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Milé naše pani učiteľky, pán učiteľ, nepedagogickí 
zamestnanci, milí žiaci! 

Začal sa nám ďalší školský rok, v ktorom, verím, že 
využijeme všetok oddych a energiu získanú počas  
letných prázdnin. Letné prázdniny však už patria 
k pekným spomienkam a my sa musíme sústrediť na to, čo nám prinesie nový 
školský rok 2011/2012. 

Chcel by som poďakovať každému pedagógovi za jeho výborne odvedenú prácu 
v minulom roku, za veľmi pekné výsledky, ktoré dosiahli spolu so žiakmi na 
rôznych súťažiach. Želám im plno elánu a nových síl do budúcich úloh. V tomto 
roku k nám pribudli aj dve nové pani učiteľky (Branišová a Dugovičová), ktoré 
medzi nami vítam a dúfam, že sa im bude medzi nami páčiť. 

Takisto by som rád poďakoval nepedagogickým zamestnancom za dôkladné 
upratanie a prípravu školy pre nový školský rok. V týchto radách tiež pribudol 
nový zamestnanec. Je ním školník - pán Javorčík, vítam ho medzi nami a želám 
mu, aby sa mu pri jeho práci darilo. 

Veľká pozornosť patrí prváčikom, ktorí prišli do našej školy. Verím, že sa 
naplnia ich očakávania a predstavy o učení a škole, ktoré boli vidieť v ich 
očkách v prvý školský deň. Čaká ich veľa práce a budú musieť vynaložiť plno 
úsilia, aby sa naučili všetko potrebné. Dúfam, že pod vedením ich starostlivej 
a pozornej pani učiteľky Košickej to zvládnu a budú sa tešiť z každého nového 
naučeného písmenka či číslice. 

V tomto školskom roku sa s nami budú lúčiť ďalší deviataci. Čaká ich posledný 
rok na našej škole. Aj keď sú už možno mysľou viac na strednej škole ako na 
základnej, tak verím, že svojím správaním ako aj výsledkami v škole budú 
dobrým príkladom pre ostatných žiakov a my ostatní budeme na nich 
v budúcnosti radi spomínať. 

Všetkým žiakom aj učiteľom želám úsmev na tvári, aby bol pre nich každý deň 
niečím pekným! 
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ANKETA ŠKOLY O NÁZVE ČASOPISU 

Máme taký pocit, že prišiel čas na zmenu názvu časopisu, a preto sme prišli k 
vám s touto anketou, prečítajte si názory iných: 

Otázka: Páči sa Ti názov časopisu ONÉ? 

Odpovede: 

• „Nepáči. Dala by som mu názov: Škola volá.“  (Zuzana Uličná, 2.roč.) 

• „Ten názov sa mi nepáči... A ako by sa mohol volať? Hm, čo ja viem, 

napr. Múdra sova“. 

( Dominika Fukasová, 4.roč.) 

• „Áno, páči sa mi názov. Je dobrý.“ (Dominik Kubica,6.roč.) 

• „Mal by sa volať pekne, napr. All day, all night.“ (anonym, 7.roč.) 

• „Otras :D dal by som mu meno Časák.“ (Dávid Tomašovič, 8.roč.) 

• „Nazvala by som ho FUNNY.“(Michaela Radôšťanová,8.roč.) 

• „Určite sa mi nepáči a mal by sa zmeniť. Ale to je na vás, aké meno mu 

dáte.“ (p.Iveta Šarmírová) 

Čo nám teda z našej ankety vychádza? ČASOPIS BUDE MAŤ NOVÝ 

NÁZOV!! Keď si budete čítať toto číslo časopisu, tak na chodbe pri nástenke, 

kde bývajú oznamy o našom časopise, bude škatuľa, do 

ktorej budete môcť vhadzovať svoje hlasy za jednotlivé 

názvy časopisu. Pravidlá budú vypísané na nástenke nad 

škatuľou spolu s hlasovacími lístkami. 
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TRI SKLAMANIA ZO SKALICE 

Rozpoviem Vám jeden zážitok z prázdnin, dúfam, že sa pobavíte a pripomeniete si 
krásne prázdniny: 

Za Karpatmi, pred Karpatmi, príde na to, kde práve stojíte, leží dedinka Blatné. 
V Blatnom bola rodinka, ktorá mala práve návštevu. Doma sa nudili, preto rozhodli, že 
sa vyberú do Skalice. Mali psíka, tak zobrali i toho. Za hodinku, za dve už boli tam. 

