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Nový rok sa rozbehol obrov-
ským tempom, ani sme sa nena-
zdali a už končí ďalší mesiac roku 
2019. Máme za sebou vianočné 
sviatky, aj polročné vysvedčenie.  
V článkoch sa opäť pokúsime zo-
sumarizovať udalosti predchádza-
júcich dní, vrátiť sa k pekným 
chvíľam, ktoré sme prežili 
s kamarátmi a učiteľmi, zrekapitu-
lovať, čo nové sme sa dozvedeli, 
alebo čo zaujímavé videli. Zozná-
mime sa aj s literárnymi 
a výtvarnými prácami našich ši-
kovných žiakov. V tomto čísle 
môžete nazrieť možno aj do súkro-
mia pani učiteľky Čillíkovej, 
s ktorou sa rozprávali naše ôsmač-
ky. V závere na vás čaká na osvie-
ženie vedomostí o štúrovcoch krát-
ky kvíz, zabavíte sa na vtipoch 
o chémii, ktoré pre vás zozbierali 
deviataci a zrelaxujete pri maľova-
ní obalov na zošity. 

Dúfame, že náš časopis vám 
pomôže oživiť spomienky na pre-
žité chvíle, alebo spríjemniť pár 
zasnežených, či daždivých  popo-
ludní, ktoré strávite pri jeho čítaní.  
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Na úvod 



ZŠ - ,, Drevo v živote človeka—
vtáčia búdka". Tomáš Gajdoš zís-
kal 3. miesto. Vyrobené búdky bu-
dú umiestnené v školskej záhrade. 
Do druhej - výtvarnej súťaže žia-
kov ZŠ—Ukáž svoj talent, sa zapo-
jila Marcela Kalamárová z 9.C trie-
dy, ktorá sa umiestnila na druhom 
mieste a Jakub Beňo z 9.B triedy. 
Na záver podujatia bol kultúrno-
spoločenský program, v ktorom sa 
nám predstavili študenti školy a 
folklórny súbor Poľana. Program 
sa nám veľmi páčil. Ďakujeme.  

7. decembra sme navštívili 
SOŠ drevársku vo Zvolene. Škola 
prezentovala svoje študijné a 
učebné odbory. Navštívili sme 
jarmok tradičných ľudových re-
mesiel—napr. sme si vyskúšali 
liatie olova. Podpolianske osve-
tové stredisko vo Zvolene pre nás 
pripravilo tvorivé dielne. Piekli 
sme vianočné oblátky a drôtovali 
sme srdiečka. Zaujali nás práce 
žiakov vyrobené z dreva.  
Žiaci našej školy Michal Pálka z 
8. A triedy a Tomáš Gajdoš z 8. B 
triedy súťažili v súťaži pre žiakov 

6.12. sme mali v škole návštevu. 
Navštívil nás Mikuláš a jeho po-
mocníci—anjel a čert.  

Postupne od rána navštívili všetky 
triedy na škole. Do triedy vždy ako 
prvý vbehol čert, aby zistil, či boli 
deti poslušné, a troška ich postrašil. 
Potom vošiel Mikuláš s anjelom a 
niesli kôš plný sladkostí. Čert bol 
zvedavý a vypytoval sa aj pani učite-
liek, či sa deti učia a poslúchajú. Tie 
neposlušné si troška zamazal sadza-
mi. Po tomto označovaní deti zareci-
tovali básne alebo zaspievali piesne 
pre Mikuláša. Za odmenu im Miku-
láš a pomocníci rozdali balíčky s 
dobrotami a pochválili ich za recitač-
ný a spevácky výkon. Deti sa miku-
lášskej návšteve veľmi potešili a v 
triedach vládla príjemná atmosféra. 

