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 ZIMA 

 

 

Po jeseni príde pani Zima a posype snehom celú krajinu. Okná 
budov zdobí nádhernými vzormi. Mláky mení na trblietavé zrkadlá. 
Zvyšky vody, ktoré stekajú zo striech sa menia na špicaté cencúle. 
Vločky vo vzduchu tancujú. Sú mäkučké ako páperie a zahaľujú zem 
do bieleho kabáta. Zabielia polia, lúky i každý lesný strom. Konáre 
stromov sa skláňajú pod ťarchou bieleho snehu. Na kopcoch stoja sťa 
strážcovia postavičky biele s oranžovým nosom a čiernym klobúkom 
na hlave. Dívajú sa na svet cez uhlíkové oči. Celý kraj sa trbliece 
a ligoce, keď sa slniečko zasmeje. Príroda zaspáva pod bielou peri-
nou snehu. 

Zima je najkrajším obdobím čistoty a krásy. Čaro zimy poteší 
každého človeka. 

       Barborka Jankechová, 8.A 
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Deň pokoja, plný radosti a mieru. Teší sa naň mnoho detí, ale aj dos-
pelých. Sú to jedným slovom Vianoce, tie najkrajšie sviatky v roku. 
Tento sviatok je plný očakávania, ale nie je len o darčekoch.  Ľudia si 
pripomínajú narodenie Ježiša Krista. Celá rodina by mala byť v tento 
deň spolu a užívať si vianočnú atmosféru.  Vianoce patria s Veľkou 
nocou k najvýznamnejším kresťanským sviatkom. K nimi sa viaže 
množstvo ľudových tradícií, piesní,  jedál a iných zvykov.  Pri štedro-
večernom stole všetci oslavujú  tento nádherný sviatok. Symbolom 
Vianoc je vyzdobený stromček a pod ním darčeky pre blízkych. Ale 
prečo na Vianoce zdobíme práve stromček? Je to novodobejšia zále-
žitosť. Stromček k nám prišiel z nemeckých krajín. V regiónoch ako 
Kysuce sa stromčeky objavili medzi obyčajnými ľuďmi až v 20. ro-
koch 20. storočia. V meštianskych a šľachtických rodinách stromčeky 

poznáme už od 17. storočia. Boli to 
hlavne protestanti, ktorí mali strom-
ček ako prví. A čo darčeky? Ani tie 
nie sú staré. Objavili sa tiež v 17. sto-
ročí.  Najprv u vysokej šľachty 
a mešťanov.  Najskôr to boli len 
drobnosti. Neskôr deti dostávali  do-
ma vyrábané hračky z dreva, či látky. 
Keď si porovnáme vtedajšie 
a dnešné Vianoce, našli by sa roz-
diely. Ale hlavné je, že základ Vianoc 
zostal rovnaký a stále sa všetko točí 
okolo toho podstatného – pokoja, 
lásky, mieru a pokory.    
 

 
Sára Kolníková, 7.B  

VIANOCE 
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ANKETA - VIANOCE 
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V tomto článku vám opíšeme severskú krajinu, ktorú mnohí z vás nepoznajú. 

Krajinu, ktorú zaslúžene nazývame aj kra-

jinou tisícich jazier. 

  Z historického uhla bolo Fín-

sko  spočiatku osídlené len riedko, pre jeho 

drsnú klímu. Medzi prvými národmi, ktoré 

sa tu usídlili, boli ugrofíni, ktorí sú taktiež 

predkami dnešných Maďarov. Preto sa aj 

tieto dva jazyky podobajú... 

Náš pohlaď neupriamime na priemy-

selný juh, no obzrieme sa na sever krajiny. 

Tam môžeme obdivovať nádhernú, väčšinou 

zasneženú prírodu. Vitajte v Laponsku. 

