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ÚVODNÍK 

Milí žiaci, rodičia, učitelia, čitatelia ! 

S potešením Vám oznamujeme, že prvé číslo obnoveného školského časopisu INAK uzrelo 

svetlo sveta ! Prečo INAK? Pretože možno pôsobíme ako bežná základná škola, ale v skutočnosti 

je každý z nás výnimočný a rád robí veci po svojom. 

V prvom čísle sme sa usilovali zachytiť všetky pálčivé otázky, ktoré na  nás počas prvého 

školského polroka  2018/2019 doliehali. V čísle nájdete aktuality zo sveta školy: úspechy, súťaže, 

ocenenia, besedy, exkurzie, a iné udalosti, ktoré nás v posledných dňoch či týždňoch plne 

zamestnávali. So všetečnými otázkami sme potrápili nášho obľúbeného pána riaditeľa Jozefa 

Šimúna, ktorý nám na všetky ochotne odpovedal a prezradil niečo viac o sebe.  Anketové otázky 

Vám odhalia, ako vnímame jesenné obdobie my učitelia. Naši deviataci sa pripravujú na 

TESTOVANIE 9, ale zapájajú sa aj do rozličných školských akcií, akým bolo napríklad 

Podnikanie na vidieku, Plodobranie či Mikulášsky program. 

Rubrika Tvorba žiakov je krásnou ukážkou, ako naši študenti oplývajú tvorivosťou 

a fantáziou. Umelecká súťaž Erasmus Plus Vám odhalí dvere do sveta dejín umenia a naše 

krásne výtvory sú výsledkom tvrdej práce a nadšenia z nej. 

Šokujúca správa : školský maskot ôsmeho ročníka Alfréd sa stratil ! Pomôžte nám ho 

nájsť, lebo nám jeho hravosť, nadhľad a zmysel pre humor bude chýbať. 

Keďže Vianoce sú plné príjemnej atmosféry, pripomíname si ich vo Vianočnom špeciále, v ktorom 

si ukážeme zvyky a tradície u nás aj zo sveta. 

A na záver najlepšie – škola nie je len miestom vzdelávania, ale aj zábavy – a naši žiaci sú toho 

príkladom – zozbierali pre Vás ukážku vtipov, osemsmeroviek, krížoviek, rébusov, o ktoré sa radi 

podelia. Ako bonus získa žiak k číslu aj kupón, ktorý mu  jednorazovo zabezpečí imunitu na jednu 

odpoveď či test. 

Pozývame Vás do prvého čísla školského časopisu Základnej školy Andreja Bagara 

v Trenčianskych Tepliciach a tešíme sa na Vaše ohlasy !  

Mgr. Patrícia Gabrišová 
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Z histórie Trenčianskych Teplíc 

Povesť o ovečke 

Naše  Trenčianske Teplice okrem 

historických pamätihodností a krásnej okolitej prírody 

sú predovšetkým kúpeľné mesto vďaka liečivým 

prameňom. Viaže sa k nim množstvo  povestí 

a príbehov, jedna z nich je o jaskyni pod Jeleňom, ale 

o tom nabudúce. Povesť o Trenčianskych Tepliciach 

hovorí o pastierovi, ktorý našiel pri pasení oviec 

prameň s teplou vodou. Vôkol sa dvíhala hustá para. 

Pastier, ktorý už dlho trpel reumou, si v barine omočil 

nohy a zdalo sa mu, akoby vstúpil do mravčieho hniezda. Zakrátko zistil, že sa mu ľahšie kráča a choroba razom 

pominula. Všetci, ktorí ho doposiaľ videli ledva kráčať, sa ho pýtali, ako mu zmizla choroba a on ich zaviedol 

k zázračnému prameňu. Odvtedy sa po celom Považí rozniesla povesť o prameňoch v Trenčianskych Tepliciach 

a úžitok z nich máme dodnes.  

(Viktória Vakov, Kiara Žáčková, 8.ročník) 

Beseda o histórii Trenčianskych Teplíc 

Históriu Trenčianskych Teplíc počas druhej a prvej svetovej vojny, ako aj povstanie SNP spracoval pán Karol 

Glamoš v dvoch publikáciách, pričom využil rozličné archívne zdroje.  

Naši deviataci mali tú česť vypočuť si zaujímavú prezentáciu o osobnostiach a dejoch v Tepliciach počas prvej 

a druhej svetovej vojny a v čase Slovenského národného povstania. Prezentácia bola pútavá aj vďaka jeho 

osobným zážitkom a bohatému obrazovému materiálu, na základe ktorého mali deviataci možnosť poznať známe 

miesta Teplíc.  