 
                      Nina Čunderlíková, 9. C  

I. Kategória 1., 2. a 3. ročník: 
 
1. miesto—Adam Roziak,  2.B 
2.  a 3. miesto  nebolo udelené 

II. Kategória 4., 5. a 6. ročník: 
 
1. miesto –  Viera Buhovecká, 4.A 
2.  miesto –  Bianka Michalcová, 6.B 

3. miesto  nebolo udelené 

Žiacka školská rada vyhlásila v 
mesiaci december súťaž O najzaují-
mavejší medovník. Do súťaže za 
zapojilo 45 žiakov zo všetkých  tried 
našej školy. Súťažilo sa v troch ka-
tegóriách. 
      Triedne kolektívy vybrali hlaso-
vaním  poradie medovníkov v 
dvoch  zvyšných kategóriách.  

 

III. Kategória 7., 8. a  9. ročník: 
 
1. miesto –  Martin Mazúch, 9.A 

2. miesto – Jakub Dina a Adrián 
Taufer, 7.B 
3. miesto – Vanesa Volková, 7.A 

 

                              Žiacka školská rada 
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Deň otvorených dverí—Javor 2018 na SOŠ drevárskej vo 
Zvolene 

Mikulášska návšteva 

Súťaž O najzaujímavejší medovník 

R OZLET Y  

                   Mgr. Oľga Vonkomerová 
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stolčeka. Hra vznikla na motívy zná-
mej balady Jána Bottu Lucijný 
stolček.     

                            Zuzana Púpalová  

Trinásty december je jedným z 
najmagickejších dní predvianočného 
obdobia. Spája sa s ním množstvo 
prastarých zvykov a povier. Jedna z 
nich hovorí, že muž, ktorý dokáže od 
Lucie do Štedrého dňa vyrobiť dreve-
ný stolček zo smrekového dreva bez 
použitia jediného klinca a sadne si naň 
v Štedrý večer počas polnočnej omše, 
uvidí bosorky. Tajomná mágia lucij-
ného stolčeka sa zapáčila aj deťom z 
divadelného súboru Pramienky. Do-
rotka Bačková, Vierka Buhovecká, 
Vanda Výbošteková, Paulína Uhrino-
vá, Matúš Cejzl, Natálka Králiková a 
Janka B. preniesli svojich spolužiakov 
pomocou krátkeho prestavenia na 
malú chvíľu do minulosti, aby sa s 
nimi podelili o tajomstvo dreveného 

Dňa 12. decembra 2018 sa tím 
žiakov 8. ročníka—Laura Hudobo-
vá, Tomáš Gajdoš a Maroš Valach 
pod vedením pani učiteľky Oltma-
novej zúčastnili na finále celoslo-
venskej súťaže Festival vody. Bolo 
tam vybraných 20 tímov z celého 
Slovenska, ktoré prišli odprezento-
vať svoje projekty s problematikou 
vody.   

Náš tím pracoval na svojom pro-
jekte s názvom:“ Kolobeh vody vo 
vodárenstve so zameraním na ekolo-
gické čistenie odpadových vôd“ pri-
bližne 5 týždňov. Zhotovili funkčný 

model kolobehu vody vo vodárenstve 
obsahujúci aj koreňovú čističku odpa-
dových vôd ako vhodné ekologické 
čistenie odpadovej vody. Pred odbor-
nou komisiou si úspešne obhájili svo-
ju prácu a podali relevantné informá-
cie o danej problematike. Získali dip-
lomy za aktívnu účasť na súťaži a 
taktiež vecné ceny.  

                   Mgr. Ivana Oltmanová 

príkladom aj pre ostatných žiakov 
a zožnú aj v budúcnosti podobné ús-
pechy. Sme na Karolínu a Vandu pyš-
ní.  

               Mgr. Róbert Borbély, PhD. 