Ak by ste chceli navštíviť túto lokalitu, pripravte si teplé oblečenie. Priemerná 

teplota v týchto dňoch sa pohybuje na úrovni -10C cez deň a v noci -80C. V tejto oblasti 

sa nachádza subpolárne pod-nebie. Z rastlinstva by ste mohli obdivovať najmä smre-

ky, borovice ale aj machy. V menej rušnej prírode by ste mohli stretnúť voľne žijúce  

losy, vlky, ale aj medvede. Letenka pre jednu oso-

bu v týchto dňoch stojí zvyčajne okolo 220€. 

 Medzi najviac navštevované mestá Fínska 

patrí určite mesto Rovaniemi. Keď už je ten via-

nočný čas, navštívime so Soňou Orlovskou tamoj-

šiu  Santovu dedinu. 

 Každý z nás si asi myslí, že domov Santa 

Clausa je na Severnom póle. No nie je to však cel-

kom tak! Rovaniemi je mesto na severe Fínska, 

cez ktoré prechádza aj polárny kruh. V roku 1927 

istý fínsky rozhlasový reportér vyhlásil, že Santo-

vu dielňu objavili v laponskom Korvanturi, neďa-

leko ruskej hranice a odvtedy sa medzi miestnymi 

tradovalo, že táto legendárna postavička žije práve tam. Keď sa stalo hlavným mes-

tom oblasti Rovaniemi, jednoducho sem „oficiálny domov Santu“ presunuli.  

 

FÍNSKO 
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  V Rovaniemi je vianočná nálada celoročne. Nájdete tu mnoho atrakcií. 

Asi 5 km od Rovaniemi sa nachádza Santovo múzeum. Do tohto múzea vstupu-

jete naozaj, ako keby bolo skryté pod zemou. Nájdete tu takmer všetko, čo si 

spájate so Santa Clausom, okrem sobov, pretože musia byť vonku. No pokojne 

ich môžete zazrieť aj vo voľnej prírode, pretože to je ich prirodzené prostredie. 

Samozrejme, môžete navštíviť aj Lapland safari - ponúka niekoľko exteriéro-

vých aktivít – jazdu na snežných 

skútroch, sobí záprah, lov rýb zo 

zamrznutého jazera, nočné pozo-

rovanie polárnej žiary či lyžova-

nie. Nájdete tu nespočetné množ-

stvo elfov a iných postavičiek, kto-

rí pomáhajú zvládnuť pol milióno-

vé davy turistov alebo napríklad 

krásne sobie záprahy, ktoré vás 

rady vezmú na prechádzku zasne-

ženou krajinou.  

 V tomto meste sa všetko volá podľa Santu - SantaSport, SantaFood, San-

taPark, Hotel Santa Claus, Santa Hair Center. Santa Claus sa tu nachádza ce-

loročne, ale najlepšia atmosféra je tu cez Vianoce. No nie je to, samozrejme, 

všetko zadarmo. Pripravte si peňaženku!  

Určite sa sem oplatí ísť na dovolenku alebo krátky výlet. Budete mať ne-

zabudnuteľné zážitky na celý život. Odporúčam to preto, lebo som to zažila a 

určite by som sa tam vrátila. 

 

Oliver Tremboš, Soňa Orlovská, 8.A  

použitý zdroj: internet 
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NEČAKAJTE NA DARČEKY 24. decembra... 

...ale až 31. decembra, vlastne už 1. januára.  

Vianoce sú pekný kresťanský sviatok, v Rusku sa však oslavuje skôr 

Nový rok. Parky sa vtedy zalievajú ľadom. Deti a dospelí sa môžu kor-

čuľovať po celom areáli. Na Červenom námestí v Moskve robia dlhú 

šmykľavku z ľadu, po ktorej jazdia aj deti aj dospelí. Stavajú sa koloto-

če a klzisko. V rôznych mestách Ruska umelci robia ľadové sochy. 

Vianočný stromček sa po rusky nazýva jolka. Tak isto sa volajú aj det-

ské oslavy, ktoré sa začínajú mesiac pred Novým rokom. Ta najhlav-

nejšia oslava sa koná v Kremli - v centre Moskvy. Tam deti tancujú, 

pozerajú divadelné predstavenia a dostávajú darčeky od Deda Mráza.  