Ďakujeme veľmi pekne za ochotu a zaujímavo strávenú hodinu dejepisu.   

Halloween  party  

Kde?  telocvičňa Základná škola Andreja Bagara Kedy? : 9. novembra 2018 – piatok 

Ako? vstup v kostýmoch Čo? Občerstvenie /hudba / voľný vstup / tanečné vystúpenia /diskotéka/ spev/súťaže 

o najlepší kostým.  

Halloweenska akcia dopadla vďaka organizátorom a zúčastneným na výbornú – budeme sa tešiť na ďalšie 

školské akcie.  

Hlavní organizátori : Tomáš Martinka, Martin Valko (7. B), Michal Jakubec (7. A)  v spolupráci s Miladkou 

Mercellou.  
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INTERVIEW S : Mgr. Jozef Šimún (pán riaditeľ) 

1. Dobrý deň, pán riaditeľ, sme radi, že ste sa rozhodli zodpovedať naše otázky. V prvom rade by našich 

čitateľov zaujímalo, čo Vás podnietilo stať sa práve učiteľom. 

J. Š. : Hoci môže niekomu pripadať povolanie učiteľa jednotvárne, opak je pravdou. Vždy je niečo iné, nové. 

Menia sa žiaci, situácia, podmienky, nálada v triede, škole. Človek sa nikdy nenudí.  

2. Ako dlho pracujete na našej škole? 

J. Š. : Už je to viac ako 13 pekných 

rokov. 

3. Prezraďte našim čitateľom, aké 

predmety na škole učíte. 

J. Š. :  Teraz učím len zemepis, ale 

v začiatkoch môjho učiteľovania som 

veľmi rád vyučoval aj telesnú výchovu 

a viedol rôzne športové krúžky. 

4. Učenie Vás teda baví. Prečo 

ste si zvolili práve funkciu 

riaditeľa? 

J. Š. : Rozhodnutie viesť ľudí nie je 

nikdy jednoduché. Musel nastať čas 

a vnútorné presvedčenie, že to chcem 

a na to mám. 

5. Bolo učiť deti Vaším detským 

snom ? 

J. Š : Možno ma ovplyvnil môj ujo. Ten 

ma učil telocvik. Možno to bola 

náhoda, ale v deviatej triede som 

v slohovej práci „Čím budem“ napísal, 

že chcem byť učiteľom. 

6. Snívali ste v detstve aj o inom povolaní? Akom? 

J. Š. : V „zálohe“ som mal stolára a chirurga. Mám rád vôňu dreva  a u obidvoch zmysel pre detaily, presnosť 

a cit. 

7. Aké sú Vaše záujmy, keď nás práve neučíte? 

J. Š. : Tých je veľa, ale prevládajú tie, ktoré sú spojené s pohybom – šport, príroda, záhrada. 

8. Čo máte rád na práci s deťmi? 

J. Š. : To čo som už spomínal – s deťmi, žiakmi sa človek nikdy nenudí. Zisťujem, že sa mám stále čo a od koho 

učiť. A ešte – v kontakte s mladými ľuďmi mám pocit, že vek, ktorý mám nie je môj.  

9.  Aké je Vaše obľúbené jedlo? 

 J. Š. : Chudobnica – skúste si to „vygúgliť“. 
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10. Aké knihy Vás najviac oslovujú? 

J.Š. : Sú to predovšetkým cestopisy,  životopisy, sem – tam detektívky. 

11. Akú hudbu počúvate najradšej? Je žáner, ktorý si Vás najviac získal? 

J. Š. : Nemám vyhranený žáner.  Všetko závisí od nálady. Niekedy počúvam naše krásne ľudové piesne, inokedy 

džez alebo tvrdý rock. 

12. Čím sú podľa Vás Trenčianske Teplice výnimočné a osobité? 

J.Š. :  Množstvom príležitostí na malom priestore. Kto má záujem môže sa vyžiť  športovo, kultúrne, či 

spoločensky. 

13. Čo máte na našej škole najradšej?  

J.Š. :  Mám rád všetkých žiakov bez rozdielu, ctím si našich rodičov a vážim si svoje kolegyne a kolegov.  

14. A na záver – je niečo, čo by ste odkázali vedeniu časopisu INAK? 

J.Š. . Nášmu znovu obnovenému časopisu prajem tvorivú redakčnú radu a veľa nápaditých článkov, aby si každý 

čitateľ našiel niečo pre seba. 