Srdečne gratulujeme našim žiač-
kam Karolíne Brozmanovej (5.A) 
a Vande Výboštekovej (7.A), ktoré 
boli v závere kalendárneho roka 2018 
slávnostne ocenené na Zvolenskom 
zámku titulom „Osobnosť ZŠ A. 
Sládkoviča Sliač“. Obe žiačky sa 
pravidelne úspešne umiestňovali na 
popredných miestach v rôznych vedo-
mostných a umeleckých súťažiach, 
zapájali do mimoškolských aktivít 
a podujatí, riešili zaujímavé projekty. 
Rovnako ďakujeme aj ich triednym 
učiteľom a vyučujúcim za pedagogic-
ké vedenie. Pevne veríme, že sa stanú 
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Lucijný stolček v podaní DDS Pramienky 

Festival vody 2018 

Osobnosti našej školy 
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EUR na realizáciu vybraného adaptač-
ného opatrenia 
•   Trojdňový kurz vo Vzdelávacom 
centre Zaježová s tematikou adaptač-
ných opatrení, rovesníckeho vzdeláva-
nia a tvorby EVP pre jedného pedagó-
ga a dvoch žiakov z každej školy 
•    Konzultácie s odborníkmi na adap-
tačné opatrenia 
•    Pomoc s medializáciou projektu 
•    Metodickú a odbornú podporu v 
dobe trvania projektu 
Aby nás téma nezaskočila, rovnými 
nohami sme vhupli do vzdelávania. 
12.-14. novembra 2018 vo vzdeláva-
com centre Zaježová, sme sa venovali 
téme klimatických zmien. Veľa sa 

rozprávali, súťažili, hrali, prezentova-
li, navrhovali. Na jar začneme s no-
vinkami v našej školskej záhrade, 
ktoré sa budú týkať budovania 
„Dažďovej záhrady“.  

                        Mgr Daniela Slovíková 

Meniaca sa klíma neobchádza 
ani Slovensko. Mnohé školy už rea-
lizujú aktivity na jej zmiernenie. 
Naše „zelenoškolské“ aktivity nado-
búdajú nové rozmery aj vďaka pro-
jektom.  

Reagovali sme na grantovú výzvu 
a dostali sme sa medzi 10 škôl z celé-
ho Slovenska, ktoré budú do konca 
školského roka realizovať vo svojich 
areáloch opatrenia proti klimatickým 
zmenám 
     Realizátorom projektu „Klíma nás 
spája“ je CEEV Živica s finančnou 
podporou dm drogerie markt. 
Čo získa zapojená škola? 
•    Grant v maximálnej výške 1000 

V rámci projektu Educate Slo-
vakia sme v  našej škole včera priví-
tali troch stážistov z pre nás exotic-
kej krajiny - Indonézie.  

Počas týždňa strávia s našimi žiak-
mi niekoľko vyučovacích hodín, po-
čas ktorých im predstavia svoju kraji-
nu, kultúru a tradície, geografické a 
historické zaujímavosti Indonézie a to 
všetko v angličtine. Žiaci si formou 
hier, prezentácií, kvízov a 
workshopov zlepšia svoje jazykové 
zručnosti. V popoludňajších hodinách 
im na oplátku hostiteľské rodiny pri-

pravia program, kde ich zoznámia so 
zaujímavosťami nášho regiónu.  

V piatok sa naši indonézski stážisti 
venovali deťom vo štvrtom ročníku. 
Tým sa ich spolupráca s našimi žiak-
mi skončila, no dúfame, že žiaci a 
rovnako aj stážisti budú mať príjemné 
spomienky na tento týždeň v znamení 
indonézskej kultúry a anglického ja-
zyka.  Spoločná práca na hodinách a 
množstvo fotografií im budú pripomí-
nať spoločne strávené chvíle. Aj stá-
žisti sa mnoho naučili. A veru v slo-
venskej škole, triede, jedálni sa im 
mnohé veci páčili. Či už milé správa-
nie našich žiakov, naše vyučovanie 
alebo jedlo v školskej jedálni. Ako sa 
sami vyjadrili, mnohému by sa žiaci v 
ich krajine mohli od nás učiť. 
Na pamiatku sme im venovali pero a 
tričko s  logom školy a knihu o krá-

sach nášho regiónu. A hoci sa Fadhel, 
Dinda a Mayang rozlúčili so školou, v 
Sliači a v Sielnici zostali až do nedele 
v hosťovských rodinách, ktoré im 
pripravili pestré aktivity (snehové   –   
lebo sneh v Indonézii nemajú). 
My rodine Bogackej, Dunčkovej a 
Lackovej veľmi pekne ďakujeme za 
spoluprácu v projekte Educate Slova-
kia. 