 Zastavili pri troch malých fontánkach, kde si povedali, čo a ako. Najprv sa zastavili 
po ceste na zmrzline. Dokonca na dvoch zmrzlinách a preto, že bolo pekné počasie 
a zmrzliny boli dobré, niektorí si dali až tri. Uličkou, ktorá tak trochu stúpala do 
kopca, vyšli na Skalické hradby, ktoré voľakedy chránili obyvateľov mesta. Tam si 
chvíľu posedeli, psík si odpočinul v tieni a deti sa trochu pohrali. 

 Oproti hradbám bol kopček, na ktorom boli tri kríže a okolo nich viedla krížová 
cesta. Vďaka informačným tabuliam sa dozvedeli, že tam má byť nejaký významný 
hrob. Rýchlo sa rozbehli na to miesto, no hrobu nikde. Prvé sklamanie. Nuž sa pobrali 
ďalej. 

 Na skalickom námestí je vybudovaný kostol s vysokou vežou. Tešili sa, že budú môcť 
vystúpiť na vežu, no bolo zamknuté a kľúčov ani nikoho, kto by im mohol otvoriť 
dvere nikde nebolo. Druhé sklamanie.  

Tak sa vrátili k autu, po peňaženku, že si na Františkánskom dvore dajú pravý 
skalický trdelník. Vošli dovnútra. Bol tam položený jeden jediný trdelník. Niektorí si 
mysleli si, že práve na nich čaká, niektorí, že ten je len na ukážku a ďalšie majú 
v sklade. No od predavača sa dozvedeli, že ten je posledný. Tak si ho vypýtali, že 
aspoň ten jeden, však sa rozdelia. Ale z predavačových úst vyšla ešte horšia správa, 
ako tá, že ten trdelník bol posledný. Ten posledný trdelník si niekto pár minút pred 
nimi telefonicky objednal. To bolo to tretie-najväčšie sklamanie.  

Takže čo nám z toho vyplýva? Všade dobre, v Blatnom najlepšie J 
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Rozhovor s pani učiteľkou Mgr. Luciou Branišovou 

1.Prečo ste sa rozhodli ísť na našu školu?                                                                    

No na túto školu som sa rozhodla ísť preto, lebo som si hľadala 
prácu, skončila som školu a potrebovala som sa zamestnať. Táto 
škola  mi bola veľmi sympatická, pretože na začiatok je to malá 
škola, takže si myslím, že sa tu dalo celkom dobre začať. Je to 
lepšie mať v triede 15  žiakov, niekde v meste je ich 30, takže to mi bolo také 
sympatické. Je tu príjemné rodinné prostredie, povedala by som. Všetci sa tu 
navzájom poznajú. Táto škola je mi naozaj sympatická. 

2.Čo sa Vám na tejto skole páči? 

Páči sa mi tu kolektív. Páčia sa mi aj žiaci, celkom dobre sa učia, sú šikovní, 
páči sa mi, že ich tu  nie je tak veľa v triedach a páči sa mi aj to, že sa dajú 
využívať technické pomôcky, interaktívne tabule. Môžeme vám pustiť film, cez 
hodiny môžeme striedať miestnosti a nemusíme byť stále v tej istej triede. 

3.Páči sa Vám okolie školy? 

No, ešte som ho dobre nevidela (smiech). Zatiaľ som bola v Blatnom  v škole a 
nikde inde. Ale bezprostredné okolie školy áno, akože dvor a podobne. Je to 
dedina, takže je to tu pekné, ale musím sa priznať že, to tu ešte nepoznám, takže 
si to tu musím ešte pozrieť. 