Za odpovede na interview ďakujeme p. riaditeľovi Mgr. Jozefovi Šimúnovi a prajeme mu veľa zdravia, úspechov 

a radosti v učiteľskom povolaní a vedení základnej školy zároveň.  

Interview viedli žiaci 8. ročníka Kristína Sirotná a Ján Strieška.  

Hlavná téma : jeseň 

Jeseň získava množstvo prívlastkov – ako  ročné obdobie, ale aj obdobie života sa spája s farbami, svetlom, 

činorodosťou, ale aj prípravou na zimný odpočinok. Z ročných období je práve jeseň vďaka počasiu tá 

najfarebnejšia, najpremenlivejšia, najrozmanitejšia – a preto v ľuďoch môže vyvolávať rozličné pocity. 

Anketová otázka : Čo najviac obľubujete na jeseni? 

Pani učiteliek na I. a II. stupni sa pýtali žiaci 7. B. Martin Valko a Tomáš Martinka. 

Mgr. Mária Jovanovičová (I. A.)  : Na jeseni je zaujímavé napríklad skákanie do listov.  

Mgr. Beáta Punová (I.B.)   : Na jeseni obľubujem farby jesene, farby a stromy.  

Mgr. Monika Gallová  (II. A.) :  Milujem pestrú prírodu a vôňu lesa.  

Mgr. Lýdia Pažítková  (II. B) : Farebné lístie, babie leto, počasie, keď neprší.  

Mgr. Zuzana Šlepecká  (III.) : Na jeseni mám rada stavanie bunkrov z lístia.  

Bc. Petronela Hrbáčiková (IV. A) : Nemám rada jeseň, obľubujem  letné počasie.  

Mgr. Helena Sadloňová (IV. B)  : Babie leto, príroda, oberanie jabĺk.  

Zuzana Janáková MBA  (V.) : Farby jesene, príroda všeobecne.  

Mgr. Petra  Bulková (VI.)  : Mám rada jesennú prírodu.  

Mgr. Patrícia Gabrišová (SJL – DEJ) : Najradšej mám na jeseni príjemné babie leto a rôznorodé farby.  
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Žiaci o školských akciách 

LEN TANEC  

Dňa 21. septembra do Základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach zavítala tanečná škola LT – 

LEN TANEC  z Novej Dubnice.  Tejto akcie sa zúčastnili všetky triedy od 1. ročníka až po 9. spolu s učiteľským 

zborom. Zapojili do tanca aj pár dobrovoľníkov, ktorí sa chceli naučiť tancovať. Ukázali nám, čo je Freestyle a 

choreografia. Všetci, čo milujú tanec, sú pozvaní na nábor do Novej Dubnice a do Trenčína v termíne od 27. – 

28. septembra. S radosťou sme tak videli vystúpenie našich spolužiačok Niny Pavlovičovej a Viktórie 

Baginovej. Ďakujeme !  

(Vanesa Husárová, 9. ročník)  

Stredoškolák 

Dňa 4. októbra 2018  o 12.00 sa v budove Expo Centrum, a.s. v Trenčíne (Výstavisko  pod Sokolicami) 

uskutočnila výstava stredných škôl, Stredoškolák. Mohli sa jej zúčastniť žiaci z okolitých základných škôl, 

prioritne sa zameriavala na žiakov ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí v tomto období uvažujú nad možnosťami 

svojho ďalšieho vzdelávania. Na podujatí sa okrem iných prezentovali stredné školy z Trenčína, Novej Dubnice, 

Myjavy a veľa ďalších. 

Prítomné stredné školy poskytli dostatočné množstvo informácií na to, aby sa budúci absolvent i mohli 

rozhodnúť, kam po ukončení základnej školy budú smerovať ich ďalšie kroky. Žiaci deviateho ročníka našej 

školy pod vedením Mgr. Škrovánka, samozrejme, nechýbali a odniesli si plno pozitívnych zážitkov a poznatkov. 

 (Martina Talábová,  9.ročník) 

Podnikanie na vidieku 

Tento zaujímavý projekt sa konal v Jasenskej doline pri Martine v termíne od 14.- 20. októbra 2018. 