                         Mgr. Alžbeta Krúpová 

nej mištičky si zobrali kamienky a 
kládli ich na stojany pred fotografie z 
prostredia koncentračných táborov. 
Išlo o judaistický zvyk, v ktorom kla-
dú židia miesto kytíc kamienky na 
hroby zosnulých.  Ich snaha o navode-
nie vážnej a smutnej  atmosféry uspe-
la. Pomaličky každý predstúpil a pred-
niesol  text, ktorým interpretovali 
autentické zážitky židov, ktorí reálne 
prežili Holokaust. Veľmi emotívne a 
presvedčivo  priblížili nám túto málo 
známu tému, o ktorej je nutné hovo-
riť, pretože sa nesmie  zabudnúť na tie 

Dňa 8.2.2019 sa žiaci 8. ročníka 
našej  školy zúčastnili prezentácie o 
holokauste v priestoroch Strednej 
priemyselnej školy dopravnej vo Zvo-
lene. Prezentáciu  si precízne pripravi-
li študenti spomínanej strednej školy v 
rámci projektu Škola bez nenávisti, do 
ktorého je zapojená i naša škola. 
Veľmi zaujímavou a netradičnou for-
mou nás oboznámili s témou holo-
kaust. 
  Študenti pomalou chôdzou s vážny-
mi tvárami vošli do miestnosti, kde 
sme už čakali my—žiaci. Zo sklene-

hrôzy! 
 Nezabúdajme! – to bolo hlavným 
poslaním tejto vynikajúcej prezentá-
cie. 
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Klíma nás spája 

Educate Slovakia 

Výstava „Osudy spútané ostnatým drôtom“        
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Aká je jej hlavná funkcia? 

      Môžeš sa jej zdôveriť so 
všetkým, čo ťa trápi, ale aj 
teší. 

Na čo slúži? 

      Schránka dôvery je tu 
PRE TEBA, keď potrebuješ 
pomôcť, zveriť sa, ak máš 
nejaký problém, prípadne 
nápad na zmenu, či kritiku. 
Napíš to na list a vhoď ho do schránky. 
Pokiaľ naň čakáš odpoveď, pod-
píš sa a prípadne na seba nechaj 
mailový kontakt. Anonymné od-
kazy je ťažké riešiť, preto budú 
brané ako informačné. 

Kde ju nájdeš? 

Schránku pre I. stupeň nájdeš 
v chodbe pri šatniach. 

Schránku pre II. stupeň nájdeš pri toale-
tách.  

Naša škola sa zapojila do pilotné-
ho ročníka programu Škola bez nená-
visti, ktorý spustila Organizácia 
IUVENTA – Slovenský inštitút mlá-
deže v spolupráci s odborom mládeže 
MŠVVaŠ SR. Zámerom pilotného 
ročníka programu je overenie štandar-
du kvality v oblasti prevencie šikano-
vania, kyberšikanovania a nená-
vistných prejavov na základných a 
stredných školách. Zapojené školy 
získajú certifikát kvality, ak ich škol-
ská klíma a rozhodovacie procesy na 
škole podporujú: 
prevenciu šikanovania a kyberšikano-
vania; prevenciu nenávistných preja-
vov na internete a v osobnej komuni-
kácii medzi žiakmi, či v komunikácii 

s inými ľuďmi na základe ich sociál-
neho statusu, kultúry, náboženstva, 
krajiny pôvodu a rodu; vzájomný reš-
pekt v komunikácii; toleranciu a roz-
voj interkultúrnych kompetencií; roz-
voj kompetencií pre demokratickú 
kultúru; zapájanie žiakov do projektov 
a aktivít podporujúcich princípy de-
mokracie a uplatňovanie ľudských 
práv; zapájanie žiakov do verejného 
diania na lokálnej úrovni, ktoré pod-
poruje sociálnu súdržnosť a spoluprá-
cu medzi rôznymi skupinami mláde-
že.   