V ruských domácnostiach týždeň pred sviatkom vyťahujú a ozdobujú 

stromčeky. Na Nový rok jedia slávnostnú večeru. Na stole nechýba ani 

zemiakový šalát, ktorý sa v Rusku nazýva olivje, podľa mena francúz-

skeho kuchára. O polnoci zapnú televíziu a počúvajú odbíjanie hodín 

na na veži v Kremli. V tomto čase  si človek môže napísať na papier svoje želanie a potom ho spáliť 

nad nápojom (iba pod kontrolou rodičov). Konajú sa krásne ohňostroje. Hneď potom sa všetci ponáh-

ľajú rozbalit´ darčeky pod stromčekom. Nový rok v Rusku vítajú až 9-

krát, a to kvôli časovým pásmam.  

A prečo sa v Rusku neoslavujú Vianoce? Môže za to história. Od konca 

15. storočia sa Nový rok v Rusku oslavoval 1. septembra a ešte pred-

tým 1. marca. V 18. storočí ruský cár zmenil túto tradíciu a posunul 

sviatok na 1. januára. Cár Peter I. chcel, aby sa Rusko vo všetkom po-

dobalo Európe, kde oslavy prebiehali tiež v tento deň. Po roku 1918 

s nástupom komunistov sa začali potláčať náboženské tradície Vianoc 

a Vianoce ako sviatok v Rusku zanikli. Veriaci pravoslávni Rusi oslavu-

jú narodenie Ježiša podľa juliánskeho kalendára až 6. a 7. januára. 

VIANOCE V RUSKU 

Text a foto: Volobueva Maiia, 4.A 
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PRVÝ SNEH 

V našich končinách v posledných rokoch nebýva v 

zimnom období veľa snehu. A tak deti zo ŠKD pri-

vítali prvý sneh s veľkou radosťou. Hoci vydržal 

len jeden deň, neváhali a aspoň z tej trošky vyro-

bili snehuliakov. Tak dúfajme, že si to pani Zima s 

tým snehom ešte rozmyslí. 

MIKULÁŠ 

Ani našu škole tento rok neobišiel 

Mikuláš so svojím sprievodom. A 

všetkým poslušným deťom priniesol 

malú sladkú odmenu. 
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Okresné kolo  v streľbe zo vzduchovej pušky.  1. miesto v kategórii starších žiakov a postup do 
krajského kola. Družstvo - T. Vatrt, P. Ocelka, A. Valko. 

2. miesto  v kategórii mladších žiakov - reprezento-vali M. Tupý, Š. Slezák, A. Marinovová.  

Okresné kolo v basketbale žiačok.  

Získali sme 1. miesto. 

Reprezentovali nás Magda Valová, 

L. Šimončičová, E. Havrikanič, E. 

Benešová, A. Křenová, S. Orlov-

ská, Z. Rohárová,  L. Dobrovolná, 

N. Ilončiaková 

6.12. Mikuláš 

zavítal aj k nám. 

Žiaci druhého ročníka boli na lite-

rárno-výtvarnom  workshope  s 

ilustrátorkou Luciou Dvořákovou v 

Mestskej knižnici. Vyrábali z fareb-

ného papiera papagáje a 

chameleóny. 

Zlatá kopačka 

Prvý ročník športovej 

súťaže. 

AKTUALITY 
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INTERVIEW 

Tentokrát sme si pre vás pripravili interview s naším novým pánom riaditeľom 

PaedDr. Andrejom Hanicom.  

 

Pán riaditeľ, tento školský rok ste nastú-

pili na našej škole do funkcie riaditeľa. Preto 

sme sa rozhodli vám položiť niekoľko otázok, 

aby sme vás lepšie spoznali. 

 

Čím ste chceli byť, keď ste boli malý? 

Chcel som byť učiteľom nemčiny, ruštiny, slo-

venského jazyka, dejepisu a geografie. 

