spomienky akoby s ním odnieslo. 

Daidalos synovi hrob vykopal, 

a na čerstvo navŕšený hrob vzlietol 

osamelý vták. 

 Bola  to čajka a pripomenula mu jeho 

starú chybu. 

Daidalos sa nahneval a ušiel na Sicíliu. 

Tam vybudoval ešte veľa pekných stavieb, 

no už nikdy nenašiel to pravé Daidalove 

šťastie. 

Linda Kunová 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustrácia: Nina Rosinská  
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Osemsmerovka 

  Z   M   R   Z   L     I    N   A 
  E   H    B    R   E   H   U   K 
  M    K   R   A    H    L    Á   Š 
   Á    A    J   K   Á     A    L   U 
   J    Č   A   Č   T    N   E   S 
   A    K   Č   A   K    E    P   O 
   R    A   T   M   O    R   E   O 

Riešenie: zmrzlina, lehátko, more, osuška, opekačka, mačka, breh, ihlan, čaj, šál, zem, raj, kačka,  

  Vytvorila: Lívia Bajanová 

 

Hurá, 
prázdniny! 