4.Ste spokojná so svojimi novými žiakmi - piatakmi? 

V princípe áno, myslím si, že niektorí by mohli byť aj lepší, však oni vedia, 
o ktorých hovorím. 

Ďakujeme za rozhovor! 
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Sága Súmrak 

V origináli  - Twilight sága. Stephenie Meyerová je autorka Súmraku, 
Novu, Zatmenia, novely k Zatmeniu – Krátky druhý život Bree 
Tharnerovej a Úsvit. Sága je o láske medzi upírom, človekom 
a vlkolakom, v ktorej je romantika aj dobrodružstvo. Dej sa odohráva 
okolo Belly, ktorá prišla do mestečka Forks, kde stretla Edwarda a jej 
dávneho kamaráta Jackoba, a tam sa začína aj dobrodružstvo ságy. 
Sága bola preložená do 40 jazykov, je najúspešnejší román  o upíroch. 
Bola sfilmovaná do 5 filmov, pričom Úsvit bol rozdelený na dve časti, 
lebo bol najdlhší. 

Súmrak 

Prvá kniha sa volá podľa ságy, Súmrak. Súmrak je úvod, Bella príde do Forks k jej otcovi, 
stretne jej dávneho kamaráta Jackoba  a v škole  tajomného Edwarda. Pomaly zis ťuje, čo je 
Edward s jeho rodinou zač a Bellu naháňa jeden upír, ktorého na konci zabijú, ale jeho 
spojenci jej nedajú pokoj. Súmrak je písaný z poh ľadu Belly, ale autorka chcela  Súmrak 
napišať aj s pohľadu Edwarda – Polnočné slnko. Súmrak je najkratšia kniha s celej ságy, ale 
aj tak sa predali desiatky miliónov kusov. 

Nov 

2. časť Twilight ságy s názvom new moon (Nov), v ktorom sa 
Edward rozhodne opustiť Bellu, aby ju nevystavoval 
nebezpečenstvu, ale Bella bude nešťastná a tak bude často 
s Jackobom. Potom na motorke Bella spadne a Edwardova sestra 
Alice to uvidí a bude si myslieť, že je Bella mŕtva! 

Ak mám povedať svoj názor, tak kniha bola veľmi detailnejšia oproti 
filmu. Keď začnete čítať túto knihu, tak vás od nej ni č len tak ľahko 
neodtrhne. Kniha je tiež ve ľmi dobre spracovaná, lebo dej sa pomaly stupňuje a nie ako 
v iných knihách, že začnete a už viete koniec. No má aj svoje nedostatky napr.: pre m ňa je 
dosť krátka, ale to je len malý nedostatok. Odporúčam začať čítať Twilight ságu! 

Pokračovanie recenzií nasledujúcich častí ságy vám prinesieme v budúcom čísle nášho 
časopisu. 

 

  

PDF vytvorené pomocou skúšobnej verzie pdfFactory Pro www.pdffactory.sk

http://www.pdffactory.sk
http://www.pdffactory.sk


7 
 

Rozhovor s pani učiteľkou Košickou (triedna učiteľka prvákov) 

 

 

1.Aký je váš najobľúbenejší žiak?       

 ,,Nemám nikoho obľúbeného, všetci sú obľúbení a perfektne sa učia.“ 

2.Chcú sa naučiť nové veci?   

  ,, Samozrejme, sú šikovní.“ 

3.Ako sa Vám učí prvákov?     

,,Veľmi dobre, pretože prvú triedu učím po (približne) 13x.“ 

4. Sú k sebe príjemní alebo nepríjemní? ,,Zvykajú si, darí sa a vyzerá to tak, že 
budú šikovní.“ 

5.Tešili ste sa na nový školský rok? 

,, Áno, pretože polovicu žiakov som spoznala už vtedy, ako sa prišli  pozrieť na 
hodinu k terajším druhákom.“ 

6. Ako ste sa cítili po ich prvom stretnutí? 

 ,, No ako som už hovorila, tak videli sme sa na tej hodine a cítila som sa úžasne, 
lebo som vedela, že ich budem učiť." 

