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ZÁKLADNÁ ŠKOLA, BISKUPICKÁ 21, 821 06 BRATISLAVA 

ŠKOLSKÝ ČASOPIS, MAREC 2017 
CENA: 0,20€ 



 

 

REDAKCIA   
 

 Milí naši čitatelia, 

po troch mesiacoch opäť listujete vo Fantastike, ktorá po celý čas sledovala dianie 

v škole, prácu žiakov a učiteľov počas i po vyučovaní a všetky súťaže či akcie, ktoré           

sa nám podarilo uskutočniť, aby sme sa nimi mohli popýšiť prostredníctvom strán 

školského časopisu. Z dlhej zimy sa pomaličky dostávame do teplejšieho,  veselšieho      

a príjemnejšieho obdobia, o čom svedčia uplynulé jarné prázdniny a nadchádzajúca 

Veľká noc, ktorou naši predkovia, Ѕlovania, vítali jar! Preto nech Vás Fantastika 

sprevedie časom i spomienkami nedávnymi a otvorí priestor pre posledné tohtoročné 

príbehy našej školy.  

V druhom polroku všetkým prajeme veľa školských i osobných úspechov, dobré 

známky, pevné priateľstvá, pozitívnu atmosféru v triedach i na chodbách a deviatakom 

samé správne krížiky v Testovaní a tučné obálky s obsahom „PRIJÍMAM“. 

Pani učiteľkám Dankám, Kališovej a Roháčkovej, ďakujeme za spoluprácu a cenné 

príspevky!   

                                                                                       Redakčný tím                                



 

                                               

 

                 NA ÚVOD ZRNKO SPOMIENOK ...  

 

 Aj v tomto školskom roku sa nám podarilo vo Vetvári pripraviť vianočnú 

besiedku pre rodičov a blízkych priateľov. Mnohí z nás, žiaci, učitelia i vedenie školy, 

prípravám venovali veľké množstvo času, energie a trpezlivej práce či už popoludňajšími 

nácvikmi, výzdobou školy, sály, alebo výrobou pozvánok a celým plánovaním večera. 

S radosťou sme každý štvrtok čakali Adriku s Kajom, s ktorými sme zažili veľa zábavy          

a jedinečných chvíľ. Ďakujeme Občianskemu združeniu RomaIntegra, že na nás nezabudlo 

a poctilo nás svojou spoluprácou, výsledkom ktorej sa podvečer 14. decembra 2016 naplnil 

dobrou náladou, radosťou a predvianočnou veselosťou. 

 Tešíme sa opäť o rok! Avšak my už dnes vieme, že súčasní nulťáci, budúci 

prváci, s pani učiteľkou Kališovou nepocválajú na koňoch vraných, ale na ťavách saharských.   

 

                                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 



 

                                                        COMBAT GAMES  

                                                               TURNAJ BOJOVNÍKOV                                                                                   

 

 

________________________________________________________ 
  

Vo štvrtok 8. decembra 2016 sa v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy ochrany 

osôb a majetku uskutočnil už tretí ročník netradičnej súťaže Combat Games. V štyroch 

disciplínach súťažili trojčlenné družstvá, aby si medzi sebou zmerali sily v nasledovných 

disciplínach: 

 Netradičná prekážková dráha 

 Sila kopu 

 Mierená streľba na terč – laserová pištoľ a puška 

 Netradičná zručnosť (rozobratie cvičnej zbrane – samopal vzor 58) 

Naše družstvo, v zložení Enrico Sarközi, Jozef Koller a Tomáš Tóth s koeficientom 1,300, 

obsadilo v silnej konkurencii krásne tretie miesto. Našim bojovníkom srdečne blahoželáme. 

                                                                                                                                       Mgr. D. Kališová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                FAŠIANGY/KARNEVAL...   

... alebo mjasopust sú obdobím od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou, Popolcovou 

stredou. Podľa prameňov z obdobia Veľkej Moravy sa u nás v 9. storočí používal termín 

mjasopust, čiže koniec jedenia mäsa pred pôstom. V Česku sa toto slovo zachovalo             

ako masopust, my sme však prebrali slovo fašiangy, odvodené z nemeckého fašang,         

ktoré sa vyvinulo zo slova vast-schant, čo znamená výčap alebo posledný nápoj podávaný 

pred pôstom. Potom nasleduje 40 dňový pôst až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie 

medzi zimou a jarou. Najznámejšie a zároveň najveselšie sú posledné dni fašiangu, spojené    

s radovánkami a hodovaním. Fašiangové tradície, spojené so sprievodmi maskovaných ľudí, 

boli akýmsi prechodom medzi Vianocami a veľkonočnými sviatkami. Naši dávni predkovia 

sa na bujaré oslavy veľmi tešili. Vtedy bývali fašiangy oveľa hlučnejšie ako dnes. Každý      

sa snažil užiť si tieto krátke chvíle ako najlepšie vedel. Veselil sa bohatý aj chudobný, pán     

aj sluha, majster aj tovariš. Každý jedol fašiangové šišky, veselo popíjal, spieval a tancoval 

pri hudbe. A my na Biskupickej veľmi radi ruka v ruke v telocvični so zvykmi a tradíciami... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