 

                     Mgr. Petra Gáfriková 
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Schránka dôvery 

Škola bez nenávisti      

Aktualizované 
informácie nájdeš na 
nástenke vedľa hlav-
ného vchodu do bu-
dovy školy a tiež na 
webovej stránke na-
šej školy. 
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Svetielko 

 Svetielko na domoch na nebi na stro-
me  

To vianočné čo hreje na duši  

Svetielko v očiach detí  

Bliká svieti rozsvecuje  

Kým si rodina pri stromčeku darčeky 
podáva  

Nevyhasne  

Ten vianočný stromček  

Strážca našich prianí  

Našich snov  

Našich darov  

Pre starších spomienkami  

Pre mladých hrou  

Deti sú lampášiky duše dospelých  

Zdroje radosti a pokoja  

 

© Rebeca Valverde Katrenčíková , 8.A 

 
Slovenské ročné obdobia Príroda 

ku mne prehovorila. Prehovorila šu-
mením lístia znejúceho ako rozbubno-
vané perkusie. No niečo ma vyrušilo. 
Bol to synchronizovaný prelet operen-
cov. Sychravý vietor sa dostal do môj-
ho zorného poľa. Spolu z ľahkými 
kvapôčkami vody vykonávali rôzne 
tanečné kreácie. Niektoré ovečky na 
nebi sčerneli. Naplnili sa dažďom a 
občasne ich veterný valach jemnučko 
dojí. Pred zimou stromy obnaží mráz. 
Celé zahanbené začnú slziť živicové 
slzy. Jeseň sa dala do pohybu, zostro-
jila naturálnu mašinku s nádychom 
chladu a mrazu. V zime zhora padajú 
husie pierka. Ako deti sme ich chytali 
na jazyk. Dnes to robíme sotvakedy. 
Rozjímame a spomíname na to dieťa, 
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Svetielko                                                    Otázka                                                        

Slovenské ročné obdobia 

LITERÁRNA a VÝTVARNÁ TVORBA NAŠICH ŽIAKOV 

ktorým sme boli. Znovu sa ním 
stávame. Dostávame darčeky a 
oslavujeme každý deň chvíle ne-
vinnosti. Sánkujeme "rýchlo a 
zbesilo" ako dieťa. Miestami ulie-
tame spomienkami do zlatistého 
leta. Dali by sme zaň všetko. Vzá-
pätí dvere vyrazí nekontrolovaná 
jednotka J.A.R. Zlikviduje všetku 
tu snežnú inváziu snehuliakov a 
ľadových iglu svojimi hrejivými 
rukami. Tie do nás poriadne sem-
tam kopnú aj v podobe chladných 
rúk a rýchlo nás spamätajú. Uctí-
me si smrť mesiáša a páni si zaro-
bia poriadne peniaze. Postavia sa 
máje na znak lásky a jedným oto-
čením zošúverenej knihy rokopis-
ca nás napadnú horúčavy plné 

slnka, bazénov, plaviek, nanukov 
a spomienok na zimu. Jednodu-
cho, leto je leto. Slnko neskoro 
zaspáva a v rádiách znejú momen-
tálne slnkom prehriate hity. Všetci 
sú veselí, bezstarostní a deti dáv-
no zabudli na školu. Cez prázdni-
ny im povinnosti zaspali ako Šíp-
ková Ruženka a odlietajúce prvé 
lastovičky ich svojim bozkom 
znovu zobúdzajú. Aj napriek 
kombinácie zlého či dobrého v 
našom kraji je príroda tá najkraj-
šia tu na Slovensku. Milujem to 
zvučanie lesných víl v mojich 
ušiach a ich láskavé volanie. Som 
hrdý, že som Slovák.  
 