 

Ďakujeme pani učiteľke za rozhovor. Vidno, že ju táto práca baví a na svojich 
žiakov sa tešila. Pozreli sme sa, ako to cítia prváčikovia a čo sa im páči na škole. 
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Otázky pre prvákov:   

1. Čo sa ti páči na škole? 
2. Aká je nová pani učiteľka? 
3. Aký je tvoj obľúbený predmet? 

 
 
Tomáško Konečný 
Čo sa ti páči na škole? 
,,Na škole sa mi páči, že sa učíme.“ 
Aká je nová pani učiteľka? 
,,Nová pani učiteľka je veľmi dobrá“ 
Aký je tvoj obľúbený predmet? 
,,Najviac ma baví matematika a na nej kreslenie 
kruhov.“ 
 
Andrejko Kakalík 
Tešil si sa do školy? 
,,Áno a veľmi.“ 
Páči sa ti učenie nových vecí? 
,,Áno, páči a aj ma to baví. “ 
Je lepšie tu či v škôlke? 
„Samozrejme, že tu. “ 
 
Natálka Iuhanyaková 
Aká je nová pani učiteľka? 
„Dobrá a aj veľmi milá. “ 
Aký je tvoj obľúbený predmet? 
„Najviac ma baví písanie, lebo čítať ešte dobre 
neviem. “ 
Je lepšie v škole či v škôlke? 
„V škole. Jasné, že v škole. “ 
 
Danielka Sabová 
Aká je nová pani učiteľka? 
„Je veľmi dobrá. “ 
Čo sa ti páči na škole? 
„Najviac? Tabuľa. “J 
Je lepšie tu či v škôlke? 
„Hej, hej jasné, že tu. “ 
 
Bianka Oleová 
Čo sa ti páči na škole? 
,,Hlásky. “ 
Aký je tvoj obľúbený predmet? 
 

 
 
 
„Písanie.“  
Tešila si sa do školy? 
„ Áno. “ 
 
Peťko Braso 
Aká je nová pani učiteľka? 
„Páči sa mi, pekne nás učí. “ 
Tešil si sa do školy? 
„Áno. “ 
Čo sa ti páči na škole? 
„Ihrisko. “ 
 
Barborka Šarmírová 
Je lepšie tu či v škôlke? 
„V škole. “ 
Aký je tvoj obľúbený predmet? 
„Matematika. “ 
Čo sa ti páči na škole? 
„Ihrisko. “ 
 
Mimka Knapová 
Aká je nová pani učiteľka? 
„Dobrá. “ 
Páči sa ti učenie nových vecí? 
„Áno. “ 
Je lepšie tu či v škôlke? 
„V škole. “ 
 
Lenka Knapová 
Aká je nová pani učiteľka? 
„Dobrá. “ 
Aký je tvoj obľúbený predmet? 
„Slovenčina. “ 
Páči sa ti učenie nových vecí? 
„Áno. “ 
 
 

Takže aj prváčikom sa škola páči a majú svoju pani učiteľku veľmi radi. 
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PRE DEVIATKOV A O DEVIATAKOCH ... 

Niekomu sa môže zdať, že robiť v knižnici vôbec nie je zaujímavé: len sedíte za stolom, píšete, pe čiatkujete 
a občas sa zdvihnete, aby ste uložili do regálov pár kníh. Ale z vlastnej skúsenosti vám môžem poveda ť, že to ani zďaleka 
nie je všetko – okrem toho, že je to príjemný pocit by ť obklopený knihami a hocikedy mať možnosť nahliadnuť do 
ktorejkoľvek z nich, jedna z najlepších vecí je, že stretávate ve ľa ľudí.   

