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Naša škola oslavuje 
 
 
 
 
- oslavuje 35 rokov svojho „života“.  
     
   Máme ju radi, veď je to náš druhý domov.  Získavame tu množstvo 
vedomostí z histórie, geografie, biológie a  iných predmetov. Postupne 
objavujeme a uvedomujeme si  krásu nášho materinského jazyka.  
Spoznávame nových kamarátov, nadväzujeme nové priateľstvá, ktoré možno 
vydržia, aj keď  opustíme tieto lavice.  
Cítime sa  v nej bezpečne, dobre a je nám veselo. 
      Drahá naša škola, prajeme ti, aby si bola vždy plná žiakov, mala vždy také milé 
a dobré pani učiteľky a pánov učiteľov, aby si bola naďalej úspešná a dlho 
vydržala  taká krásna, ako si teraz.  
                                                                       Žiaci V.A triedy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Škola 
 
– znamená vzdelanie, poznanie, učenie, pripravuje do ďalšieho života. 
Odovzdáva nám nové vedomosti, my naberáme nové skúsenosti.   
Ako malí prváčikovia sme boli zvedaví a plní otázok. Teraz, po rokoch učenia  
a získaných skúseností budeme pomaly pripravení ísť ďalej. Škola je náš druhý 
domov – učí a vychováva nás. 
      Milá škola, k tvojmu výročiu ti prajem, aby si žala len úspechy, vzdelávala 
stovky a stovky nových žiakov ďalších minimálne 35 rokov. 
       
       Laura z VIII.A triedy 
 



 

 
 
Zachránili sme 20 stromov 
  
V dňoch 18. – 22. októbra sme my, parlamentári vyhlásili týždennú súťaž v zbere papiera. 
Do zberu sa nezapájali jednotlivci, ale celé triedy. 
 Až do stredy sa v triedach nič nedialo. Sem tam sme videli žiakov prinášať papier, 
ktorý poctivo zatvárali do skriniek, aby nikto nemohol zistiť koľko papiera doniesli. Už sme si 
mysleli, že nás všetci odignorovali a súťaž skončí na hanbu, len s niekoľkými kg.  
No vo štvrtok sa to všetko začalo. Najskôr sa medzi sebou začali predbiehať šiestaci. 
Potom sa k nim pridala V.A. No a naši najstarší spolužiaci sa zobudili až v piatok. Ráno 
prichádzali do školy s plnými balíkmi nepotrebného papiera. Dohoniť VI. ročníky sa im však 
nepodarilo. 

Víťaz je vždy len jeden. My si však myslíme, že vyhral každý, kto doniesol v tomto 
týždni aspoň 1kg papiera. Našli sa aj také triedy, ktoré si povedali, že im nestojí za to do 
súťaže sa zapojiť. A to nás veľmi mrzí. 
V piatok to v našej škole vyzeralo ako v úli. Nosili sa posledné balíky (aj niekoľko 100 kg), 
v triedach sa viazali a pán učiteľ Bafia s pani učiteľkou Šimkovou chodili po triedach 
a každý jeden balík odvážili. Výsledok bol neuveriteľný. Za necelý týždeň sme nazbierali 3,5 
tony papiera a zachránili sme 20 stromov. Myslíme si, že to stálo za to.  
 A kto vyhral sľúbený deň bez učenia? Na prvom stupni to bola III.B trieda (...kg)a na 
druhom VI.A trieda (...kg) Blahoželáme a ten voľný deň bez učenia si vychutnajte. 

 
                                                                                                                                 Parlamentári 

 

Prekvapivá hodina etickej výchovy na ZŠ Hviezdoslavova. 
  