                   © Tomáš Janešík, 8.A 
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V takom hojnom počte  

Všetci sme tu rodina  

Všetci sa tu máme radi  

Dnešný deň je významný  

Dnes sme všetci  

Kamaráti  

 

           Adam Orság, 7.A                     

 

Vianoce  

To je obdobie krásne  

Vonku sneží a ja si skladám básne  

Už sa teším na darčeky a rozsvietené 
stromčeky  

Všetci sme tu spolu  

Aké je to jedinečné  

Že sme sa tu stretli  

 
Prskavky iskria svetom  
Otáčajú sa za tebou  
Prenikajú do svedomia uplynulého... 
Cez triédre hľadia na minuloročné 
hviezdy každého  
SK cez sklá  
Poslednýkrát prehĺtaš pachuť zašlého 
Rok sa mení z usmiateho deduška... 
Na čerstvo vyliahnuté vajce plné ná-
deje  
Na staré a tak potrebné  
Zdravie  
Šťastie  
Radosť  
Lásku  
 
                       Tomáš Janešík, 8.A 

 
Vinšujem Vám do nového roku,  
aby Vám neodpadlo zo svedomia  
trochu,  
aby Vás zlého šíp netrafil,  
aby k Vám fúzatý potrafil.  
Tak by to bolo veľmi dobré,  
keby mi stál chrbát vždy rovne.  

 
                         Gregor Išteneš , 7.B 
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Vianočné sneženie                                     
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V takom hojnom počte  

Všetci sme tu rodina  

Všetci sa tu máme radi  

Dnešný deň je významný  

Dnes sme všetci  

Kamaráti  

 

                           Adam Orság, 7.A                     

Vianoce  

To je obdobie krásne  

Vonku sneží a ja si skladám básne  

Už sa teším na darčeky a rozsvietené 
stromčeky  

Všetci sme tu spolu  

Aké je to jedinečné  

Že sme sa tu stretli  

Posielam ti krásne slová 
Len pre teba láska moja. 
Len pre teba sladký bozk 
Len povedz, ak nemáš dosť. 
 
Kúsok môjho srdca ti posielam, 
Neboj sa, nie je  to iba klam. 
 
                    Peter Bystriansky, 8. A 
 

Nech ťa každé ráno budí 
ten, kto ťa ľúbi. 
Prišiel tíško ako deň 
valentínsky sen. 
Ľudia v tento čas  
hľadajú lásku zas. 
 

             David Barta, 8.A 

 
 
 
 

Strana 9 

Vianočné sneženie                                     

Slovensko 
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Tmavá straka 
v snehu, 
pod krídlami  
skrýva 
karneval na kolesách. 
V zrnách farebné plamene... 
Diagnóza: zábava! 
Uhlíkové črty 
pochodujú 
po operencovi. 
Skrz hladké telo niť, 
ihla, 
nakoniec uzlík. 
 
                                    Tomáš Janešík, 8.A 
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museli za minútu správne vyhlásko-
vať čo najviac slov, sa umiestnil na 
druhom mieste. Tomás Trnka z 9.B sa 
umiestnil na štvrtom mieste. Za svoje 
výkony získali diplomy a vecné ceny. 
A my im samozrejme ďakujeme a 
blahoželáme tiež.  

 

                   Mgr. Alžbeta Krúpová 

 

Dňa 27.11.2018 sa štyria žiaci 
našej školy zúčastnili medziškolskej 
súťaže v anglickom hláskovaní 
Spelling Genius, ktorá sa konala v 
neďalekom Badíne.  

Deviatak Boris Bahýl a siedmač-
ka Soňa Gallošová úspešne reprezen-
tovali našu základnú školu a vo svo-
jich kategóriách obsadili tretie miesta. 
Siedmak Gregor Išteneš po finálovom 
rozstrele so spolužiačkou Soňou, kedy 

 
Andrejovi Suchému, žiakovi 5.B 

triedy, ktorý získal na Majstrov-
stvách Slovenska v bedmintone v 
kategórii do trinásť rokov tri zlaté 
medaily, sa podaril rovnaký výsle-
dok aj v kategórii do jedenásť ro-
kov.  