Zúčastnili sa my, žiaci zo Slovenska, ale aj Česka. Naša škola sa projektu zúčastnila s našimi deviatakmi pod 

vedením pána učiteľa Škrovánka a Miladky Mercellovej.   Zámer tohto projektu bolo naučiť mladých ľudí, ako 

správne podnikať. Robili sme tam zaujímavé aktivity,  ako napríklad kreslenie na tričká, tvorbu podnikateľského 

plánu a absolvovali sme rozličné diskusie na tému správneho a úspešného. Súčasťou projektu bolo tiež 

zoznámenie sa s českou a slovenskou kultúrou, pričom sme ochutnali tradičné české jedlo ovocné knedlíky, Česi 

zas našu špecialitu – langoš. Zažili sme tam plno zábavy prostredníctvom diskoték a tanečných a speváckych 

scénok v prevedení Kristiána Hajasa. Máme odtiaľ príjemné zážitky a  veľmi radi by sme sa toto čarovné miesto  

vrátili. 

Plodobranie  

V polovici októbra ( 15. – 17. októbra 2018) sa dvaja žiaci našej školy, Andrej Vaško a Ján Strieška, 

zúčastnili vzdelávacieho kurzu v centre Zaježová. Do centra prišli z 11 škôl z celého Slovenska, aby sa naučili 

starať o ovocné stromy. Veľa sa toho naučili o starých odrodách jabloní a hrušiek, dokonca aj o sadení a strihaní 

ovocných stromčekov. Počas troch dní im varili vegetariánsku stravu, ktorá bola obzvlášť chutná a zdravá. No 

okrem učenia vytvorili tiež priateľstvá s ostatnými účastníkmi akcie. Do trojdňového kurzu samozrejme 

nechýbala ani ochutnávka sušených a čerstvých plodov a návšteva čajovne, v ktorej mali možnosť 

degustovaťrôzne druhy muštu z odlišných odrôd jabĺk. Žiaci sa tiež zúčastnili prechádzky s pomológom, ktorým 

im ochotne poukazoval všetky stromy v areáli centra Zaježovo. Posledný deň bol Dňom  Plodobrania a následnej 

výstavy plodov. Obaja žiaci sú potešení, že sa zúčastnili tohto projektu, ktorý bude naďalej pokračovať 

a odporúčajú ho aj ostatným žiakom. 

(Ján Strieška, 8.ročník) 
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Zo života našej školy  

Poďakovanie 

Rade rodičov by sme v mene Základnej školy Andreja Bagara chceli srdečne poďakovať za ochotu počas celého 

roka 2018/2019.  S jej pomocou sme mohli zorganizovať významné školské akcie (Vianočný bazár 2018) 

a ceníme si jej priazeň a odhodlanie, s akými našu základnú školu dodnes podporuje.  

Naše úspechy a akcie  

Exkurzie  

Environmentálny projekt B.E.Z naša základná škola organizovala v spolupráci s mestom Trenčianske Teplice 

od septembra do októbra 2018, pričom sme navštívili napríklad Gazdovstvo Uhliská v Nemšovej, Čističku 

odpadových vôd v Trenčianskej Teplej, Zátoku pokoja v Trenčíne, či Mini Zoo v Dubnici. Exkurzie spolu 

s workshopmi boli určené pre žiakov 1.- 5. ročníka s cieľom naučiť ich poznávať prírodu formou zážitkového 

učenia. Workshopy Zelené oči viedol lektor pre enviromentálnu výchovu pán Richard Medal. Enviromentálny 

projekt Zelená župa vyvrcholil akciou EKO deň 30. novembra 2018.  

Výstava Andreja Bagara v hoteli Pax  v novembri 2018 nás previedla životom a tvorbou významného herca 

a divadelného režiséra, podľa ktorého nesie názov naša škola. Zúčastnili sa jej všetky triedy na I. aj II. stupni.  

Súťaže  

Športové súťaže  

Súťaž vo vybíjanej  priniesla 14. decembra 2018 úctyhodné tretie miesto tímu dievčat.  

Strelecká súťaž  

Okresné kolo streleckej súťaže 4. Decembra 2018 sa nieslo v znamení víťazstva: III. Miesto pre mladších žiakov 

(Peter Janák, Benjamín Trokan, Alex Majer) a II. miesto pre starších žiakov (Michal Jakubec, Frederik Blaho, 

Matúš Šipoš).  

V telocvični základnej školy sa konala strelecká súťaž (vzduchová puška) Vianočná diabolka 17. decembra 

2018, pričom prvé miesto z mladších žiakov získal žiak 6. ročníka, Benjamin Trokan a zo starších žiakov Juraj 

Rehor (8.ročník).  

