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**** Aktivity na mesiac DECEMBER **** 

5.12. 

 Mikulášska hodina 1.A - 6.A   
     4. vyučovacia hodina 

 Mikulášska hodina 7.A - 9.A  
     5. vyučovacia hodina 

10.12.  Generálka programu k Vianociam 

11.12.  Vianočné vystúpenie v obci o 16.30 hod. 

12.12. 
 Ypsilon - súťaž 

 Workshop zdravotníkov PP 

13.12.  Školské kolo pytagoriády 

17.12.  Pedagogická pracovná porada 

20.12.  Rodičovské združenie od 16.30 hod 

21.12.  Posledný deň vyučovania pred začiatkom 
prázdnin 

22.12  Vianočné prázdniny 
od 22.12.2018 (sobota) do 7.1.2019  
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  Vianoce 

 

Vedeli  ste že ?... 

V Etiópii namiesto stromčekov zdobia palmy. 

Že aj v africkom Kongu chodia koledníci. 

Že na Štedrý deň  v o východnej Afrike naozaj veľa jedia, oslavujú, spie-

vajú a deti majú dovolené takmer všetko až do rána. 

 V Austrálii majú namiesto kapra moriaka a Santa jazdí na surfe. 

V africkom štáte Malawi v ten deň oslavujú len deti, dospelých môžu dar-

čeky aj uraziť. 

šiestaci 

 

Vianoce v našej rodine: 

My strávime Vianoce radostne, pekne, úprimne a dostávame darčeky. Mama pe-
čie koláče niekedy aj zákusky. Keď ráno vstanem tak sa oblečiem ,pomôžem 
mamke. Potom pomôžem s upratovaním aj s pečením a varením a večer pozeráme 
filmy Neskôr dá moja mamka na stôl jedlá  cela rodina sa spolu pomodlime a spo-
ločne najeme a  pri konci si rozbalíme darčeky. Mamka a ocko si rozbalia darče-
ky tiež.  

Ľubomír Čonka 6.A 
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  Vianoce 

 

 

 

Vianoce sú nielen o rozjímaní, pokoji a stretávaní sa so širšou rodinou a priateľmi, ale 

tiež sviatkami dobrého jedla a pitia. Na Slovensku sú tradičné vianočné jedlá veľmi 

rôzne a závisí to najmä od rodiny či regiónu, v ktorom žije. Na Štedrý deň sa napr. 

zvykne bežne raňajkovať vianočka, v niektorých rodinách sa dodržiava prísny pôst a ku 

stolu sa sadá až večer, inde sa obed nevarí a členovia rodiny si len niečo nájdu 

v chladničke a sú aj takí, ktorí si sviatočný deň užívajú plnými dúškami. Predovšetkým 

treba zdôrazniť, že na slovenských štedrovečerných stoloch nikdy nechýbala ryba, 

v akejkoľvek podobe. Po prísnom celodennom pôste sa večerné hodovanie zvyčajne za-

čína jedením oblátok s medom i cesnakom. Po prípitku zvyčajne nasleduje polievka, 

ktorej druh závisí od tradícií toho ktorého regiónu. Takže sa okrem kapustnice so su-

šenými hríbmi a slivkami, podáva tiež rybacia, šošovicová, fazuľová či hrachová poliev-

ka. Hlavné jedlo už tradične väčšinou  tvorí vyprážaný kapor so zemiakovým šalátom. 

Na štedrovečernom stole  nechýbajú štrúdle či záviny s makom, tvarohom, orechmi 

a jablkami, z lístkového alebo kysnutého cesta. V ostatných rokoch sa už pôvodné tra-

dičné menu mení, pribudli predjedlá, namiesto kapra sa konzumuje losos, pstruh, zubáč 

a pod. Ryba sa menej smaží, skôr sa pripravuje na pare, masle či grile. 
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Vianoce v rôznych kultúrach na Slovensku 
Vianoce u Maďarov 

V tisíckach domovov na južnom Slovensku rozvoniavať halászlé – tradičná maďar-

ská rybacia polievka. 

Musí byť riadne papriková, teda červená a ako by rybár povedal, musí byť pestro 

„zarybnená“. Čím viac druhov rýb do nej kuchár nakombinuje, tým krajšie a zaují-

mavejšie chute sa v tanieri odomykajú. 