Okrem dvojhry zvíťazil aj v zmie-
šanej štvorhre a to so sestrou Sarah 
Antóniou, žiačkou 3.A triedy. Výhru 
si pripísal aj v štvorhre spoločne s M. 
Kozlokom, čím zavŕšil bedmintonovú 
sezónu celkovo so šiestimi zlatými 
medailami.  

Andrej, blahoželáme!   
 

Mgr. Marta Suchá 

robe výrobku z dreva. Najlepšie sa 
darilo Michalovi Bystrianskemu, kto-
rý obsadil tretie miesto. Michalovi 
gratulujeme a zúčastneným žiakom 
ďakujeme za účasť.  

 
                   Mgr. Daniela Slovíková 
                   Mgr. Ľuboš Štrbík 
 
 

Dňa 29.11.2018  organizovalo 
Centrum voľného času Domino vo 
Zvolene okresné kolo Technickej 
olympiády. Našu školu reprezento-
vali štyria žiaci - Michal Bystrian-
sky a Gregor Išteneš v kategórii B a 
Peter Bystriansky a Michal Pálka v 
kategórii A.   

Olympiáda bola zameraná na ove-
renie teoretických vedomosti a prak-
tických zručností, ktoré využi-
li súťažiaci pri písaní testu, ale aj vý-
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Andrej Suchý opäť s hetrikom 

Technická olympiáda 
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práce prebojovali na tie najvyššie 
miesta a ocenené boli prezidentom 
republiky na slávnostnom vyhodnote-
ní v Nových Zámkoch, kde súťaž 
zvykne každoročne v mesiaci júni 
vrcholiť. K takémuto úspechu držíme 
palce súťažiacim aj v tomto ročníku. 

 

                    Mgr. Alena Henešová 

                    Mgr. Katarína Krutá 

Dňa 06.12.2018 sa v priestoroch 
študovne Krajskej vedeckej knižni-
ce Ľ. Štúra vo Zvolene konalo vy-
hodnotenie 25. ročníka regionálnej 
súťaže Prečo mám rád slovenčinu, 
prečo mám rád Slovensko.  

Do literárnej súťaže sa zapojila 
väčšina základných škôl nášho regió-
nu. Spolu bolo zaregistrovaných 91 
žiackych prác. Z našej školy boli v 
silnej konkurencii spomedzi pätnás-
tich úspešných ocenení traja žiaci: 
Matúš Fajčík zo 4. A triedy, Alexan-
dra Georgievová z 5. A triedy a To-
máš Janešík z 8. A triedy. 
V príjemnej atmosfére boli súťažiaci 
po krátkom kultúrnom programe od-
menení a všetky víťazné práce si prí-
tomní na slávnosti mali  možnosť vy-
počuť. Zúčastnených žiakov aj peda-
gógov okrem ceny a diplomu prekva-
pil aj milý vecný darček. 
Na záver boli ocenené tri základné 
školy nášho regiónu, ktoré sa dlhé 
roky do súťaže najaktívnejšie zapája-
jú, medzi nimi aj Základná škola A. 
Sládkoviča Sliač. Naša škola sa dosiaľ 
zapojila do každého ročníka a zakaž-
dým zožala úspechy v podobe ocene-
ných prác. Viackrát sa naše literárne 

 
V slovinskom meste Medvode sa 

konal 30. novembra - 2.decembra 
2018 medzinárodný turnaj v bed-
mintone - Medvode Forza Cup. Z 
našej školy sa na turnaji zúčastnili 
žiaci  Simeon Suchý, žiak športovej 
triedy, a Andrej Suchý, žiak 5.B 
triedy. Úspešne reprezentovali Slo-
vensko, mesto aj našu školu, keď si 
zo Slovinska priviezli  dve zlaté me-
daily.  