Technická olympiáda  

Na okresnom kole technickej olympiády sa dňa zúčastnili naši žiaci, ktorí obstáli pri výrobe výrobku a vo 

vedomostnom teste. Samuel Richtárech (7. B), Ján Strieška (8.r.) a Matúš Hanuščin (9. r) získali prvé miesto. 

Teší nás ich úspech a prajeme veľa šťastia.   

Žiak 6.ročníka, Benjamin Trokan, nás reprezentuje vďaka všestrannému technickému nadaniu na rozličných 

súťažiach, napríklad na prezentácii vlastnoručne vyrobeného magnetického dela či na prezentácii Európskeho 

dňa výskumníkov. 
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Umelecké súťaže  

Trenčianske Hodiny  

26. novembra sa naša žiačka, Katarína Zajacová (V. trieda) umiestnila na krásnom treťom mieste okresného kola 

speváckej súťaže Trenčianske hodiny.  

Šaliansky Maťko  

Školské kolo recitačnej súťaže zameranej na recitáciu povestí, Šaliansky Maťko, prinieslo úspech Tamarke 

Vargovej (1. kategória), Veronike Trepáčovej (II. kategória) a v III. kategórii zostalo miesto neudelené. Žiaci nás 

budú (veríme úspešne) reprezentovať aj na krajskom kole súťaže v januári 2019.  

Koyšove Ladce  

Dňa 17. 11. 2018 sa konala prestížna celoštátna recitačná súťaž umeleckého prednesu Koyšove Ladce, kde 

žiačka 8.ročníka, Lillian Rožánková, získala miesto za prednes, interpretáciu diela Miroslava Válka a celkový 

jazykový prejav. Žiačke prajeme veľa úspechov a účasť v ďalších recitačných súťažiach.  

Akcie  

Deň gramotnosti  

Medzinárodný deň svetovej gramotnosti znamenal pre našu školu pripomínanie si čitateľských zručností pre 

žiakov prvého stupňa , a to už počas prvých dní nového školského roka.  

Pasovanie prvákov  

Slávnostné prijatie do oficiálneho stavu žiackeho našich prváčikov čakalo 26. novembra 2018, pričom slávnostne 

zložili školský sľub, ktorým sa zaviazali dodržiavať pravidlá školského poriadku.  

Záložka spája knihy 

Žiaci I. stupňa (II. – IV. ročník) sa na vyučovacích hodinách oboznamovali s regionálnymi povesťami 

a rozprávkami a zisťovali, prečo sú knihy pre náš život také dôležité.  

Mikulášsky program 

6. decembra 2018 k nám zavítal Mikuláš v podaní našich deviatakov, ktorí spravili príjemný program žiakom I. 

stupňa. Žiaci si pre Mikuláša, čertov a anjelov pripravili pekné básničky, za čo boli spravodlivo odmenení 

množstvom sladkostí. Na našej škole sa skrátka nikdy nenudíme   

Vianočný koncert  

Vianočný koncert na našej škole z dňa 12. decembra 2018 priniesol všetkým zúčastneným zaujímavé poobedie 

plné literárnych, dramatických či tanečných zážitkov.  Vďaka dobrej nálade sme zažili pravú atmosféru 

nadchádzajúcich vianočných sviatkov.  

Vianočná pošta  

Pod vedením pani učiteliek žiaci I. stupňa napísali 60 vianočných pozdravov pre seniorov do domova 

dôchodcov, aby ich potešili vo vianočnom období potešili pekným slovom a prianím. 
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Tvorivé dielne 

Keby som žila v inej dobe 

Bola by som jednoznačne jednorožec! Keby som žila v stredoveku, bola by som posledný jednorožec 

z jednorožieho druhu. Mala by som sa super, lebo by ma nikto nemohol zjesť. Mala by som fešný klobúčik 

a vrkôčiky v hrive. Veľmi fešný jednorožec, však?  V praveku by som bola lovecký jednorožec a pomáhala by 

som ľuďom s čarovným rohom. Mala by som bielu hrivu a bielu srsť a bola by som veľmi vysoký jednorožec. 

Keby som žila v budúcnosti, pravdepodobne by som nežila. Bola by som možno nahradená holografickým 

jednorozčom. Bola by som teda smutný jednorožec. Veľmi smutný, najsmutnejší jednorožec z jednorožieho 

druhu. S jedným rohom. A ak by som predsa len žila v prítomnosti, musela by som sa schovávať v poslednom 

lesíku, aby ma nenašli a nedali do nijakej ZOO.  

No a prečo by som chcela byť jednorožec v každej dobe? Stručne povedané, jednorožce sú predsa 

super.  