Vianoce u Rusínov 

Členovia rodiny zájdu k potoku a symbolicky sa umyjú v ľadovej vode, aby boli po 

celý rok čistí a prebudení k viere v Krista. Až potom zasadnú k sviatočnému stolu, 

zvyky Rusínov žijúcich na Slovensku. Po ceste späť do domu zájde jeden z rodiny 

do maštale, aby podal domácim zvieratám kúsok chleba. V izbe je už pripravený 

stôl, na ňom med, cesnak a chlieb. Ak v tom roku niektorý člen rodiny umrel, má 

tiež prestreté. mali v izbe aj slamu, ako symbol toho, na čom sa Ježiš narodil a 

stôl bol zamknutý reťazou, čo malo symbolizovať súdržnosť rodiny. 

Soňa Baranová 9.A 
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Vianočná omaľovánka pre najmenších 

Našiel pre vás M. Gaži V..A 
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Vianočná osemsmerovka 

Našiel pre vás M. Gaži V..A 
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Úspechy žiakov našej školy 
 

Okresné kolo v streľbe 19.11. 2018 

Našu školu najlepšie reprezentovala žiačka 8. ročníka Tamara Kupčová, 

ktorá vyhrala kategóriu starších žiačok. Koedukované družstvo starších 

žiakov a žiačok, v zložení Tamara Kupčová, Samuel Pavličko a Tomáš 

Švagerko sa umiestnili na 3. mieste. Na krajské kolo do Prešova postúpila 

Tamarka Kupčová. 

 

 

Okresné kolo v stolnom tenise 

Dňa 14.11.2018 sa v ZŠ  Poprade- Matejovciach uskutočnilo okresné kolo v 

stolnom tenise žiačok. Naše žiačky, po postupe z obvodového kola, obsadili 

krásne 2. miesto, získali diplom a pohár. Srdečne blahoželáme! 

 

 

 

Krajské kolo vo vybíjanej 

 

Po skvelých výkonoch na obvodovom a okresnom kole žiaci našej školy po-

kračovali v skvelom výkone aj na krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo 

13.11.2018 v Prešove. Získali krásne 2. miesto. Porazili Lipany, Levoču a 

tesne prehrali s Prešovom. Dosiahli doteraz najlepšie umiestnenie v tomto 

obľúbenom športe na I. stupni. Srdečne blahoželáme! 
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Víťazi obvodového a okresného kola vo vybíjanej 

Dňa 8.11.2018 sa vo Svite uskutočnilo obvodové kolo vo vybíjanej koedukovaných 

družstiev najmladších žiakov a žiačok základných škôl. Naši žiaci si zmerali sily 

s rovesníkmi zo ZŠ Komenského Svit, Štrby a Šuňavy. Skvelou taktickou hrou a 

zodpovedným prístupom si vybojovali 1. miesto a postup na okresné kolo, ktoré 

sa konalo 9.11.2018 na ZŠ Komenského Poprad. Tam nenašli súpera a postupne 

zdolali ZŠ Jarná, Francisciho, Komenského Poprad a Vikartovce. Stali sa víťaz-

mi okresného kola a postúpili na krajské kolo do Prešova. Blahoželáme! 

 

 

 

 

Recitačná súťaž "Piráti krásy" 

Dňa 5.11. 2018  sa uskutočnil piaty ročník diecéznej súťaže Piráti krásy, ktorý 

bol venovaný odkazom blahoslavenej Anky Kolesárovej a stretnutiu P18. 

V tejto súťaži nás s umeleckým prednesom poézie reprezentovala žiačka 9.A 

triedy Zuzana Dunajová-Jurčová. Získala prvé miesto a postupuje do diecézne-

ho kola v Spišskom Podhradí. V próze  úspešne obhájila tretie miesto Soňa Ba-

ranová, taktiež žiačka 9. A triedy. Obom dievčatám srdečne blahoželáme a pra-

jeme veľa ďalších úspechov. 

 

 

 

                                                                                                                             Aleš Gaži 9.A 
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Vychádzky do okolia Popradu 

Piataci odporúčajú: 

SUCHÁ BELÁ—Slovenský Raj 

Náročnejšia túra dolinou, treba si pripraviť dostatok jedla, má asi 9 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprad—Gánovce 

Je to prechádzka cez staré a nové mesto, na poliach za Popradom môže-
me vidieť aj kone. Končíme v Gánovciach pri Aqua, prípadne pri travertí-
noch. 
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Národné parky Slovenska 

 

Náš najväčší park je NAPANT—Nízke Tatry   728 kilometrov štvorcových 

 

 

 

 

 

Náš najmenší park je PIENAP 37,5 kilometrov štvorcových. 

 

 

 

 

 

Najstarším parkom je TANAP, z roku 1949. 

 

 

 

 

 

Najmladším a zrejme najlesnatejším  parkom je Veľká Fatra, z roku 2002. 