 

Aký bol váš najobľúbenejší predmet v škole? 

Bolo ich viac: ruština, nemčina, dejepis, literatúra, geografia. 

 

Rozmýšľali  ste, čím by ste boli, keby  ste neboli riaditeľom alebo učiteľom? 

Nie, nerozmýšľal, ale možno by som mohol byť právnik, lebo musím študovať 

mnoho predpisov a zákonov. Alebo pracovať v cestovnej kancelári, keďže mám  vyštudo-

vané cudzie jazyky. Ale napĺňalo by ma aj   knihovníctvo. Knihy sú večným zdrojom 

múdrosti. 

 

Aké činnosti musíte v práci vykonávať? 

Je ich veľa. Ale hlavne sú to činnosti spojené s chodom školy napr. rozhodovať 

o rôznych organizačných veciach, usmerňovať všetko k lepšiemu, starať sa o prevádzku 

a prenájom telocvične napr. basketbalistom, kanoistom, karatistom a iné. 

 

To znamená, že vaša funkcia vám zaberie veľa času? 

Áno, funkcia riaditeľa nie je ľahká. Niekedy jej musím venovať čas aj cez víkend. 

 

A čo ste robili pred touto prácou? 

Síce som rodený Piešťanec, ale pracoval som ako učiteľ  na gymnáziu 

v Bratislave, kde som dostal ponuku učiť nemčinu a ruštinu. Bola to veľmi pekná práca. 

 

A čo budete robiť po skončení vašej kariéry riaditeľa? 

Ak by bolo možné, chcel by som ostať učiteľom cudzích jazykov. 

 

Ale to je ešte ďaleko. Teraz vás čaká práca na našej škole a my vám želá-

me veľa úspechov. 

Ďakujeme za rozhovor.  

 

    T. Antolíková, N. Sedláková, 7.B 
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V Elektrárni Piešťany 

sa konala akcia pri príleži-

tosti medzinárodného dňa 

hrania, ktorý  vychádzal na 

utorok 24.9. Jeho cieľom je 

propagovať význam hrania 

a hier v živote detí 

i dospelých, aby vypli počíta-

če, tablety a televízory. Toh-

to podujatia som sa zúčast-

nil aj ja. 

Keďže  vtedy bolo ne-

pekné počasie hrali sme sa 

prevažne vo vnútri Elektrár-

ne. Najmenšie deti sa mohli 

zahrať v hlavnej hale, 

o ktorú sa delili s výrobcami 

vedeckej hračky “Dávid 

a Goliáš“ a hlavolamami 

z  c i r k u s u  Hu m b e rt o . 

V suteréne sa dalo kres-

liť svetlom. Na poschodí sa 

s deťmi zabávala Legovňa. 

Ja som bol stále pri  spolo-

čenských hrách, lebo som 

bol inštruktorom hry Karak. 

Okrem tejto hry som si za-

hral aj iné hry, napríklad 

The Game,  Rummikub, 

A z u l .  B o l  s o m  a j 

pri  šachistoch a zahral som 

si 2 partie šachu. Zaujímavý 

bol aj  silomer, do ktorého 

sa búchalo rôzne dlhými 

kladivami.  

 Akcia sa mi veľmi pá-

čila a pozývam aj vás, milí 

kamaráti, do Elektrárne, 

kde býva-

jú výbor-

né podu-

jatia pre 

deti.  

k zdravšiemu životnému štý-

lu. Prvý Deň hrania na Slo-

vensku sa konal r. 2010 

a jeho cieľom je pripomenúť 

význam hier v živote člove-

ka, harmonické využívanie 

voľného času a utuženie 

vzťahov v kolektívoch pro-

stredníctvom hier. A preto 

sme takýto Deň hrania zor-

ganizovali aj v ŠKD. Deti sa 

pri rôznych spoločenských 

hrách dobre zabavil i 

a utužili priateľské vzťahy. 

Prečo Medzinárodný deň hrania? 

