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Slovensko navštívi známy autor vedecko-fantastických románov Erich von 
Däniken, ktorý tvrdí, že mimozemšťania by sa mali na Zemi objaviť v roku 
2012.Jeho knihy, ktoré nemajú ďaleko od sci-fi, ale ťažko ich do tejto kategórie 
zaradiť, boli preložené do viac ako 
30 jazykov sveta a predaných bolo 
viac než 6O miliónov exemplárov. 
Predpovedá v nich veci nemožné 
a dnes ešte nedokázateľné. 
Erich von Däniken sa narodil 14. 
apríla 1935 v meste Zofingen vo 
Švajčiarsku. Už na gymnáziu 
College St. Michel vo Fribourgu sa 
začal zaujímať o históriu, lety do 
vesmíru, náboženskú filozofiu a 
nevyriešené archeologické 
záhady. Zaoberal sa tiež 
elektronikou, molekulárnou biológiou a mutáciami ľudského pokolenia. 
 Známy autor fantastických teórií o dejinách ľudstva Erich von Däniken položil 
v roku 2001 v blízkosti švajčiarskeho mesta Interlaken základný kameň Parku záhad 
(Mystery Park) s modelmi najznámejších záhad tohto sveta, ktorý privítal svojich 
prvých návštevníkov v roku 2003. Park bol síce v rokoch 2006 až 2009 kvôli 
finančným problémom zatvorený, v máji 2009 ho však opäť sprístupnili pre 
verejnosť už pod názvom Jungfrau Park.  
 

 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                          
 

 Naša  škola na Hviezdoslavovej ulici je školou, v ktorej sa deťom snažíme približovať 
tradície a zvyky našich predkov .  Na 
záver  fašiangového obdobia sme aj 
v tomto roku zorganizovali už II. ročník 
karnevalu na ľade s tradičným 
pochovávaním basy. V utorok 
21.februára sa  klzisko v našom meste 
 na chvíľu premenilo na Rozprávkovú 
krajinu plnú princezien, čarodejníc, 
vlkov a iných rozprávkových 
postavičiek. Porota  mala naozaj ťažkú 
úlohu vyhodnotiť  najkrajšie masky. 
Všetky masky boli pekné, plné 
tvorivosti a dôvtipu. Vyhrali nielen tie 
najoriginálnejšie z každej triedy, ale 
vyhrala hlavne dobrá nálada a dobrý pocit z aktívne prežitého a slnečného dňa.  

 

    

Fašiangové obdobie je ohraničené 
sviatkom Troch kráľov a Popolcovou 
stredou (6 až 8 týždňov podľa toho, na 
aký dátum pripadá Veľká noc). V 
tomto období sa konali v minulosti 
rodinné a spoločenské podujatia – 
zásnuby, svadby, plesy, maškarné bály. 
Najvýznamnejšou časťou fašiangov boli 
posledné tri dni pred Popolcovou 
stredou – všetky zábavy sa končili a 
začali sa prípravy na dlhé pôstne 
obdobie. Symbolickým skončením 
zábavných dní bolo pochovávanie 

basy. Po zábave, naháňačkách a vyhodnotení masiek sme ukončili fašiangy 
pochovaním basy. Mladí speváci, spolu s pánom učiteľom Baranom, pripravili zaujímavý 
obrad pochovávania basy. Nechýbal ani hlasný nárek našich plačiek, ktoré oplakávali 
koniec času zábav a hodovania. 

Rozlúčili sme sa poslednými slovami gazdu: “Už sme basu pochovali, nuž aby sme sa 
pobrali. Dovidenia basa milá o rok!“ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Známy pedagóg J.A. Komenský povedal: 
„Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať 
múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“  
 
 

Už tradične mesiac marec spájame nielen s 
príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Kniha 
najväčší priateľ človeka od vynálezu kníhtlače 
patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov 
mladých či starých.  
 