     Naša pani učiteľka Kováčová priviedla na hodinu eickej výchovy nečakaného hosťa – 
pani Darinu Marcinovú z Jelšavy. Je to mamka našej spolužiačky Katky Marcinovej.  
     Aby sme sa tete Marcinovej predstavili, zahrali sme sa s ňou „pavučinku“, kde jej každý 
z nás porozprával niečo o sebe. Ona nám tiež o sebe rozprávala. Potom sme súťažili 
v navliekaní korálok na niť. Bola to súťaž dvojíc a najlepšie sa darilo dievčatám. Chlapcom 
viac korálok ako na niti, skončilo na zemi. Aj sme sa dobre zasmiali. O chvíľu  teta Dada – 
ako si priala, aby sme ju volali, niektorým zaviazala oči šatkou a za pomoci kamaráta sme 
hľadali gombíky, pričom sme počúvali hudbu. Všetkým sa hra veľmi páčila. Tí, ktorí mali 
zaviazané oči, boli dezorientovaní. Pri hre boli odkázaní na pomoc spolužiakov. Neskôr 
sme sa hrali hru „telefón“. To bolo veľmi zábavné, lebo z pôvodnej vety na konci vzniklo 
niečo úplne iné. V závere hodiny sme sa spoločne porozprávali o svojich pocitoch 
a dojmoch. Uvedomili sme si, aká je dôležitá pomoc, keď ju niekto potrebuje. Mali sme 
možnosť vyskúšať aspoň na malú chvíľu, ako sa cítia nevidomí ľudia.  
     Táto hodina sa mám veľmi páčila, ešte by sme si ju radi zopakovali. Ďakujeme tete 
Dade, že nám spestrila vyučovaciu hodinu. 
                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
                                                                                                                          Žiaci VI. A triedy 

                       
 

Smutná Zuzanka 
 

Bolo raz jedno 
dievčatko, volalo sa 
Zuzanka. Mala veľmi veľa 
kamarátov a všetci ju mali 
radi. Len Timeu ona veľmi 
rada nemala.  Jedného 
dňa išla Zuzanka do školy. 
Keďže mamina chodieva 
skoro ráno do práce 
a ocino pracuje vo 
vedľajšej dedine, Zuzanka 
chodieva do školy sama. 
Vôbec sa jej do školy ísť 
samej nechcelo, a preto 
zavolala svojej najlepšej 
kamarátke Lenke. No Lenka 
jej povedala, že ona ide do 
školy so svojou sesternicou. 
Tak zavolala ďalšej 
kamarátke Miške, ktorá jej 
však povedala, že ona do 
školy nejde, pretože ju veľmi 
bolí hlava a má horúčku. 
Zuzanka nakoniec musela 

ísť do školy sama. Došla do 
školy usmiata aj keď jej 
veľmi do smiechu nebolo. 
Všetkým kamarátkam sa 
pekne pozdravila, ale jej sa 
neodzdravil nikto. Dokonca 
ani Lenka, pretože bola 
zaneprázdnená svojím 
novým telefónom, ktorý 
ukazovala kamarátkam. Tak 
si Zuzanka so sklonenou 
hlavou sadla na svoje 
miesto. Spolužiaci si ju ani 
nevšímali, len Timea, 
s ktorou sa nekamarátila, 
prišla k Zuzke. Všimla si, že je 
smutná, tak ju chcela 
rozveseliť. Spýtala sa jej: „ 
Čo sa ti stalo, vari ti uleteli 
včely ?“ Zuzke to prišlo také 
smiešne, že vybuchla od 
smiechu. A takto nejako sa 
začalo kamarátstvo dvoch 
spolužiačok, ktoré sa 

v triede ,, prehliadali“. 
Niekedy stačí aj málo 
a zistíme, že kamarát je 
blízko a prichádza vo chvíli, 
keď je nám smutno, ťažko, 
či potrebujeme pomôcť, 
poradiť. A viete, kto je 
skutočný priateľ ? Ten, ktorý 
prichádza, keď všetci 
ostatní už odišli...... 