Myšlienka zorganizovať Sve-

tový deň hrania skrsla 

v hlavách amerických pra-

covníkov detskej televízie 

Nickelodeon s cieľom odtrh-

núť deti aspoň na 3 hodiny 

v sobotu od televíznej obra-

zovky a podnietiť ich 

Medzinárodný deň hrania (Dominik  Menyhart, 4.B) 
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Vlaky som mal rád od malič-

ka. A stále aj po 13 rokoch mám. 

Dnes vám chcem povedať niečo 

o vlakovom modelárstve.  

Vlakové modelárstvo má via-

cero mierok: G1:25, O 1:48, S 1:64, 

H0 1:87, TT 1:120, N1:160, Z 1:120 

 Povedal by som, že je to dobré 

hobby pre ľudí, čo majú radi vlaky, 

ale aj nie. Bohužiaľ, je to aj veľmi 

drahé hobby. Jeden rušeň (podľa 

toho aký) môže stáť až 200 €. Vagó-

ny môžu stáť tiež asi 70 €. 

A náklady na koľajnice a trafá tiež 

nie sú veľmi nízke. Preto začiatoč-

níkom odporúčam  štartovacie sety. 

 K vlakovému modelárstvu 

patrí aj výroba krajiny. Môže to byť 

zába-

va. 

Kraji-

na by 

mala 

byť  čo 

najrealistickejšia. Dajú sa zakompo-

novať aj rôzne stavby a môžete si 

tak vyrobiť miniatúrnu krajinu pod-

ľa seba.                  

 

MODELOVÉ ŽELEZNIČIARSTVO  (Matej Pribiš 7.B) 
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Funny athletics – naše úspechy 
 
Ja a moji spolužiaci navštevujeme novozaložený klub Funny 

athletics, ktorý v minulom roku pôsobil aj na našej škole. 
 
Moje prvé úspechy v tomto klube sa začali pretekmi v Šamoríne 

vo finále detskej atletickej ligy v päťboji družstiev (štafeta, beh cez pre-
kážky, hod medicimbalom, štafeta šprint, trojskok a šesťminútovka). 
Každé družstvo muselo mať šesť pretekárov - tri dievčatá a traja chlap-
ci. Z dvadsaťjeden tímov sa nám podarilo umiestniť na dvanástom 
mieste, ceny nám dával Ján Volko – najrýchlejší muž Slovenska a Eu-
rópy. Večer sme sa zúčastnili na svetovom atletickom mítingu, kde be-
žal aj Ján Volko, ako diváci. 

 
Ďalším úspechom bol postup do celoslovenského finále detskej 

štafetovej ligy v Bratislave – 4 x 60 metrov. Každý tím musel mať dve 
dievčatá a dvoch chlapcov. Z dvadsiatich tímov sme sa umiestnili na 
štvrtom mieste. 
 

Po prázdninovom oddychu nás na konci septembra čakali Maj-
strovstvá západoslovenského kraja jednotlivcov v Skalici. Podaril sa mi 
získať titul Majstra západoslovenského kraja v disciplíne 600 metrov v 
kategórii najmladší žiaci (ročník 2008 a menej) s časom 1:47:76, čo je 
môj osobný rekord sezóny. Momentálne mám najlepší čas na Sloven-
sku v kategórii najmladší žiaci na 600m. V Skalici som získal aj druhé 
miesto v hode kriketovou loptičkou s výkonom 40 metrov. Úspešní boli 
aj ďalší moji spolubežci z klubu – 1. miesto 600 metrov najmladšie 
žiačky, 4. miesto 60 metrov najmladšie žiačky, 5. 
miesto skok do diaľky najmladšie žiačky. 

 

 Ďalší úspech som zaznamenal v Nových 

Zámkoch na Majstrovstvách západoslovenského 

kraja v cezpoľnom behu jednotlivcov na 1000 

metrov v kategórii najmladší žiaci, kde som sa 

umiestnil na 2. mieste. Úspešné boli aj moje 

spolubežkyne z klubu, ktoré získali 1. a 2. mies-

to. 