 
 
 
 

 
Prečo si  mesiac kníh 
pripomíname práve v Marci ?  
Pri pátraní v Slovenskej hisrórii 
sme sa dopracovali k známej 
a zaujímavej  postave : Martin 
Hrebenda-Hačavský 10.3. 1796-
16.31880. 
Tento legendárny šíriteľ  
Slovenskej a Českej knihy a tým 
aj osvety a vzdelanosti sa narodil 
aj zomrel v Marci. Hoci bol slepý 
na toľko  miloval knihy že sa mu 
stali osudom. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Jeden z najarchaickejších zvykov, ktorý sa 
zachoval do dnešných čias. Koná sa koncom zimy a 
vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím 
a privolať teplé lúče slnka. Tento zvyk má korene v 
predkresťanskom období, keď ľudia verili, že prírodu 
ovládajú nadprirodzené sily, ktorých konanie možno 
ovplyvniť. Týmto silám pripisovali aj striedanie ročných 

období. 

Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, aby 
prišla jar, museli ju zabiť, utopiť v potoku alebo upáliť. 
Mala podobu slamenej figuríny oblečenej do ženských 
šiat, ktorú niesli mladé devy so spevom k potoku. Pri brehu 
ju vyzliekli, zapálili a hodili do vôd rozmŕzajúcej rieky. 

Ani naši žiaci nezabúdajú na tradície. Opäť sa so spevom 
v sprievode mestom koncom marca rozlúčia so symbolom zimy, Morenou. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desmod je slovenská rocková skupina, ktorá 
pôvodne vznikla roku 1996 ako metalová 
formácia v Nitre. Názov skupiny odrážal 
obľúbené témy metalového žánru, je 
inšpirovaný menom druhu netopiera 

Dezmoda červeného (Desmodus rotundus - pôvod Stredná a Južná Amerika), 
ktorý sa živí saním krvi cicavcov. 

Základná zostava skupiny sa úplne rozpadla. Postupnými personálnymi zmenami 
sa vystriedalo obsadenie jednotlivých nástrojov a zároveň sa zmenil aj ich 
hudobný štýl od heavy metalu cez crossover, punk až k pop rocku. Skupina získala 
dvakrát po sebe cenu popularity "Zlatý slávik" a spevák skupiny Mario "Kuly" Kollár 
sa stal dvakrát po sebe držiteľom ocenenia Osobnosť televíznej obrazovky, OTO.  A 
za rok 2011 získal Desmod absolútneho Slávika..  

V roku 2006 nahrala na svoj album Uhol pohľadu skupina Desmod úspešnú 
coververziu hitu Karola Duchoňa, skladbu „V dolinách“. 

Členovia skupiny:   Mário Kuly Kollár 

                                 Dušan Minka  

                                 Rišo Synčák  

                                 Rišo Nagy  

                                 Ján Škorec  

Pôvod:   Nitra, Slovensko  

Pôsobenie:   1996 -  súčasnosť  

 

Štúdiové albumy 

• 2000 - 001  
• 2001 - Mám chuť...  
• 2003 - Derylov svet  
• 2004 - Skupinová terapia  
• 2006 - Uhol pohľadu  
• 2007 - Kyvadlo  
• 2010 - Vitajte na konci sveta  
• 2011 - Iný Rozmer                                  

                                                                       Spracovala: Evča  

                                                          

 
 
 
 
 
 
 

Rozprávkové vretienko 
 
Dňa 16. februára 2012 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže 
rozprávkové vretienko. Súťažiaci predniesli pútavé rozprávky od 
slovenských i zahraničných autorov. Víťazi oboch kategórií budú 
reprezentovať našu školu v regionálnom kole. Želáme im veľa šťastia. 
 

Víťazi I. kategórie:  
 
 1. miesto – Pavol Halaj   II.A 
2. miesto – Sofia Bátoriová   IV. A 
3. miesto – Natália Škvarlová   III.A 
 
Víťazi II. kategórie: 
  
1. miesto – Dávid Filipiak   VI.A 
2. miesto – Vanesa Czetnerová V. A  
3. miesto – Beáta Mikšíková   VI.A 
 

Úspešní recitátori 
 

Dňa 23. februára  2012 sa naši najlepší recitátori v obvodovom 
kole súťaže rozprávkové vretienko preniesli do rozprávok, aby čo 
najlepšie  reprezentovali našu školui. Príjemná atmosféra, trochu 
napätia, spotené dlane, ale i veľa zábavy a smiechu. Malí 
recitátori, milovníci literatúry dokazovali svoj cit 
pre krásu umeleckého slova a prečítali 12 
rozprávok. Vyrozprávali  mnoho známych aj 
menej známych rozprávok. Tí najlepší 
rozprávači boli nakoniec vyhodnotení. Sme 

radi, že medzi víťazmi boli opäť aj žiaci našej školy: Paľko Halaj z 
II.A triedy za prvú kategóriu a Dávid Filipiak zo VI.A triedy za 
druhú kategóriu. Obaja si odniesli prvé miesto vo svojej kategórii. 

