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Úvodník
Vítame vás opäť pri čítaní :-). A to v novom roku - 2019. 

Želáme vám, aby ste ho prežili v zdraví a šťastí.
Čaká nás veľa zaujímavostí a veľa sviatkov.

 Máme pred sebou posledný "zmrznutý" mesiac - február a všetci sa tešíme na 
nadchádzajúcu jar plnú slniečka.

Všetkým prajeme slnko po celý rok.

Prečo mám rada Slovensko,
prečo mám rada slovenčinu?

 
Slovensko je moja rodná zem.

Som rada, že som sa narodila práve sem.
 

Sú tu krásne hory, lesy, lúky, rieky, plesá
pohľadom na to každé srdce plesá.

 

Tamara Eisnerová, 5. C

Máme tu pekné mestá a utešené dediny,
žijú tu šťastní ľudia aj celé rodiny.

 
Aj keď som ja Slovenka ešte mladá,

Slovensko aj slovenčinu mám ja veľmi rada.

Redakčná rada



Zima
                                                     
Od severu vietor duje,
zima prišla, zrazu tu je.
Šup kabáty na seba,                   
kto ho nemá tomu beda.              
Zapadol kraj bielym snehom,
pustíme sa dolu brehom.

Snehuliak        
             
Deti! zmizol snehuliak,
zbúral ho zlý diviak.
Postavme ho druhýkrát,   
bude to váš kamarát.
Tri gule a z mrkvy nos,
snehu je tu veru dosť.

Elizabeth Verkinová, 4. D

Zima mrazivá
 
Zima mrazivá, zima tajomná,
pokoj i oddych prináša,
pod bielou perinou život ukrýva.
Krášli svet dotykom umelca,
keď mrazom oprie sa do štetca.

Manuel Marzán Rodríguez, 4. A



14. február - 
Deň sv. Valentína

O svätom Valentínovi koluje veľa legiend. Tá najznámejšia je
 o Valentínovi, ktorý žil v 3. st. n. l.

Je to kresťanská legenda, ktorá hovorí o svätom Valentínovi, ktorý bol mučeníkom 
žijúcim za vlády cisára Claudia II.  Tento panovník rád a často viedol vojny, ale 

rímski muži jeho nadšenie nezdieľali a neradi vstupovali do vojska. 
Podľa Claudia bol ich dôvod jednoduchý: nechceli opúšťať svoje ženy a rodinu. 

Ženatých mužov nepovažoval za dobrých bojovníkov.  
Preto zakázal všetky zásnuby a sobáše v celom Ríme. Valentín bol rímsky kňaz, 

ktorý aj napriek cisárovmu zákazu tajne sobášil zamilované páry. 
Keď to cisár Claudius zistil, uväznil Valentína a odsúdil ho na trest smrti. 

Poprava Valentína sa konala 14. februára roku 296. 
Pred svojou smrťou napísal Valentín milostný list dcére väzenského dozorcu, do 

ktorej sa zaľúbil. Bolo to prvé valentínske prianie.

„Valentínky“ môžu mať rôznu 
podobu, ale vždy dominuje srdce.



Optické klamy
       Ahojte. Aj v novom roku mám pre vás optické klamy. Už sme sa zoznámili 
s pohyblivými aj s dvojitými obrázkami, no a dnes som si pre vás pripravil nereálne 
objekty a obrazy.
       O čo teda ide? Na týchto obrázkoch sú rôzne objekty, stavby a zvieratá, ktoré by 
v skutočnom svete nemohli existovať. Sú to napríklad schody, ktoré nikde nevedú, 
pásik papiera, ktorý nemá rub a líc, ale len jednu stranu, zvláštne stavby, pri ktorých 
neviete, či sú jedno alebo dvojpodlažné, prípadne sú zvláštne pokrútené a podobne. 
       Pozorne si prezrite obrázky a posúďte sami.

Dominik Ferianc, 3. A



Nielen pre 
najmenších

Pripravil: Manuel Marzán Rodríguez, 4. A



Horúce kreslo
Dnes sa sem posadila:
Mgr. Iveta Sepešiová
špeciálna pedagogička

1. Chceli ste byť špeciálnym pedagógom už dlhšie, alebo sa to len tak "pritrafilo"? 
Som špeciálny pedagóg z presvedčenia. Mala som na vysokej škole výbornú pani učiteľku, ktorá nás učila 
špeciálnu pedagogiku a ona si všimla môj záujem o túto oblasť. Tak ma trošku "postrčila tým správnym smerom," 
pomohla mi nasmerovať ma na ďalšie rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky.
 
2. Aké výhody a nevýhody má vaše zamestnanie?
Moja práca má veľa výhod - napríklad je tvorivá, nie je jednotvárna, je to práca s ľuďmi a človek pri nej nie je sám, 
prináša mi radosť z úspechu druhých, priam si vyžaduje veľa študovať a rozširovať si vedomosti a zručnosti. 
Nevýhody mojej práce? Niekedy býva náročná a vyčerpávajúca, ak sa nedarí nájsť ten správny spôsob, ako 
dieťaťu alebo jeho rodičovi pomôcť.
 