 

 

 

 

                     deviataci 
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ROZHOVOR s pani Máriou Kubaskou 
k výročiu ČSR 

 

Ako chodili ľudia oblečení? 

,,Keďže Teplica je blízko pri Poprade, ta „mestská móda“ bola 
aj u nás čiže ľudia nechodili oblečení v krojoch ale 
v nohaviciach a ľanových košeliach. Teplica ani nemala svoj 
vlastný kroj.“ 

A čo škola?   

,,U nás nebola meštianka takže som každé ráno chodila pešo do Spišskej Soboty. Vtedy ani neboli také skrat-
ky ako sú dnes“ 

Čo robili deti keď neboli v škole?  

,,Deti keď prišli zo školy museli ísť pomáhať na polia alebo k dobytku. A môj otec mal veľmi veľké statky tak-
že roboty som mala dosť. Mali sme kone, kravy, ovce a veľa ďalších zvierat. Tí čo nemuseli byť na poliach sa 
hrávali na ulici, naháňali sa a tak. Vtedy to bolo úplne inak dnes, nikto ani len nevedel čo to počítač je.“   

Z čoho ľudia žili? 

,,Ľudia jedli samozrejme to čo si vypestovali sami. Tepličania sa živili predajom dreva. V lese si naťažili drevo 
a v Poprade bola obrovská pila, tam drevo vozili, opracovali ho a potom predávali a s toho žili. Ja som mala 2 
bratov oni sa živili tým predajom dreva ale tiež vozili na voze s koňmi šuter do Svitu keďže sa vtedy staval 
alebo rozvážali ľudí. Za to že naša rodina takto pomáhala rôznym ľudom oni na oplátku pomáhali nám na po-
liach alebo pri dobytku.“ 

Spomínali ste že ste mali veľké statky takže ste boli bohatá rodina?   

,,No mali sme veľmi veľa pôdy ale neboli sme veľmi bohatý a problém bol ten že sa istým ľuďom s mocou nepá-
čilo to koľko mame majetku a tak keď sa postavilo družstvo tak nám väčšinu pôdy zobrali, hlavne tej dobrej 
a namiesto nich nám dali tú najhoršiu pôdu aká tu v okolí bola. No taký bol vtedy režim. Niečo nám ostalo do-
dnes a družstvo nám za to platí.“ 

Spomínate si na T. G. Masaryka? Aký to bol prezident? 

,,Bol to dobrý prezident ale nejako som sa o neho nezaujímala. Akurát som sa o ňom učila v škole.“ 

Ako to vyzeralo medzi vojnami? 

,,Medzi vojnami tu bol pokoj ľudia žili pokojný život. Teda až do momentu keď nezačali pod Tatrami padať 
bomby. Vtedy sme sa všetci hrozne báli. Presne si to pamätám. Bola som celý deň doma a žehlila som plachty 
na posteľ. A v tom som vonku počula výbuchy, veľké výbuchy. V ten moment domov pribehli bratia aj otec 
a všetko sme začali hádzať do vriec, aj tie čerstvo vyžehlené plachty. Všetko sme hodili do vriec a začali 
rýchlo utekať do lesa. V lese sme prespali jednu noc. Začali nás okupovať Nemci. Balí sme sa ich keď sme vy-
šli z lesa hneď nás kontrolovali. Boli ubytovaní v rodinách ale neboli až tak hrozný dokonca nám aj pomáhali pri 
dobytku. Po nich znova začali padať bomby, vtedy prišli zase Rusi. Tých sme sa báli o veľa viac. Tí brali všetko 
– zvieratá, úrodu proste všetko. Vtedy rozkradli aj Svit. Všetky fabriky boli rozkradnuté, bolo tam aj veľa 
vagónov no všetky si ich pobrali. Aj oni boli ubytovaní v rodinách ale boli o veľa horší ako Nemci. Moji bratia 
aj manžel boli Partizáni, v lese mali svoj bunker a sama som im nosila každý deň jedlo a nebála som sa.“ 

Mária Kubaská, 90 rokov 

Vypracoval Samuel Pavličko 
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1. Synanceja bradavičnatá 
Najjedovatejšia ryba s latinským názvom Synanceia verrucosa. Žije v tropických vodách Indického a Tichého 
oceánu. Synanceja bradavičnatá skrýva pod ostrými tŕňmi chrbtovej plutvy jedovú žľazu. Jej útok je veľmi 
bolestivý a má pre ľudský organizmus fatálne následky. 

2. Pralesnička strašná 
Prudkojedovatá žaba s latinským názvom Phyllobates terribilis. Žije v dažďových pralesoch v Kolumbii. Pra-
lesnička strašná skrýva svoj jed v pokožke. Jeho účinok vedie k skorému zlyhaniu srdca. Tieto žaby majú v 
priemere taký silný jed, že len jeden miligram stačí na usmrtenie 10 až 20 ľudí.  