                                                                                                                                                              
Evka 6.B  

                                                                    

                               Priateľstvo 
 

Kde bolo, tam bolo, bola jedna 
kuchynská linka  na ktorej okrem tanierov, 
príborov a iných kuchynských spotrebičov 
bývali aj dva hrnčeky. 
Prvý bol plechový , starý, s odlomeným 
uškom. Druhý bol nový,  kvietkovaný, mal 
ozdobné uško a bol z umelej hmoty. Raz si 
jedno malé dievčatko chcelo do 
kvietkovaného pohárika naliať horúci 
čaj. Keď to hrnček zbadal, vedel, že je zle. 
Po lícach sa mu kotúľali slzy. Starý hrnček 
neváhal a v poslednej chvíli sa 
podstrčil pod prúd horúceho čaju. 
Takto zachránil svojho priateľa od popraskania. Pohárik mu bol za to veľmi vďačný 
a pochopil, že dobré priateľstvo sa nezakladá na kráse, ale na dôvere pomôcť.                                                                                                    
                                                                                                                                 Barbora VI.B               
      
 



 Malá cikáda                             

 
Kde bolo tam bolo, pri 
mori kde sa piesok lial 
a voda sypala žila, nežila 
malá cikáda. Od jari do 
jesene vyhrávala veselé 
pesničky. Spev jej zabral 
všetok  čas, a tak si 
nestihla pripraviť zásoby 
na zimu. V susedstve 
bývali červené 
mravčeky, ktoré boli 
veľmi usilovné. Na zimu 

sa dobre pripravili. A tak 
sa hladná a uzimená 
cikáda vybrala poprosiť 
mravčekov a kúsok jedla. 

Podišla ku mravenisku 
a zvolala : - Mravčekovia 
zľutujte sa dajte mi kúsok 
jedla. – Dáme ale musíš 
nám ešte raz zaspievať! – 
odvetili zborovo 
mravčeky. Cikáda im 
zahrala a mravce jej dali 
kúsok jedla.   A TAK 
CIKÁDA PREŽILA ŠŤASTNE 
DLHÚ ZIMU. 
 

 

 
 

   Moje mesto 
                                      
    Moje rodné mesto - Revúca 
    veľa domov sa tu rúca. 
     Staré veru veľmi sú,  
    ťarchu rokov neunesú.  
 
    Nové sa stavajú len málo,  
    a žiť by tu za to tak stálo. 
    Lebo krásny kraj je Gemer 
    tomu mi skutočne uver! 
     
    Aj Prvé slovenské gymnázium tu    
    máme, fotku jeho prinesiem mame. 
    Kostoly i pamiatky vzácne tu   
    nájdeš, až také krásne, že navštíviť     
    ich  zájdeš. 
                                                VI.B 

     Revúca 
 
         Revúca je krásny kraj, 
         Pre mňa niečo ako raj ! 
         Miesto kde je pohoda,  
         je Revúcka Lehota. 
 
 
         Mám tam doma tatka, mamku, 
         bračeka, starkého aj starkú.  
         Keď mám voľno, neučím sa,  
         v záhrade vždy vyšantím sa. 
         S kamarátkami sa tam hrám, 
         preto Lehvatku rada mám 
 
                                         VI.B                                  

 

    
  je sviatok oslavovaný večer 31. októbra. Oslavujú ho 

predovšetkým deti oblečené v kostýmoch, ktoré navštevujú susedov a pýtajú sladkosti. 
Oslavuje sa hlavne v západnom svete. Pôvod má v Írsku, ako pohanský sviatok.   

Pôvodný názov bol Halloween, skratka z anglického Halloweenen (doslovný preklad: 
predvečer všetkých svätých). Halloween je pôvodne pohanský (keltský) sviatok Samhain - 
pohanský nový rok (koniec pohanského roku). Možno sa stretnúť aj s názvom predvečer 
sviatku všetkých svätých. Pravdepodobne má väzbu aj na kresťanský sviatok všetkých 
svätých. 

Tradičnými znakmi Halloweenu sú špeciálne vyrezané tekvice, vo vnútri ktorých je sviečka, 
ďalej čarodejnice, duchovia,netopiere, čierne mačky, metly, oheň, príšery, kostlivci a pod. 
Farby červená, žltá a oranžová. 