NOC V ŠKOLE 

 

Školský rok 2016/2017 je rokom čitateľskej gramotnosti všetkých škôl na Slovensku. Slovné 

spojenie „čitateľská gramotnosť“ je nám známe. Počujeme ho veľmi často na vyučovaní, 

vychádza z telky, rádia, novín, časopisov i z webov. Počuť, počujeme, vidíme, prečítame si, 

ale rozumieme správne jeho významu? Je to veľmi jednoduché... Ten spočíva v budovaní si 

priateľstva s textom. Či už umeleckým, náučným, informačným, alebo publicistickým. Aby 

sme rozumeli obsahu, ktorý čítame, mali z čítania radosť, fantazírovali, obohacovali si slovnú 

zásobu, zlepšovali pravopis, vedeli nachádzať a využívať dôležité informácie, formulovať 

otázky, názory a nakoniec, samostatne tvorili literárny svet. A práve preto naše dobré pani 

učiteľky pre nás pripravili nočné čítanie v škole. Noc bola dlhá! Vyskúšali sme si hlasné 

čítanie z Biblie pred publikom, pracovali s dejom povesti, v tichosti analyzovali báseň 

spolužiaka, súťažili v literárnom kvíze a dramatizovali ako profesionálni herci. Záver noci 

patril púšťaniu balónov prianí a nechýbalo ani disko-trysko.  

Noc v škole bola hravá, veselá a zážitková, no najmä zmysluplná. Ďakujeme!   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

ŽIACI VII. A SA PÝTAJÚ,  
PANI UČITEĽKA KALIŠOVÁ ODPOVEDÁ 

Tomáš Masaryk: Prečo sa nevenujete inej práci? 

Odpoveď: Práca s deťmi ma veľmi baví a navyše som 

pedagogiku aj vyštudovala. Napriek skutočnosti, že to nebol 

môj detský sen, musím povedať, že povolanie učiteľky sa mi 

stalo koníčkom. Počas školského roka dokážem zažiť veľké 

množstvo zaujímavých situácií, častokrát ma odpovede žiakov 

pobavia, ale najmä ma teší odovzdávať vedomosti iným. Sú však aj také chvíle, kedy by som 

najradšej pracovala s múkou alebo textilom, ktoré nevedia papuľovať, klamať a podvádzať. 

Našťastie príde ďalší deň, kedy opäť s radosťou a úsmevom predstúpim pred niektorú triedu 

a som hrdá na to, že som učiteľkou. 

 

Katarína Keseghová: Máte rada túto školu? 

Odpoveď: Mám a veľmi. Každý deň (až na zriedkavé výnimky) sa teším do práce. Mám 

skvelé kolegyne a kolegov. V zborovni vždy vládne úžasne dobrá nálada a pozitívna klíma. 

Všetci si vždy ochotne pomáhame a poradíme pri riešení prípadných problémov. Mám 

väčšinu skvelých žiakov, ktorí ochotne pracujú na hodinách a počas prestávok sa nedostávajú 

do rozporu so školským poriadkom. Pre tých pár výtržníkov mám len túto pravdivú vetu, 

ktorá je už preverená rokmi: „Nikdy nerob inému to, čo by si nerád od iného prijal sám!“  

 

Ján Vacula: Prečo robíte medzi žiakmi rozdiely? 

Odpoveď: Pri známkovaní nikdy žiadne rozdiely nerobím. Ak na hodinách dávaš pozor,       

si aktívny a doma sa riadne pripravíš, si odmenený dobrou známkou. Ak budeš celú hodinu 

vyrušovať a doma sa na učivo ani nepozrieš, nemôžeš očakávať moju zhovievavosť. Ale Ty 

asi myslíš na niečo iné. Žiakov zo zásady delím na slušných a takých, čo sa v škole nevedia 

správať. A to je možno to, čo si mnohí žiaci neuvedomujú. Každý učiteľ musí dbať na to,    

aby sa deti správali k sebe korektne, neubližovali si, neboli drzí a bezočiví k dospelým 

a dodržiavali základné pravidlá slušnosti. Kto ich akokoľvek poruší, musí počítať                  

so sankciami. 

 

 

 



 

Denis Dominko: Čo máte na deťoch najradšej? 