 
 Náš posledný úspech bol  23.11.2019 v Betliari pri 
Rožňave. Postúpili sme na Majstrovstvá Slovenska v cez-
poľnom behu zmiešaných štafiet 4x 500 metrov. Z 21 druž-
stiev z celého Slovenska, v ťažkom bahnitom teréne, sme 
si vybojovali cenné 5. miesto. 
 
 Vďaka trénerovi a trénerkám Funny athletics som 
sa vypracoval až tam, kde som teraz. 
 

Matej Polák, 5.A 
Foto: archív autora 
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November sa niesol v športovom duchu a žiaci sa 

zúčastnili športovej súťaže Zlatá kopačka.  

Mali sme vytvorený tím usporiadateľov- žiaci 

9.A triedy, super profi rozhodcov – p. uč. Barto-

vic a p. školník Antal a pripravené krásne ceny 

pre najlepších strelcov a brankárov súťaže.  

Historicky prvým víťazom sa stal za I. stupeň - 

Jakub Bondra, za II. stupeň - Timotej Vatrt.  

Za fantastickú atmosféru a priebeh súťaže ďa-

kujeme brankárom, strelcom, rozhodcom 

a divákom, ktorí prispeli k vydarenej športovej 

akcii.  

(M. Jankech, foto: archív autora) 

 

Náš redakčný tím „vyspovedal“ víťaza Jakuba 

Bondru. 

 

Ako sa ti páčila súťaž? 

Súťaž bola vynikajúca. 

Koľko gólov si dal? 

Spolu som vystrelil 10-krát a dal som 9 gólov. 

Túžil si súťaž vyhrať? 

Samozrejme, chcel som vyhrať. 

Pripravoval si sa nejako na súťaž? 

Áno, v družine sme trénovali penalty. 

Je futbal tvoj obľúbený šport? 

Áno, venujem sa mu aj vo voľnom čase. 

Aká bola tvoja odmena? 

Medaila a trofej – zlatá kopačka. 

(T. Najman, J. Bondra) 
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STROM 

 

Strom 

vysoký, mocný, 

dýcha,  plače, hreje. 

 Úžasné sú všetky stromy! 

Láskavé! 

 

OCKO 

 

Ocko, 

dobrý, milý, 

kosí, perie, žehlí. 

Je to chlapec veľký,  

 najlepší! 

MAMIČKA 

 

Mamička, 

láskavá, milá, 

 upratuje, varí, spieva. 

Ty si anjel náš. 

Ľúbime ťa! 

BABKA 

 

Babka, 

milujúca, láskavá, 

spieva, varí, vysáva. 

Všetko pre náš život. 

Milujeme ťa! 

KAMARÁTKA 

 

Kamarátka. 

Úprimná, milá. 

Rozveselí, nahnevá, pomôže. 

V srdci mi navždy ostane. 

Navždy. 

Literárne prvotiny  

žiaci 8.A 
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Sladká otázka 

 

Milí kamaráti! 

Je tu vyhodnotenie súťaže Sladká otázka. V minulom čísle 
ste hádali, koľko trojuholníkov je na danom obrázku. Správna 

odpoveď  -   na obrázku bolo 9 trojuholníkov. Spomedzi 
správnych odpovedí žiaci prvého ročníka vyžrebovali Borisa 

Kováča a Ninu Sedlákovú.  

 

AKO SA ZAPOJIŤ?    Na lístok napíš svoje celé meno, triedu a správnu odpoveď.  Čitateľ-
ne, samozrejme! (Pravopisné chyby nebudeme hodnotiť.) Hlasovať môžeš len raz. 

KDE?    Žiaci druhého stupňa odovzdajú lístok svojej učiteľke slovenského jazyka alebo po-
verenému žiakovi. Žiaci prvého stupňa vhodia lístok do hlasovacej škatule vedľa zborovne 

na I. stupni. 

Veľa šťastia! 

 

A nová úloha? 

Koľko čísiel vidíte na obrázku? 
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