   HALLOWEEN NA HVIEZDOSLAVKE 
 
 Jeseň je najkrajšia v októbri. 
Ohnivé západy slnka, bordové strapce hrozna, 
košíky pýriacich sa jabĺčok... oranžové tekvice na 

záhonoch. Plody, ktoré priam vyzývajú 
k nahryznutiu. Takýmito farbami ožila 
naša škola posledný októbrový 
týždeň, kedy sme vo vstupných 
priestoroch vystavili naše práce plné 
vtipu a fantázie. Tekvice rôznych 

tvarov a veľkostí sa razom zmenili na svetlonosov a  
strašidlá.              
 V rámci projektového vyučovania na 
anglickom jazyku ožili strašidlá, čarodejnice 
a duchovia. Pesničkami, hrami a pečením strašidelných jabĺk sme 
si pripomenuli Halloween  a jeho tradície  v anglicky hovoriacich 
krajinách. 

„Trick or treat“ sa nieslo školou  a našu snahu ocenil 
sladkosťami aj pán riaditeľ. Veď kde inde ako v škole na hodine 
anglického jazyka by sme mali osláviť  tento sviatok.  
Strávili sme príjemné dopoludnie. Už teraz sa tešíme na budúci 
rok. 
                                                                                                        Žiaci 5.A, B triedy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  
 
 
Výsledky  našich žiakov na súťažiach: 
 
 
 
 
Bedminton 
 
 
 
Obvodové kolo v bedmintone staršie žiačky       3. miesto 
Obvodové kolo v bedmintone starší žiaci             3. miesto 
Obvodové kolo v bedmintone mladšie žiačky     3. miesto 
 
 
 
 
 
 
Florbal: 
 
Obvodové kolo mladší žiaci                                   2. miesto  
Obvodové kolo starší žiaci                                      3. miesto  
Obvodové kolo staršie žiačky                                 2. miesto 
 
 
 
 
 
 
          
Cezpoľný beh                                                           3. miesto 
 
Mladý záchranár                                                      4. miesto 
 
 
 
 
 
 
 

súčasť ľudovej slovesnosti. 
Vznikli na základe pozorovania prírodných 
javov, ktoré ľudia zovšeobecnili.  
 

 

1. november Ak je na všechsvätých leto, býva na Martina (11.11.) zima. 

2. november Na Dušičky duše zosnulých oplakávajú svoje hriechy, preto pršieva alebo padá hmla. 
Keď je na Všechsvätých mokro, môžeme čakať mnoho snehu. 

3. november Na svätého Huberta ide teplo do čerta. 

11. 
november 

Od sv. Martina zahreje len perina. 
Svätý Martin chodí na bielom koni, ak príde na sivom koni (hmly), bude zima striedavá, ak 
na žltom (sucho), príde tuhá zima. 
Ak príde Martin na bielom koni, metelica metelicu honí. 
Martin už na sivkovi prijazdí. 
Na Sv. Martina drž sa synku komína. 
Dážď martinský znamená mrazy a suchotu. 
Po Martine už zima nežartuje. 
Na Martina medveď líha. 
Keď na Martina list zo stromu neopadol, môžeme čakať tuhú zimu. 
Keď padá sneh na Martina, aj Veľká noc príde na bielom koni. 
Martinský sneh je planý na oziminy. 
Martin, Klement, Katarína, raz je teplo a raz zima. 

19. 
november 

Sv. Alžbeta za plný košík sviatkov prináša. 

21. 
november 

Obetovanie Panny Márie ohlasuje zimu. 

23. 
november 

Kliment obľubuje zimu, ktorú svätý Peter /19.5./ zakončuje. 

25. 
november 

Katarína na ľade, svätý Štefan /26.12./ na blate. 
Sneh na Katarínu predpovedá veľké obilie. 
Aký je deň Kataríny, taký je január, aký je deň po Kataríne, taký má byť február. 
Na svätú Katarínu schovajme sa pod perinu. 
Katarína keď je v blate, Vianoce budú stáť na ľade. 
Na Katrenu hladká, na Vianoce blatká. 
Katrena husle berie hudcom. 
Na svätú Katarínu sneh už klope na oblok. 
Katarína má šumné meno, lenže chladné veno. 
Na svätú Katarínu aj posledné sťahovavé vtáčiky opúšťajú domovinu. 