          Keď som robila v Igramskej knižnici, medzi častých návštevníkov patril aj chlapec, ktorý si rád so mnou 
podebatoval. Síce ešte musel stáť na špičkách, aby dovidel na stôl, ale keďže bol dostatočne zvedavý a chcel byť v obraze 
čo nového, nerobilo mu to problém. Skôr mne robilo problém odpoveda ť na jeho zvedavé otázky, a tak som vä čšinou prešla 
do protiútoku a spýtala som sa ja, čo nového sa z kníh dozvedel – teda čo mu prečítali rodičia a čo on sám „vyčítal“ 
z obrázkov. A bolo toho vždy na dlhú debatu... a tak som si vždy v duchu vravela: “Tak teba, chlap če, by som raz chcela 
mať v triede“.  A stalo sa.  Jakub aj so svojimi už nieko ľkoročnými spolužiakmi Adamom, Denisom a Lindou,  prišli k nám 
do Blatného do 5. ročníka. Doplnili tak triedu, ktorá počas druhého stupňa prešla niekoľkými zmenami v zostave, a dnes sú 
v nej okrem týchto štyroch Petra, Majo, Pa ťa, Adam, Majo a tento rok pribudla Lenka. Je pravda, že všetci sa od prvých dní 
v piatej triede až po dnes trocha zmenili – nielen výzorovo a výškovo, ale aj povahovo. Ale u čí sa tu dobre, väčšinou je na 
hodine pohoda a príjemná atmosféra, majú zmysel pre humor, radi sa porozprávajú – a tak ako Jakub, ke ď bol ešte škôlkar, 
kladú často otázky.  Keď na niečom pracujeme, vedia ťahať spolu za jeden povraz, ten povie to, iný pridá čosi ďalšie a ako 
celok to vyzerá celkom dobre. Občas im hovorím, že ak pôjdu niekam za hranice, nech idú spolu, lebo im to perfektne klape. 
Akoby obstáli každý sám, sa však dozvieme už čoskoro. Čaká ich dôležitý rok, kedy musia dospie ť takisto k dôležitému 
rozhodnutiu a zvládnuť všetko, čo k jeho realizácii patrí. Preto im zaželajme, nech je tento rok pre nich dobrým rokom – 
v rozhodnutiach aj v činoch. Nech si vedia vytý čiť jasný cieľ a nech nájdu tú správnu cestu, po ktorej sa k nemu dostanú, 
nech nepremárnia žiadnu príležitos ť a prežijú tento rok tak, aby naň o pár rokov s radosťou spomínali nielen oni sami, ale 
aj my všetci. 
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„Oblečme si dresy, keď sme takto v kope, aby bolo jasné, kto, za koho kope. “ 

 

Manchester United je anglický futbalový klub hrajúci Premier League. Jeho domácim 
štadiónom je Old Trafford v severoanglickom Manchesteri. Klub bol založený pod menom 
Newton Heath LYR F.C. v roku 1878 a do ligy vstúpil v roku 1892. V najvyššej anglickej 
súťaži hráva od roku 1938 s výnimkou sezóny 1974-75. Priemerná návšteva na štadióne je aj 
napriek tomu najvyššia v celom Anglicku od sezóny 1964-65. 

Manchester United je úradujúci anglický majster zo sezóny 2010-11. Klub je jedným z 
najúspešnejších v histórii anglického futbalu. Od novembra 1986, keď sa stal manažérom Sir 
Alex Ferguson, vyhrali 23 veľkých trofejí. V roku 1968 sa stal prvým anglickým klubom 
ktorý vyhral Európsky pohár majstrov, keď vo finále porazil Benficu 4:1. Druhý európsky 
titul získali v roku 1999 ako súčasť slávneho treble a tretí v roku 2008. V roku 2009 neuspeli 
vo finále proti Barcelone. Klub drží rekord v počte anglických titulov, keď ich vyhral 19 a 
takisto rekord v počte víťazstiev v FA Cupe, ktorý vyhral celkovo 11 krát. 

Od 90. rokov je Manchester jedným z najbohatších klubov na svete a klubom s najvyššími 
tržbami. V súčasnosti je najbohatším klubom a klubom s najvyššou hodnotou v rámci 
všetkých športov na svete.  