(Vanesa Pavlíčková, 7. A.)  

Krajina Superzverov 

Na hodine slovenského jazyka nám pani učiteľka zadala úlohu vytvoriť príbeh o superschopnostiach 

imaginárnych zverov.  

Mantikóra – schopnosť zahryznúť do tela 4 radmi zubov 

Raja – schopnosť lietania a elektrizovania nepriateľov svojím jazykom 

Kerberos – 5 hláv , 1 šťastná a 4 smutné 

Jednorožec – motorová píla namiesto rohu , psychické záblesky z krutej minulosti  

Mantikóra išla na dovolenku do Grécka, kde stretla Kerbera v depresií, lebo mu zomrel pániček  

v pekle. Mantikóra bola optimistická a zobrala Kerbera do Ruska, kde jednorožec s motorovou pílou namiesto 

rohu rezal politikom hlavy. Keďže ľudí zabíjal, dokázal ich aj oživiť. Nie vždy sa to vydarilo a na 98% sa daná 

osoba zmenila na škebľu. Keďže jednorožec oživuje iba na wifi, tak sme zavolali raju, aby došla k nám UBER 

helikoptéra. Raja vedela lietať , takže sme si za peniaze na helikoptéru kúpili nový rozprašovač AIRWATER 

3000+ . Pánička sme tak šťastne oživili a darovali sme mu zlaté vajíčko z McDonaldu. Pániček sa potom vrátil 

s Kerberom do pekla.  

(žiaci 8. triedy : N. Pánik, M. Šipoš, A. Janovič, J. Strieška) 
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Tvorivé dielne 

Centrum voľného času je nezameniteľnou súčasťou našej školy a pod vedením vynikajúcej učiteľky 

Ing. Milady Mercellovej ožívajú rozmanité krúžky, v ktorých môžeme naplno prejaviť svoju tvorivosť.  

Keramika, šitie, pletenie, výtvarná tvorba či varenie – to všetko chce len naše šikovné ruky, odhodlanie, pevnú 

vôľu, trpezlivosť a pozitívny prístup pani učiteľky, ktorý jej rozhodne nechýba. Krúžky tvorivosti sú skvelým 

dôkazom toho, že škola je  miestom, kde sa môžu plne rozvinúť naše schopnosti. Zároveň nám tieto voľnočasové 

aktivity umožňujú vytvárať nové priateľstvá, a preto na krúžkoch vždy panuje príjemná atmosféra.  

Ing. Mercellová vedie Centrum voľného času a krúžky chovateľský, varenie, výtvarné dielne 

a keramika.  
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Práce na vyučovaní 

Mgr. Lucia Janišová na hodinách výtvarnej výchovy často pracuje so zaujímavými výtvarnými technikami, ktoré 

žiaci uplatňujú vo svojej tvorbe. Žiaci sa opakovane majú možnosť presvedčiť, že aj zdanlivo bežné temperové 

farby môžu vytvoriť krásne umenie, či už podľa predlohy alebo vlastným stvárnením. Posúďte sami, ako sa im to 

podarilo.  
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ERASMUS PLUS 

Na našej škole prebieha výtvarná súťaž, ktorú organizujú p. zástupkyňa Mgr. Denisa Križanová 

a učiteľka výtvarnej výchovy Mgr. Lucia Janišová. Cieľom súťaže je oboznámiť žiakov s dejinami európskeho 

výtvarného umenia a tvorivo ho napodobniť. Súťaž prebieha od októbra 2018 a ide o spoluprácu s Poľskom, 

Českom a Talianskom, kde majú možnosť naši žiaci absolvovať študijné pobyty. V decembri 2018 sa 

uskutočnilo výberové konanie a hodnotenie prác.  

 

   

Učíme sa tvorivo  

Aj na hodinách slovenského jazyka a literatúry môžu vzniknúť zaujímavé práce – na hodinách Mgr. 

Zuzany Hoštákovej a Mgr. Patrície Gabrišovej žiaci siedmeho ročníka vytvárali kreslené komiksy s využitím 

slangových a nárečových slov. Mgr. Zuzana Hoštáková vyučovala tému dynamického opisu tvorivo – žiaci si 

podľa jesenných tém vytvorili tekvicových panáčikov podľa stanoveného návodu. Ich výtvory sú skutočne 

vydarené.  
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Zo života Alfréda 

 (Maskot Alfréd žije pomerne pokojný a bezstarostný život bieleho plyšového tuleňa v ôsmej triede na základnej 

škole.  Občas síce trpí pocitom nepochopenia a chýba mu podobný spoločenský druh, ale inak sa v spoločnosti 

adolescentov cíti perfektne, ba dokonca sa niečo sem – tam aj naučí. Aj by radil pri testoch, ale tulenčina sa na 

základnej škole nevyučuje a zatiaľ mu nik nerozumie. Povahovo je skôr introvert, ale je veľmi vnímavý. Svoj 

klasický, občas nudný život plyšového cicavca nehodlá zmeniť a je s ním spokojný. ZATIAĽ.)  