3. Medúzy štvorhranky 
Smrteľné nebezpečenstvo pre ľudí predstavujú medúzy, ktorých telo má tvar štvorhranného zvona, akou je 
napríklad medúza. Jej chápadlá sú pokryté miliónmi buniek, ktoré pri kontakte s ľudským telom vystreknú 
extrémne silný jed. Nasleduje ukrutná bolesť a v prípade, že nedôjde včas k liečbe aj smrť. 

4. Kobra kráľovská 
Pravdepodobne najznámejším z jedovatých zvierat je indický had s latinským názvom Ophiophagus hannah. 
Je považovaná aj za najdlhšieho jedovatého hada vôbec. Útechou môže byť snáď len štatistika, že polovica z 
jej uhryznutí je bez vylúčenia jedu. V opačnom prípade obeť čoskoro upadne do kómy a ak nedostane včas 
protijed, zomrie. 

5. Mramorový slimák 
V morských hlbinách predstavuje obrovské nebezpečenstvo tvor s latinským názvom Conus marmoreus. Mra-
morový slimák útoči pomocou vlastnej "harpúny", jed do obetí vstrekuje zo zubov. Korisť paralyzuje inten-
zívna bolesť a pred týmto predátorom morí nemá žiadnu šancu ujsť. 

6. Hapalochlaena maculosa 
Najjedovatejšia chobotnica na svete má latinský názov Hapalochlaena maculosa. Pri jedinom zahryznutí vylú-
či v slinách také množstvo tetrodotoxínu, že by to stačilo na usmrtenie aj 10 ľudí. Jej uhryznutie je o to 
nebezpečnejšie, že ho takmer vôbec necítiť. 

7. Štvorzubce 

Hneď po žabách pralesničkách strašných, sú to práve štvorzubce, ktoré sú druhé najjedovatejšie spomedzi 
všetkých stavovcov. V prírode sa vyskytuje vyše 120 druhov tejto nebezpečnej ryby. V Japonsku ich považu-
jú za delikatesu. Môžu ju však pripravovať len veľmi skúsení kuchári, inak by ich konzumácia neskončila naj-
lepšie. 

8. Banánový pavúk 
Banánový pavúk, označovaný tiež ako brazílsky putovný pavúk je útočný a často napáda aj človeka. V liečbe 
sa používa nešpecifické protipavúčie sérum, ktoré u nás nie je dostupné. 

9. Taipan vnútrozemský 
Aj keď najdlhším jedovatým hadom je už spomínaná kobra kráľovská, aj taipany, ktoré sa vyskytujú v Juho-
východnej Ázii môžu dosiahnuť úctyhodnú dĺžku. Priemerné množstvo jedu v jednom uhryznutí je 44 mg až 
do 110 mg. 

10. Húsenica motýľa z čelade okáňovité 
Húsenica veľkého motýľa z čelade okáňovité s latinským názvom Attacus atlas používa na vstrekovanie jedu 
do obeti jemné chĺpky. Pri dotyku telo okamžite reaguje na toxíny, čo môže mať až smrteľné následky. Po 
bolestiach hlavy, zvracaní a malátnosti nasleduje vnútorné krvácanie. V nejednom prípade nasleduje mozgová 
smrť. 
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Miriam Skokanová 7.A 
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Na záver niečo pre šikovné ruky: 

Pavúk z papiera 
 

Potrebujeme: Rolku z toaletného papiera, čierny papier, malé plastové očka (keď nemáme, 

môžeme ich nakresliť), lepidlo, nožnice, ceruzku. 

Postup: Rolku od toaletného papiera stlačte a namaľujte na čierno. Kým farba uschne, na 

čierny papier si obkreslite svoju ruku. Potom ruku vystrihnite, ale bez palca. Ruka tak bu-

de mať iba 4 prsty. Toto celé ešte raz zopakujte, vzniknú vám tak dve ruky so 4 prstami, 

ktoré budú slúžiť ako nohy pavúka. Tieto ruky potom nalepte zospodu rolky – tela pavúka. 

Pri konci ich trochu ohnite, aby držali pekne tvar. 

Pavúčik je hotový. 

 

Vypracovala: Sofia Slobodnikova  

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2019 praje  redakcia Ex-
pertov v zložení: 

 

Aleš Gaži 9.A, Jakub Németh 9.A,  Marek Gaži  5.A, Silvia Valentí-
ková 5.A, Ľubomír Čonka 6.A  a Mgr. Róbert Glatz 