3. V škole vás vidíme pomáhať deťom, ale zaujímalo by nás, či ste už pracovali aj s dospelými ľuďmi. Ak 
áno, uveďte, či sa vám pracovalo lepšie s deťmi alebo s dospelými? Prečo?
Pracujem nielen s deťmi - čo vidíte v škole, ale aj s ich rodičmi, s učiteľmi. Je veľmi dôležitá spolupráca nás 
všetkých. Aj rodič dieťaťa potrebuje pochopiť, čo robí jeho dieťaťu problém a musí sa naučiť, ako mu pomôcť, 
akými metódami s dieťaťom pracovať. A tiež aj naši učitelia. Deťom sa ale venujem viac.
 
4. Dá sa zo psychologického hľadiska povedať, že všetky deti sú na rovnakej úrovni?
Nie. Keby sme boli všetci rovnakí, bola by na svete nuda.  
 
5. Vykonávali ste aj iné zamestnanie ako špeciálny pedagóg?
Ano. vyskúšala som si viacero profesií - popri štúdiu na vysokej škole som bola predavačkou, úradníčkou, 
záhradníčkou, trénerkou športového krúžku. Potom po skončení vysokej školy som bola učiteľkou, pracovala som 
ako špeciálny pedagóg v poradni a teraz som  špeciálny pedagóg na škole. Každá profesia, ktorú som 
vykonávala, ma niečím obohatila, čo mi ďalej pomáha doteraz. 
 
6. Kto je váš vzor? A prečo?
Nemám stály vzor, s vekom sa menia aj vzory hodné nasledovania. Väčšinou sú mojimi vzormi ľudia, ktorí sú 
čestní, pracovití, s dobrým srdcom.  
 
7. Čo radi robíte vo voľnom čase?
Teraz už mám voľného času menej, ale pokiaľ sa dá, športujem - v zime bežky, v lete turistika. A tiež čítam alebo 
si rada pozriem dobrý film.
 
8. Myslíte si, že nové spirituálne metódy (meditácie, špeciálne kúpele, šperky, ...) pomáhajú psychológii?
Pomáha to, čomu človek verí, že mu pomôže. Ale pri niektorých spirituálnych metódach by som bola opatrná, 
pretože pod lákavou formou môže byť ukrytý škodlivý obsah, ktorý môže nakoniec vnútorne ublížiť.
 
9. Čo je Vaše najvrúcnejšie prianie?
Byť obklopená šťastnými a spokojnými ľuďmi.
 
10. Čo by ste chceli odkázať našim čitateľom?  
Buďte sami sebou, ale zároveň s otvorenými očami, ušami a srdcom.

Rozprávala sa: Eva Töröková, 3. A



,



Ako sýkorka zachránila celé mesto
 
Jedného dňa sýkorka Natálka dostala takýto list:
 
Milá slečna Natália Hniezdová,
Vaša rodina zo Sýkorového Kubína ochorela na vážnu formu osýpok. Prosím Vás, príďte do 
konca týždňa a postarajte sa o nich.
                                                                                      S pozdravom, pán syseľ Slávo Norový
                                                                                         Úrad zdravotníctva zvieracieho sveta
 
Sýkorka sa preľakla. 
Čo robiť? Rodina bez jej pomoci zahynie, ale čo ak sa nakazí aj ona? Natálka sa rozhodla, že 
im pomôže. Veď keby im nepomohla, mohla by vypuknúť epidémia a potom by zomrelo oveľa 
viac sýkoriek. Na druhý deň sa Natálka zbalila a nastúpila na vlak do Sýkorového Kubína. Mesto 
sa za posledných desať rokov veľmi zmenilo a Natálka sa vôbec nevedela zorientovať. Vybrala 
sa teda smerom k domu Astríkovcov, aby jej mama Astríková poradila správnu cestu k rodine. 
Keď ju mama Astríková uvidela, veľmi sa potešila, ale keď jej Natálka povedala prečo prišla, 
úsmev jej zamrzol na tvári. Rodina Hniezdových potrebovala pomoc! Mama Astríková Natálke 
nabalila za tašku liekov a ukázala správnu cestu. Natálka sa ponáhľala, ako len vládala.
 
Všetky sesternice, bratanci, tety aj strýkovia ležali v postieľkach s vysokými horúčkami 
a kašľom. Trvalo pár mesiacov, kým sa im s Natálkinou pomocou podarilo ako tak uzdraviť. 
Postupne sa všetci uzdravili a všetko sa vrátilo do normálu.
 
Iba na námestí Sýkorového Kubína pribudla socha Natálky Hniezdovej, ktorá riskovala vlastné 
zdravie a zachránila mesto pred epidémiou ťažkej formy osýpok.
                                                                                                                    Evka Töröková,  3. A



ROK 2019 A JEHO ROČNÉ OBDOBIA
 

Jarná rovnodennosť
Jarná rovnodennosť bude v stredu 20. marca o 22:58 hod. Rovnodennosť 

znamená, že dni sú rovnako dlhé ako noci.
 