Bola krásna jesenná streda, ôsmaci preberali na hodine slovenského jazyka zvieracie podstatné mená. 

Alfréd si sedel pokojne na svojej skrinke. Očakával, že mu pani učiteľka bude venovať špeciálnu pozornosť, ale 

celú hodinu si všímala len úplne bežné zvery, napríklad také vtáky alebo medvede.  Skončila hodina a pani 

učiteľka odišla bez slova. Pozdravu. Pohľadu. Úbohý Alfréd bol smutný a nahnevaný zároveň. Vari nie je 

dostatočne zaujímavý? Dokonca ani zo svojho žiaľu sa nemal ako vyrozprávať, lebo 1. ôsmaci mu nerozumeli 

a nezdalo sa, že majú záujem naučiť sa okrem slovenského a anglického jazyka aj jeho reč 2. mali plnú hlavu 

vlastných starostí. Akoby tento zážitok nestačil, chalani si ho začali cez prestávku hádzať. Taká potupa ! Jeden 

žiak (nebudeme menovať) napokon Alfréda vyhodil z okna, či bude lietať.  Nelietal. Dopadol presne na územie 

čarovného lesa. Žiaci si konečne uvedomili, ako by im chýbal a bežali do lesa, ale keď tam prišli, nebol tam...  

Pán riaditeľ Šimún preto cez školský rozhlas vyhlásil pátraciu akciu s krycím názov Maskot. Žiaci 

s pánom školníkom a loveckými psami prečesávali čarovný les, ale na Alfrédovu stopu neprišli. Pani 

slovenčinárka, ktorá to celé spôsobila, si išla oči vyplakať. Keď už si mysleli, že je nadobro stratený, ukázalo sa, 

že by mohol predsa len byť v jednej z tried.  

 

V učebni angličtiny sa 

museli popasovať 

s hádankou. Pomôžeš nám 

vyriešiť, aby sa náš 

milovaný Alfréd vrátil?  

. „Iam not here, try 

somewhere else with _ _  

_.“(TAJNIČKA). 

 

 

 

(nešťastná 8. trieda – Kristína Sirotná, Nicolas Pánik, Ján Strieška, Karolína Janíková a iní -  vďačí za ilustráciu 

Adele Clementi zo 6.ročníka).  
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(Nicolas Pánik, 8.ročník)  

HUMOR A ZÁBAVA  

N B E R E Š Č S S T R P O A T 

S Á M Š C P E Ú Y A U R K Z E 

J B R K A O S Ť S L M Á C Á P 

E K J O S R K A T I U C E B L 

S A A L D T  O Ž É A N A R A I 

E U Z A S Y K P M N S L U V C 

Ň E Y S L O V E N S K O T A E  

U Ú K A V A B Á Z K O P I C S 

P R I A T E L P R O J E K T Y 

 

Slová: národy, bábka, škola, Česko, Taliansko, Rumunsko, Turecko, Teplice, jazyk, Slovensko, priateľ, jeseň, 

zábava, práca, projekty, systém, súťaž, šport, EÚ, PIC, ECAS  

Vtipy 

 
Mama hovorí svojmu synovi: 

- Dúfam, že si si na Mikuláša prial kladivo! 

- Prečo mami? 

- Aby si si vytĺkol Ježiška z hlavy. 
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- Miláčik, chcela by som pod stromček dievčatko. 

- Čo blázniš?! Veď by mu do očí napadalo ihličie! 

 

 

Malý Paťko pri stromčeku: 

- Mami, všetky darčeky mi priniesol Ježiško? 

- Samozrejme, a kto iný? 

- To znamená, že vy dvaja ste sa na mňa úplne vykašlali? 

Vybrané slovo po Š: 

Šušťákovina. 

Úvaha učiteľa na hodine fyziky:  

Keby žiaci, ktorí sedia v zadných laviciach, boli tak ticho ako žiaci v stredných laviciach, ktorí si čítajú časopisy, 

mohli by žiaci v predných laviciach ďalej nerušene spať. 