Obidvom srdečne blahoželáme !   
 
 
 
 

 

 

 

*Aké je počasie okolo 9. marca, také bude v celom mesiaci. 

*Štyridsať mučeníkov - 40 mrazíkov 

*Aké počasie prinesú Štyridsiati mučeníci, tak 
zostane ešte 14 dní. 

*Ak sa do Jozefa s vetrom sneh vyduje, peknú k 
Veľkej noci chvíľu prorokuje. 

*Na svatého Jáchyma skončila sa už zima. 

*Ak je na deň Zvestovania nebo jasné, vydaria sa konope, ak je zamračené,  budú 
zlé. 

*Akej Božej Matky, také veľkonočné sviatky. 

*Ak máš v marci lúku vytopenú , nič si z toho nerob , zaraduj sa senu. 

*Ak v marci kukučka kuká a góľa (bocian) klepotá , dočkáme sa teplého leta. 

*Ak v marci prší , tak bude v júni pršať. 

*Jedna marcová brázda lepšia (drahšia) desať aprílových. 

*Keď chceš mať zemiaky skoro v hrnci , zasaď ich v marci. 

*Keď je marec daždivý , bude suché leto. 

*Keď je marec teplý , apríl je chladný. 

*Keď pluh i zem ryje, zima ešte žije. 

*Keď sa deti v marci vonku hrajú na šintra , na Vianoce je biela zima. 

*Koľko je v marci rosy, toľko v máji mrazu. 

*Kto nenasial hrachu v marci, nebude ho variť v hrnci.    

                                                                                                                Spracovala: Evča 

 



 

V piatok 2.3.2012 o 18,00 hod. sa v MsKS v Revúcej konalo slávnostné vyhlasovanie 
najúspešnejších športovcov roka 2011.  
Veľmi nás teší, že medzi jedenástimi športovcami v kategórii mládež - jednotlivci sa 
objavili aj dvaja  žiaci našej školy, Libor Mladší a Klaudio Babiak. 

           

 LIBOR MLADŠÍ LIBOR MLADŠÍ LIBOR MLADŠÍ LIBOR MLADŠÍ – žiak VI. A triedy v ZŠ Hviezdoslavova súťaží v biatlone. Je členom 
Klubu Biatlonu Magnezit Revúca.                     

 

 

 

 

Opýtali sme sa:                                                                                                                     

1. Čo je biatlon?     L: - je to šport, v ktorom sa kombinuje streľba a beh. 

2. Rozdel .                  L: - zimný – bežky plus streľba  a letný – beh plus streľba 

3. Ktorý máš radšej?  L:  - mám radšej letný biatlon, lebo nie je taký náročný ako 
zimný. A aj preto, lebo v letnom biatlone dosahujem lepšie výsledky. Na druhej 
strane bežky mám radšej. 

4. Tvoje najlepšie umiestnenie?  L: 1 krát MS – v zimnom biatlone 

                                                            2 krát MS v letnom biatlone 

5. Kto ťa trénuje?  L: - z veľkej časti Dušan Chrapán ale aj Milan Chrapán                                 

                                     a niekedy ujo Ottinger.  

6. Mal si také preteky, kde si netrafil terč?    L: raz som 4 krát netrafil ale to mi padol 
remeň. Väčšinou však triafam. Túto sezónu sa mi podarilo prvýkrát dať 0. (t.z. že trafil 
všetko pozn.)  

7. Kde trénujete?    L:  - v zime smerom na Dlhú Lúku beháme na bežkách, 
strieľame priamo v klube, keď nie sú snehové podmienky, chodíme do Osrblia. 
V lete na strelnici a po beháme kopcoch.   

Liborovi prajeme ešte veľa športových úspechov a držíme palce na ďalších MS. 

KLAUDIO BABIAKKLAUDIO BABIAKKLAUDIO BABIAKKLAUDIO BABIAK   - žiak VI.B triedy v ZŠ Hviezdoslavova sa venuje Kick boxu. Je 
členom Kick Box Leon Revúca. 

       

Opýtali sme sa: 

1. Čo je kick box?                  K: Technika cvičení.  