Letný slnovrat
Letný slnovrat bude v piatok 21. júna o 17:54 hod. Tu rovnodennosť nie je, 

tá je iba na jar a jeseň.
 

Jesenná rovnodennosť
Jesenná rovnodennosť bude v pondelok  23. septembra o 9:50 hod.

 
Zimný slnovrat

Zimný slnovrat bude v nedeľu 22. decembra o 5:19 hod.
 

 Ivana Petra Gašparová, 5. A



AJ SLOVENČINA SA S NAMI VIE POHRAŤ (1. časť)
 

Písmenko  CH alebo C a H ?
VIACHLAVÝ         alebo        TISÍCHLAVÝ

zo slov:   PEC HORÍ, vznikne jedno, ktoré sa:   PECHORÍ
 

           PLAČKAŤ - PLAČKAŤ               
Po daždi sa mi chce plačkať v kalužiach vody.

Bábätko začalo plačkať.
 

Ak je zlá akustika, môžeme počuť namiesto:
MYDLO – BIDLO

UDRIEŤ – UTRIEŤ
 

Alebo si medzierky robia čo chcú:
Samko MA ŠKRTIL.         Len to nie! On iba...     MAŠKRTIL.

 
A čo tak PRENES – PREDNES – PRE DNES:

Prenes si veci na druhý stôl, prosím Ťa. 
Prednes poézie a prózy prebieha na každej škole.

Pre dnes sme ešte neskončili.
 

Stratený mäkčeň:
ŠUP – SUP

Šup, šup do postele, volá mamina.
Sup je dravý vták.

 
Ako by to vyzeralo, keby sa nám mäkčene všade rozpŕchli?

Takto: Ďeťi ňeľeňiľi, ťeťe Ňiňe ňiťe ďeľiľi. Uf!
Našťastie slabiky DE TE NE LE a DI TI NI LI máme pod kontrolou a vyzerá to takto:

Deti nelenili, tete Nine nite delili.
A čo taký PUK?

Na štadióne hokejista nesie do šatne PUK, 
keď na jar sú stromy samý PUK, 

ockovi mamička žehlí na nohavici PUK a on nám zatiaľ pečie PUKance, 
ktoré pri tom poskakujú a robia PUK, puk, puk... .

 
Viete, kto je inžinier pudov? No predsa PUDING.

A viete, čo vznikne keď sa spojí Poma a Ranč? POMARANČ!
 

ERIN FLAUGNATTI s maminkou



Prečo mám rád Slovensko
 

Slovensko rodné
moja vlasť –

ako ťa dobre ospievať ?
 

Toľko je v tebe
skrytej krásy:

mestá, dediny,
horské trasy,

 
hrady a zámky,
pamiatky rôzne
na kúsku mapy
uvidieť môžem.

 
Najväčší poklad
sa však skrýva

v múdrosti predkov
a v tradíciách.

 
Preto keď folklór
tancovať začnem
z múdrosti týchto

zakaždým načriem.
 

V slovenských tancoch
skrytá je sila
a ja to taktiež

pri nich tak vnímam.
 

Aj keď je naša
krajina malá,

v mojom srdci je
veľká preň sála.

 
Natália Kádašiová, 5. B

Slovenčina
 

Slovenčina, slovenčina, čo si mi to dopriala
písmo, jazyk aj znamienka k tomu ešte pravidlá.

 
Pravidlá sú veľká veda

pre mňa, otca, môjho deda,
mamu trápia ypsilony,
babku zasa dlhé slohy.

 
Trápim sa s ňou  od malička,

ale moja dušička,
 vždy mi povie potichúčky:

 
„Ty to zvládneš maličký!“

 
Každým rokom snažil som sa

písať slohy, básničky,
diktáty ma potrápili

 až ma bolia ručičky.
 

Aj keď je to veľká veda,
Jazyk, ktorý milujem,

dostal som ho do kolísky
od matičky Zemičky.

Marek Horváth, 7. C



NOVOROČNÝ TURNAJ  
V BASKETBALE

Dňa 11. 1. 2019 sa na našej škole 
uskutočnil novoročný turnaj v basketbale, 
kde mohli súťažiť žiaci prvého stupňa. 
 
Boli to veľmi vyrovnané zápasy v každom 
ročníku, ale nakoniec sa to skončilo 
nasledovne: 
 
v súťaži medzi prvákmi vyhrala I.A trieda.
Medzi druhákmi - II.C .
V súťaži medzi tretiakmi III.A  trieda a 
medzi štvrtákmi trieda IV.C .
 
Všetkým víťazom 
srdečne gratulujeme!
 Michal Bobok, III.A



Plavecký výcvik
1. stupeň



Svoje nápady a rady do časopisu 
posielajte na adresu: 

krskova@zsdumbb.sk

"Keď je pekne na Romana, býva žatva požehnaná."

"Plačlivá Dorota, omrzlá robota."

"Svätý Radko – na poli hladko."

"Svätá Agáta na sneh býva bohatá."

"Na Mateja ľad už ani líšku neudrží."