28. 
november 

Ak je na deň Mláďatiek na oblohe veľa hviezd, má byť veľa hydiny. 
Hmla na deň Mláďatiek veští hmly. 

30. 
november 

Na svätého Ondreje ešte sa nám ohreje. 
Na Ondreja, keď prší, bude celú zimu každý mesiac odmäk. 
Keď je pekne na Ondreja, celý rok na všetky sviatky bude pekne. 
Na svätého Ondreja dávaj sane do dvora. 
Keď svätý Ondrej na plot mráz posadí, nemusíme sa báť povodní ani vody. 
Biely Ondrej, zlý rok. 
Sneh Ondrejov žitu nehoví. 
Sneh čo na Ondreja spadol, dlho leží, on len na Gregora /12.3./ do potoka beží. 
Keď na sv. Ondreja sneží, sneh si dlho poleží. 
Keď ondrejský sneh pustí, to všetky pustia. 

  



 

 

Počiatky vzniku tohto moderného 
výtvarného umenia siahajú do mesta 

New York 60. rokov 20. storočia. Všetko začalo tým, že mladí ľudia začali písať 
fixkami svoje mená alebo prezývky na všetko okolo seba.                                                                                                  
Najznámejší writer tých čias Taki 183, s ktorým New York Times urobili interview, 
spôsobili, že medzi mladými ľuďmi v celom meste a vo všetkých štvrtiach 
nastal boom graffiti. Hlavným médiom v New Yorku bol obrovský dopravný 
systém metra. Písanie svojho mena sa stalo prestížnou záležitosťou svojského 
sebavyjadrenia, ten, kto mal najviac podpisov na najrozličnejších miestach, 
bol uznávaný a mal rešpekt ostatných writerov.                                         
Podstata Graffittov spočíva v tom, že writer alebo sprejer sa snaží prezentovať 
svoje pseudomeno – tag  pomocou farby v spreji (ale aj inými prostriedkami), 
a tým sa odlíšiť od ostatných writerov. Vo väčšine prípadov writeri píšu alebo 
maľujú svoje mená alebo mená svojich crew. Za graffiti ale môžeme 
považovať aj rôzne nápisy alebo reklamné logá a slogany - ak sú 
namaľované sprejmi alebo podobnou technikou. Za graffiti však nemôžeme 
považovať všetko, čo je namaľované sprejom. Túto skutočnosť bežní ľudia 
ťažko rozlišujú. Graffiti je individuálny umelecký smer, tak ako ľudia, ktorí sa mu 
venujú, preto je zodpovedný každý sám za seba a vonkoncom sa nemôže 
celá scéna posudzovať podľa činov jedného jedinca 

Hoci je graffiti vo svojej vrcholovej podobe nesporne umeleckým 
prejavom, vo všeobecnosti je väčšinou v spoločnosti vnímané ako negatívny 
jav. Z pohľadu majiteľov plôch, na ktorých je graffiti realizované bez ich 
povolenia, ide o vandalizmus, ktorý ich stojí nemalé finančné prostriedky, pri 
ich odstraňovaní. Niektoré samosprávy sa preto snažia určiť plochy, na 
ktorých sa môžu writeri beztrestne realizovať. Z hľadiska grafitti, ako druhu 
adrenalínovej zábavy, sa však takto stráca 
isté čaro. 

Ukážka prác našich spolužiakov : 

 

          Spracovala Barbora Krištofová 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                          
                                                                                                                                     
     
 
                                                                                   
 
                                            
                                                                                                                                                                    
       
 
 
 
 

Príde pani učiteľka k  Jožkovi a pýta sa 
ho: 
A ty si prečo nič nenakreslil ? 
Nakreslil som vláčik, ale už odišiel. 
 

  
 

 

 

Pani učiteľka hovorí deťom: 
- Deti, dám vám hádanku. Je to lesné 
zviera, a keď mu do názvu 
doplníte písmenko "d", vyjde vám časť 
ľudského tela. Čo to je?" 
Keď sa už dlho nik neozýval, prezradila: 
- No predsa laň. A po doplnení 
písmenka "d" nám vyjde dlaň! 
- No jasné! Hneď som si myslel, že to 
kuna asi  
nebude! - poznamená 
na to Dežko.                                            

 

 
  

 V triede sa otvoria dvere a hneď sa 
zase zatvoria. 
Učiteľ sa   pýta:                         
- Kto to bol? 
- Prievan. 
- A čo chcel? 