Profesor  vraví: 

Dnes vás pustím o štvrť  hodinu skôr. Odchádzajte, prosím, potichu, nech nezobudíte niekoho vo vedľajších 

učebniach. 

Tajnička  

(Po vyplnení môžete odovzdať správne odpovede p. ekonómke Švecovej a zapojiť sa tak do súťaže hľadania 

Alfréda.)  

 

1. 
    

          
       

1.Staroveká civilizácia ležiaca v údolí Nílu. 

 2. 
   

                   
    

2.Kráľova dcéra, urodzená slečna. 

 3. 
 

                   
      

3.Prevrat v dejinách. 

 4. 
 

                            
 

4.Spojenie dvoch bratských národov. 

 5. 
    

                   
   

5.Historická etapa. 

 6.                  
        

6.Stavby Egypťanov. 

 7. 
  

          
         

7.Konflikt medzi viacerými stranami. 

 8. 
   

                    
   

8.Štát ležiaci v Západnej Európe. 

 

                   

                 

 
 
 

 



15 

 

 

 

Ukážka z redakčného tímu : zľava Karolína, Kristína, Kiara, vzadu Lillian 

Vianočný špeciál  

Na Slovensku nosí darčeky Ježiško : 24. decembra oslavujeme Štedrý deň, ktorý je charakteristický 

celodenným pôstom a štedrovečerný čas pozostáva z niekoľkých chodov : oblátky s medom a cesnakom, 

bobáľky s makom, kapustnica a ryba tradične so zemiakovým šalátom. K vianočným tradíciám patrí 

prekrajovanie jabĺčka, uchovávanie kaprej šupiny alebo „tanier pre pocestného“, pretože na Vianoce by nikto 

nemal zostať sám. Vianočný stromček je tradíciou od 17. storočia – dodnes sa stavia ako forma životodarnej sily 

a prosperity.  

Text a melódia svetoznámej Tichej noci vznikli v roku 1818 a je to naozaj zázračná pieseň : v roku 1914 

zastavila  boje  prvej svetovej vojny medzi britskými a nemeckými vojakmi. Božie narodenie sa slávi 25. 

decembra a 26. decembra smrť prvého mučeníka, svätého Štefana. Málokto však vie, že Vianoce a koniec roka 

sa spájal aj s pohanským sviatkom Kračúň, ktorý oslavoval zimný slnovrat. Vianoce sú tak skutočne krásnym 

spojením kresťanského sviatku a zároveň oslavy obnovy prírody.  

Vianoce sa v každom kúte sveta oslavujú inak, ale vždy špeciálne a slávnostne. Náš sv. Mikuláš chodí 

deťom rozdávať sladkosti 6. decembra, v Rusku je to ded Moroz (dedo Mráz), vo Francúzsku Papa Noel, 

v Holansku Sinterklaas, v USA populárny Santa Claus, v Grécku sv. Bazil, v Taliansku Befana.  

V Poľsku podávajú počas Štedrej večere 12 slávnostných chodov, aby nikto z rodiny nebol hladný.  

V Rusku pravoslávni kresťania slávia juliánsky kalendár, podľa ktorého Vianoce nastupujú o 13 dní neskôr. 

Na typickom štedrovečernom stole vo Francúzsku by sme našli pečenú morku či hus plnenú gaštanmi a typický 

koláčik Gallette, v ktorom je zapečená minca pre šťastie. 

V Rumunsku Štedrý večer oslavujú zabíjačkovou a nechýbajú sýte mäsové chody. 

V africkej Libérii ozdobujú namiesto vianočného stromčeka palmy. 
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Vianočné medovníčky 

Suroviny 

500 g hladká múka 150g cukor 3 polievkové lyžice medu 3 ks vajcia 100g maslo 1 kl perníkové korenie 

(prípadne škorica, badián)  1kl sóda bikarbóna, žĺtok na potretie 

Postup  

Suché suroviny (múka, cukor) si preosejeme a vymiešame. Pridáme vajcia, med a maslo a vypracujeme hladké 

cesto. Zabalíme do fólie a necháme odležať v chladničke najmenej na dve hodiny. Po odležaní cesto vyberieme, 

vyvaľkáme na pomúčenej podložke a vytvarujeme rozličné tvary. Pečieme pri teplote 170 stupňov.  

 

 

Do Nového roka 2019 Vám kolektív školského časopisu INAK praje veľa zdravia, šťastia, lásky, školských, 

pracovných a iných úspechov  Nech sa Vám splnia Vaše sny ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 