 

Liverpool FC je anglický futbalový klub z Liverpoolu hrajúci Premier League. Je to 
historicky vôbec najúspešnejší anglický klub. Vyhral 18× domácu ligu a 5× zvíťazil v 
Európských pohároch (PMEZ a Liga majstrov), naposledy v sezóne 2004/05. Svoje domáce 
zápasy hráva na Anfield Road, ktorý pojme 45 tisíc divákov, ale v súčasnosti je už získané 
povolenie na stavbu nového štadióna. Ten vyrastie pri Stanley Parku a mal by mať kapacitu 
okolo 60 000 divákov. 
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REBELDE 
 

Mexický seriál pre osoby staršie ako 12 rokov. Je to seriál o živote 
mladých ľudí, ktorí porušujú pravidlá , poznávajú lásku a realitu. 
Seriálové hlavné postavy : Mia (Anahi), 
Roberta (Dulce Maria), Lupita (Maite Perroni), Giovanny ( Christian 
Chavéz), Diego (Christopher Uckermann) a Miguel (Alfonso 
Herrera). Popri seriály REBELDE hlavné postavy založili hudobnú 
skupinu RBD. Táto skupina sa stála fenoménom mexickej popovej 
hudby.  
Niečo o postavách : 
 Mia – rozmaznaná princeznička. Myslí si, že celý svet sa točí okolo 
nej.  
Má rada módu, hubu a predovšetkým svoje 2 najlepšie kamarátky 
Celinu a Vico (čítaj Selinu a Viko) 
Roberta – drsná rebelantka. Patrí k najväčším rebelom na ELITE 
WAY SCHOOL. Keď potrebuje niekto 
pomoc tak nečaká a koná. Jej osudová láska v seriáli je Diego. 
Lupita – Milá, krásna a talentovaná. Najviac na svete asi miluje 
svoju malú sestričku Dulce, ktorá je chorá. Lupita sa chce stať 
doktorkou, aby mohla vyliečiť svoju sestričku. 
Giovanny - Rad pozerá na dievčatá. Niekedy ma nervy na svoju 
mamu, lebo 
ho pred spolužiakmi strápňuje, ale potom si uvedomí ,že mamu má 
len jednu. 
Diego – syn vplyvného mexického politika. Jeho cieľom je, aby 
Robertu vyhodili zo školy. Potom si  
Však uvedomí, že ju veľmi miluje. 
 
ELITE WAY SCHOOL – elitné škola pre deti bohatých. V škole je aj 
skupina, ktorej sa hovorí sekta. 
Sekta sa snaží, aby zo školy vyhodili všetkých štipendistov. No 
však skupinka žiakov ich zastaví. 
Seriál sa odohráva v golfovom centre. 
 
Seriál REBELDE môžete sledovať na TV DOMA. Pondelok až piatok 
vždy o 19:00 
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Z tvorby našich žiakov 
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VYSTRIHOVAČKA 
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Redakčná rada časopisu ONÉ  
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Vtipy 
 
Pýta sa otec sedemnásťročného syna: 
- Kam ideš? A prečo si so sebou berieš tú baterku? 
- Na rande. 
- To ja som v Tvojich rokoch žiadnu baterku nepotreboval. 
- No, ale pozri sa, čo si si priviedol domov! 
 
 
Pani učiteľka skúša Janka: Prečo vyhynuli mamuty? 
Lebo v dobe kamennej ešte neboli spolky na ochranu zvierat. 
 
 
Chlapček je Tvoj ocko doma? 
Nie je. 
A kedy príde? 
Keď sa vraj bude dobre správať tak za 10 rokov 
 
 
Malý chlapček sa márne pokúša dočiahnuť na zvonček pri dverách. 
-"Počkaj, pomôžem ti..."- povie mu okoloidúci starý pán a stisne zvonček. 
-"Fajn dedo a teraz zdrháme!" 
 

 

Učiteľ sa pýta Móricka: 
- Keby si mal sedem cukríkov a ja by som ťa o dva poprosil, koľko by ti ostalo? 
-Sedem 

 

Vnučka sa pýta dedka: 
"Dedko, ako zistím že som opitá?" 
Dedko pozrie cez okno a vraví: 
"Keď uvidíš tamtí dve, ako štyri." 
"Dedko?" 
"čo?" 
"Tam je len jedna!" 
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