Odpoveď: Menšie deti sú ako nepopísaná stránka v zošite. Do každého jedného sa snažím 

(občas aj neúspešne) zasiať zrnko slušnosti, zvedavosti po poznaní a objavovaní a odvahy 

dosahovať veľké ciele. Väčšie deti sa zase snažia presadiť svoj názor, poukázať na svoje 

prednosti a argumentovať v mnohých veciach. Každý vek má to svoje – jedinečné. Pre mňa 

osobne sú deti (žiaci) výzvou na to, aby som im niečo zo seba odovzdala. A práve toto mám 

na deťoch najradšej, že v každom jednom dokážem zanechať aspoň malý kúsok seba. 

 

Patrik Gutléber: Čo by ste zmenili vo svojom živote? 

Odpoveď: Každý z nás (vrátane mňa) už zažil vo svojom živote veľa prekrásnych chvíľ,     

ale aj takých okamihov, ktoré mu priniesli bolesť a sklamanie. Každá jedna udalosť sa nám 

prihodí práve preto, aby sme si z nej zobrali nejaké ponaučenie a aby nás posunula vpred. 

Takže určite by som na svojom živote nechcela meniť nič a som zvedavá, čím ma ešte dokáže 

prekvapiť. 

 

Klaudia Danielová: Ako vychádzate so svojou rodinou? 

Odpoveď: Je to veľmi osobná otázka, ale rada Ti na ňu 

zodpoviem. Mám dve rodiny – jednu súkromnú a jednu 

pracovnú. V mojej súkromnej rodine vládne hlavne veľa 

lásky a porozumenia. Veľmi často a dlho sa vieme medzi 

sebou porozprávať o čomkoľvek, mimoriadne radi sa spolu 

smejeme a robíme si kedykoľvek (nielen na sviatky) radosť 

rôznymi maličkosťami. V mojej pracovnej rodine, do ktorej 

patríš aj Ty, prevláda pocit zodpovednosti za Vás a aj za to, 

aby z Vás vyrástli slušní a pracovití ľudia. Takisto sa 

dokážeme spolu rozprávať, smiať a robiť si radosť. Takže sa 

vlastne môžem považovať za veľmi bohatého človeka, ktorý 

má dve úžasné veľké rodiny. 

                  
 
 
                                                                                    Mgr. D. Kališová 

                                                                        
                                                                              
                                                                                  
 
                                                                                  



 

                                                                     

                                                                TVORBA SIEDMAKOV 

 

 

PATRIK GUTLÉBER 

    Školský deñ 

Každé ráno budík zvoní 

a ja bežím zas do školy. 

 

Pozdravím sa so školníkom 

a aj s pani učiteľkou. 

 

Na lavicu žiacku dávam, 

ústa pri tom nezatváram. 

 

Vbehne triedna, zbystrím zrak, 

na tabuľu píše ani drak. 

 

Prázdniny, milí žiaci, od pondelka, 

v triede zaraz radosť veľká. 

 

Hurá, hurá... hukot, paráda! 

Týždeň doma, aká úľava. 

 

Každé ráno budík zvoní... 

 

 

 

TOMÁŠ MASARYK 

         Škola  

Ráno budík zazvoní 

a chlapec ledva oči otvorí. 

Sleduje mamu v kuchyni... 

Čo dobré na raňajky vytvorí? 

 

Školník bránu otvára, 

zvonenie žiakov zvoláva, 

rútia sa sťa stádo slonov, 

riaditeľka vzýva silu bohov. 

 

Opálková dátum píše 

a Janko sa za chrbtom kníše. 

Prestaň, Janko, upokoj sa 

a do lavice k oknu presťahuj sa! 

 

Február víta ešte chladné prázdniny, 

kedy slnko skoro sadá za doliny. 

Voľné dni sú za rohom, 

a preto, školička, dávame Ti zbohom! 

 

PS: Evička, tvoj opis jesene uverejníme v jeseni! 

 
 



 

MAREC, DEÑ UČITEĽOV A MESIAC KNIHY 
 

28. marca pri príležitosti  výročia narodenia J. A. Komenského, učiteľa národov, všetci 

slovenskí učitelia ako jeho pokračovatelia oslavujú svoj deň, Deň učiteľov.  

Viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je vznešeným poslaním 

tých, ktorých v živote zdobí meno UČITEĽ. Pretože vzdelanie je najmúdrejšou investíciou     

a hodnotou, ktorá sa nestráca vekom, časom, postavením, majetkom ani infláciou. Asi všetci 

si uvedomujeme, že profesia učiteľa kladie na osobnosť človeka obrovské požiadavky.        