 

 
 
 
 
 
 

 

V škole sa pýtajú maďarského 
chlapčeka.  
Lászlo, povedz nám čo je korytnačka. 
- Taký veľký opancierovaný žaba, 
neskáče, len plazí zem 

 

 

-Miško, koľko je 8 plus 7? 
-Neviem. 
-Tak si to zrátaj na prstoch! 
-Vari mám 15 prstov?                                        

 
Zdroj Internet 
 
 

Stalo sa... 
 
    Ovocníčkovia  /12. 10. 2010 utorok / 
Povedať len, že ovocie a zelenina sú 
zdravé potraviny, nestačí. Nám 
deťom to treba aj dokázať. Nehovorte 
nám, že zdravé potraviny musíme jesť 
každučkú minútku. Ale aspoň z  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
času na čas aby sme si dali nejakú tú 
mandarinku alebo jablko.  
A toto chceli dokázať aj naši páni 
učitelia. Zorganizovali výstavku pre 
prvý stupeň s názvom "ovocníčkovia".  
Do súťaže sa zapojili všetky triedy 
prvého stupňa. Najkrajšie práce boli 
vystavené vo vestibule prvého stupňa.  
 

 
    Zdravé raňajky s úsmevom 
 

 
 

Dňa 12.10.2010 si žiaci 2. stupňa 
zmerali sily v súťaži Zdravé raňajky 
s úsmevom. Zapojili sa žiaci z každej 
triedy, čo nás teší. Ozdobovali taniere 
zeleninou a ovocím, alebo 
pripravovali prekrásne, oku lahodiace 
poháre.  Porota mala ťažkú úlohu tie 
dobroty vyhodnotiť.  
Najviac sa im páčil pohár, ktorý 
pripravili žiačky 6.B triedy (Barbora 
Krištofová a Daniela  Gérecová) 
a tanier, ktorý robili žiačky 8.B 

(Michaela Balážiková a 
Valentína Grendová).  
Všetkým, ktorý sa zapojili do súťaže 
srdečne ďakujeme a dúfame, že o rok 
sa uvidíme znova. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                Spracovala Gabika Fabová 



Šarkaniáda  
 

    V priebehu 
mesiacov september a 
október  si naši žiaci 
v triedach vyrobili 
šarkanov. Tých 

najkrajších 
a najoriginálnejších 

sme vybrali a teraz 
zdobia vestibul našej 
školy.  Nápady boli 
naozaj rôzne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Európsky deň rodičov a škôl na Hviezdoslavke 

Cieľom projektu Európsky deň rodičov a škôl bolo zapojiť, čo najväčší počet žiakov 
z našej školy do pohybových aktivít. V jedno krásne slnečné októbrové popoludnie 
sa školské ihrisko zmenilo na veľký športový areál. Žiaci plnili úlohy na 15 
stanovištiach, kde si mohli vyskúšať rôzne druhy športov a oboznámiť sa 
s významnými slovenskými či svetovými športovcami. Na prvom mieste bola hlavne 
radosť zo športovania. Rodičia sa spontánne zapájali do aktivít a svojim deťom 
pomáhali pri riešení jednotlivých úloh. Radosť v očiach detí a hrdosť ich rodičov či 
známych bola dobrou odmenou aj pre pedagógov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                      Jesenné ikebany 
  

Prišla jeseň. Krajina  
hýri pestrými farbami. 
Krásu farebných listov, 
kvetov a plodov  využili 
aj žiaci  druhého stupňa   
10.11. 2010 si vyskúšali za 
odbornej pomoci tety 
Agnetinovej  pripraviť 
jesenné ikebany.  Najprv 

nám naša bývalá spolužiačka Janka Agnetinová  a jej mamka ukázali ako by sa to 
malo robiť a aké pomôcky máme použiť. Potom už bolo na našej fantázii, čo s tým 
urobíme.  S Jankou sme urobili aj rozhovor.  
 