2.Z akých cvičení sa skladá?   K: Semi contact, Lieght contact. 

3. Ktorým sa venuješ ty?            K: Obom. 

4. Ktoré Ti idú najlepšie?            K: Liecght 

5. Tvoj naj úspech?                    K: MS- 2. miesto 

6. Čo by si chcel dosiahnuť?    K: 1. miesto na MS 

7. Kto je tvojim trénerom?          K: Roman Krštieň 

8. Na čo sú zamerané cvičenia?       K: Technickéa kondičné 

9. Kedy si začal?               K: Od prvej triedy mal som 7 rokov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                  

 

        

 

 

 

V stredu, 14. marca sa v školskom roku 2011/2012 uskutoční na každej základnej 
škole v celej slovenskej republike Testovanie 9 – Monitor 2012. Pozostávať bude 
z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra 
a ukrajinský jazyk a literatúra. 

Tento rok v testoch pribudnú úlohy zamerané na čítanie s porozumením, a tak 
dostanú aj viac času na ich riešenie. Deviataci sa najprv potrápia so slovenčinou, 
matematika príde na rad ako druhá. 

"V oboch predmetoch predlžujeme žiakom čas na riešenie o desať minút oproti 
minulému roku. To znamená, že na riešenie testov zo slovenčiny budú mať žiaci 60 
minút, na test z matematiky 70 minút," povedala pre TASR riaditeľka Národného 
ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) Romana Kanovská. V teste zo 
slovenčiny žiakom pribudne päť úloh, dokopy ich tak bude 25.  
 
Dôraz na čítanie s porozumením 
 
Rezort chce počas Testovania 9 u deviatakov overiť čítanie s porozumením, keďže 
práve čitateľská gramotnosť sa ukázala v medzinárodnom hodnotení PISA v roku 
2009 ako ich slabina. "V čitateľskej gramotnosti sme pod priemerom krajín OECD. Aj 
to sú dôvody, pre ktoré venujeme problematike čitateľskej gramotnosti, resp. 
čítaniu s porozumením takú veľkú pozornosť aj v našich národných testoch," 
zdôvodnila Kanovská. 
 
V testoch z matematiky sa tento rok väčší dôraz kladie na úlohy, ktoré sú bližšie 
bežnému životu. "Týmito úlohami chceme overiť, ako žiaci vedia matematický 
aparát tvorivo použiť, aplikovať aj v neznámych, nie typicky školských situáciách. V 
testoch z matematiky bude zjavnejšie, že už overujú aj matematickú gramotnosť, 
nie iba naspamäť naučené algoritmy," objasnila riaditeľa ústavu, ktorý zodpovedá 
za priebeh testovania. 
Na výsledky monitora v súčasnosti prihliada pri prijímacom konaní už skoro každá 
stredná škola.  

 

 

Ako vnímajú monitor niektorí z Vás? 

Pre niekoho možnosť ukázať sa, pre niekoho strata času. Aj takto ho poniektorí z 
nás vnímajú. Keďže monitor tu bude už za chvíľu, pozrime sa na to ako sa naň 
študenti pripravujú . 

Niekoľko názorov našich deviatakov pred monitorom. Položili sme všetkým 

rovnaké otázky. 

Miška:  

1. Bojíš sa Monitoru? – trošku                                                                                                                 

2. Pripravuješ sa na monitor aj doma? – áno                                                                                                                   

3. Koľko času stráviš prípravou denne?  - 2 hodiny                                                                                 

4. Ktorého predmetu sa bojíš viac SJ alebo M? – M                                                                                    

5. Budeš tipovať, keď nebudeš vedieť ? – nie                                                                                      

6. Na koľko percent si myslíš, že zvládneš Monitor?  - MAT – 75%,  SJL – 80%  

Jakub:          Tomáš:    Noro:   Slávo: 
1. trošku   Nie    nie   nie 

2. áno             áno    áno    ta hej 

3. 1,5 hod.   15 min a idem von 0,5 hod.  0,5 hod. 

4. SJL    MAT    MAT   MAT 

5. áno   áno- dačo   áno   áno, hej 

6. MAT 75%    MAT 40%   MAT  70%  MAT 30% 

  SJL 70%   SJL 60%   SJL 75-80%   SJL 50% 

            

Všetkým deviatakom držíme palce a veríme, že to zvládnu.                          

 

 