Na jednej strane musí byť učiteľ „vedcom“, ktorý má veľa poznať, ovládať, tvoriť. Svojím 

profesionálnym prístupom a odbornosťou rozvíjať vedomosti a praktické schopnosti žiakov, 

upevňovať ich zručnosti. Na druhej strane sa však od učiteľa očakáva, že bude zároveň 

„umelcom“, aby deti a žiakov „nainfikoval“ láskou k hľadaniu, objavovaniu, k múdrosti 

a dobru. Neraz sa ocitá v pozícii psychológa či starostlivého rodiča. Často sa v ňom musia 

skĺbiť hodnoty, ku ktorým bude viesť i svojho žiaka, a to múdrosť, tolerancia, empatia          

či férovosť. Každý jeden z mojich kolegov je hrdý na svoje poslanie a výsledky svojich 

žiakov, tolerantný k nedostatkom a slabostiam žiakov, dôsledný v nárokoch nielen na svoje 

výkony, ale aj výkony zverených žiakov, rešpektujúci  individualitu žiakov i kolegov, tvorivý 

v hľadaní metód a foriem práce. Hovorí sa, a minulosť to mnohokrát potvrdila, že učiteľ je 

svedomím národa. Je však nutné doplniť aj to, že aká je rodina a škola, taká je mladá 

generácia, od ktorej raz bude budúcnosť národa závisieť. 

Z celého srdca prajem všetkým slovenským učiteľom k sviatku  pevné zdravie, 

správnu motiváciu, ľudskú a kolegiálnu klímu v našich školách. Nech sa nám spoločne podarí 

naplniť krédo: „Dobrá škola je tá, kde učitelia milujú deti a vážia si ich rodičov a kde žiaci 

milujú a rešpektujú svojich učiteľov a v neposlednom rade aj rodičia si učiteľov vážia 

práve preto, čo robia pre ich deti.“                                                              

                                                                                                       Mgr. D. Kališová 



 

MAREC BOL VYHLÁSENÝ ZA MESIAC KNIHY NA POČESŤ MATEJA HREBENDU 

Matej Hrebenda (10. 3. 1796 – 16. 3. 1880) sa narodil aj 

zomrel v marci. S batôžkom kníh, palicou v ruke a najčastejšie 

oblečeného do rimavského kroja, tak ho stretávali ľudia na 

potulkách nielen po rodnom kraji. Venoval sa zbieraniu kníh a ich 

zachraňovaniu. Rozširoval slovenské a české knihy medzi 

vlastencov, vzdelancov a pospolitý slovenský ľud. Prežil ťažký 

život, bol slepý, no napriek tomu pociťoval radosť a šťastie, keď 

mohol pomôcť  národu. Svoju súkromnú zbierku daroval Matici 

slovenskej a prvému slovenskému gymnáziu v Revúcej, a preto od 

roku 1955 nesie marec prívlastok mesiac knihy. V dnešnej dobe sa ku knihám dostaneme 

omnoho jednoduchšie ako v minulosti. V meste sú veľké predajne kníh, knihy si môžeme 

požičať v knižnici, knihy máme doma, dokonca sú knihy na internete a tiež audio knihy, stačí 

len počúvať. Niekto obľubuje rozprávky, iný si rád prečíta román, encyklopédiu, dobrodružný 

príbeh. Pri čítaní pociťujeme radosť, smútok, zažívame dobrodružstvá spolu s hrdinami 

z príbehu, spoznávame nové svety, cestujeme v čase. Rozvíjame si fantáziu, slovnú zásobu, 

získavame vedomosti, zlepšujeme svoje vyjadrovanie. A aký vzťah majú ku knihám piataci?  

Natália Danihelová: „Knihy čítam preto, aby som sa niečo nové dozvedela. Rada čítam 

akčné knihy, také pre starších.“ 

Mária Lesková: „Z kníh sa veľa naučíme, keď sa nudím, prečítam si knihu.“ 

Cyril Rástočný: „V knihách sú rozprávky, ktoré môžu dospelí prečítať deťom na dobrú noc.“ 

Nikol Vachálková: „Knihy rada čítam preto, lebo sa z nich môžem naučiť niečo nové,         

sú v nich zaujímavé príbehy.“ 

Denisa Ѕtarčeková: „V knihách sú zaujímavosti, naučím sa nové slová, zlepšujem si pamäť 

a aj sa zasmejem.“ 

Dušan Keszegh: „Moja najobľúbenejšia kniha je facebook.“ 

 

Keď mám peknú knižku v ruke 

- hoci neveľkú – 

je to, akoby som stretla 

dobrú priateľku. 

Kadečo mi vyrozpráva, 

čo ja nepoznám, 

 

 

 

zavedie ma do ďaleka, 

hore ku hviezdam. 

Keď mi večer začne sníček 

lietať pri líci, 

ja zaspávam v postieľočke, 

knižka v knižnici. 

                                
                                          Mgr. D. Roháčková



 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