1. Koľko máš rokov? 
Janka: 18 
 
2. Kedy si našu školu opustila? 
Janka: Pred štyrmi rokmi. 
 
3. Ktorý predmet si mala najradšej? 
Janka: Asi výtvarnú. 
 
4. Čo si robila cez prestávky? 
Janka: Odpisovala úlohu. 
 
5. Chodila si l rada do školy? 
Janka: Veľmi nie. 
 
6. Ktorý učiteľ ti dal najviac vedomostí? 
Janka: Všetci. 
 
7. Zmenila sa naša škola od kedy si s nej 
odišla? 
Janka: Veľmi, najmä z vonka.  
 
8. Čím by si chcela byť?  
 
Janka: Ešte neviem. 
 

9. Pomáhaš mame? 
Janka: Snažím sa. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rozhovor pripravila Barbora Krištofová 

 



   Prijímanie prvákov do „Cechu školákov“ na Hviezdoslavke 
 
    

   Posledný októbrový  týždeň už tradične patrí na  našej škole  našim najmenším. 

I keď do školy nastúpili prváci už v septembri, ozajstnými žiakmi sa stávajú až po 

prijatí do „Cechu školákov“. 

Nebolo tomu inak ani 20. októbra, 

kedy ich členovia Žiackeho 

parlamentu slávnostne prijali 

medzi seba. Pochod prvákov 

sprevádzaný hlásnikom s 

rozprávkovými strážcami a znejúcimi 

fanfárami im otvoril symbolickú  

bránu poznania do sveta 

školáka.  Sľubom sa zaviazali  dodržiavať  všetky práva ale i povinnosti prváka tak, 

ako to prikazuje „Cech školákov“.      Úsmev na tvárach a rozžiarené oči svedčili 

o spokojnosti  nielen našich školákov, ale aj rodičov, ktorí sprevádzali svoje ratolesti 

k tejto slávnosti.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naša škola sa už po tretí rok zapojila do projektu „Červené stužky“. Tento 
projekt sa venuje problematike boja proti HIV a AIDS 

                 Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže – vytvor pohľadnicu na tému  červené stužky  
ako symbol boja proti HIV a AIDS. 
 
 
Ponúkame Vám návrhy našich žiakov na pohľadnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Deň boja za slobodu a demokraciu zaznamenávajú dnes na celom Slovensku.  17. 
november roku 1989 je v kalendári historických udalostí zaznamenaný ako 
začiatok nežnej revolúcie v Československu. 

Bol to začiatok pádu komunistického režimu. V tento deň zorganizovali pražskí 
študenti spomienkovú slávnosť k 50. výročiu 17. novembra 1939. Brutálny policajný 
zákrok proti účastníkom na Národnej triede v Prahe vyvolal rozhorčenie verejnosti 
a protestné akcie. Do štrajku po vysokých školách v Československu vstúpili aj herci 
divadiel.  Od 20. do 26. novembra sa konali denne stotisícové manifestácie v celej 
ČSSR. 

Vzniklo Občianske fórum (OF) a Verejnosť proti násiliu (VPN). 24. novembra odstúpil 
Miloš Jakeš z funkcie generálneho tajomníka ÚV KSČ a 27. novembra sa uskutočnil 
generálny štrajk na podporu demokratických požiadaviek. 29. novembra 
Federálne zhromaždenie zrušilo ústavný článok o vedúcej úlohe KSČ v spoločnosti, 
3. decembra bola vymenovaná nová vláda s komunistickou väčšinou (16:5), ktorú 
verejnosť odmietla. 

10. decembra prezident Gustáv Husák vymenoval novú vládu ”národného 
porozumenia” (desať komunistických ministrov, jedenásť nekomunistických) na 
čele s Mariánom Čalfom. V ten istý deň prezident odstúpil. 29. decembra 1989 bol 
za prezidenta ČSSR zvolený Václav Havel. 

Zdroj: pluska.sk, SITA, TASR, 