Andrej v kategórii jedenásťroč-
ných hráčov získal 1.miesto v dvoj-
hre, Simeon v kategórii pätnásťroč-
ných hráčov spolu so spoluhráčom z 
Púchova 1.miesto v štvorhre.   

 
                          Mgr. Marta Suchá 
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Naši bedmintonisti na medzinárodnom turnaji 
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kých bodov sa umiestnilo naše druž-
stvo na 2. mieste.  
Z jednotlivcov obsadil Ján Rievaj 2. 
miesto v kategórii mladších žiakov 
a Tomáš Siakeľ 1. miesto v kategó-
rii starších žiakov.  
Všetkým strelcom blahoželáme a ďa-
kujeme za vzornú reprezentáciu našej 
školy.  

 

                  Tatiana Groves 

Strelci Ján Rievaj, Tomáš Siakeľ, 
Šimon Šupa a René Hevessy sa zúčas-
tnili na Krajskej školskej lige v streľ-
be zo vzduchovky. 
Táto súťaž bol trojkolová. Prvé kolo 
bolo v Príbelciach 18. 10.2018, druhé 
v Detve 15.11.2018 a tretie v Brezne 
11.12.2018. 
     Našim strelcom sa veľmi dobre 
darilo, čo dokazujú aj výsledky 
z  jednotlivých kôl, kde boli na po-
predných miestach. Po spočítaní všet-

 
V Trenčíne sa  8.12.2018 usku-

točnili Majstrovstvá Slovenskej re-
publiky v bedmintone hráčov do 
trinásť rokov.  

Z našej školy sa na turnaj nomino-
val Andrej Suchý, žiak 5.B triedy. 
Počínal si veľmi dobre, keď sa umies-
tnil na prvom mieste v dvojhre, štvor-
hre so spoluhráčom z Púchova a v 
zmiešanej štvorhre so spoluhráčkou z 
Trnavy. 
     Stal sa tak trojnásobným Majstrom 
Slovenska pre rok 2018 v kategórii 
trinásťročných hráčov.   

 
                          Mgr. Marta Suchá 

ské kolo v Kalinove. 

 Zatiaľ prebehli 2 kolá pre okresy 
Zvolen, Detva a Krupina. 

1. Oblastný turnaj v stolnom tenise 

    KRUPINA  24.11.2018 
   Melicháčová Eliška  2.miesto 
   Berky Marek      4.miesto 
       Nemeti Daniel                 6.miesto 

2. Oblastný turnaj v stolnom tenise 

KRIVÁŇ 15.12.2018 
   Berky Marek              2.miesto 
  Nemeti Daniel        3.miesto 
    Solčan Denis                     6.miesto  

 
                                          Igor Vajs 

Aj v tomto školskom roku 
2018/2019 sa podarilo otvoriť krú-
žok stolného tenisu. Prihlásilo sa 16 
žiakov. Starší žiaci sa pravidelne 
zúčastňujú súťaží organizovaných 
Okresným stolnotenisovým zväzom 
vo Zvolene.   

 V tomto školskom roku zväz pri-
pravil novinku, že súťaží sa môžu 
zúčastňovať aj mladší žiaci, čo sa 
stretlo s veľkým ohlasom. Práve títo 
mladší žiaci v počte súťažiacich začí-
najú prevládať nad staršími žiakmi. 
Nedarí sa zapojiť dievčatá, hoci v 
minulosti bývalé žiačky sa umiestňo-
vali na popredných miestach a v 
šk.roku 2017/2018 postúpili na kraj-
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Majster Slovenska pre rok 2018 

Krúžok stolného tenisu 
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29. januára 2019 sa konala Po-
rovnávacia súťaž okresov Zvolen, 
Detva, Krupina, Lučenec, Žiar nad 
Hronom a Ceny mieru v streľbe vo 
Zvolenskej Slatine. 
      Našim žiakom sa opäť darilo 
a družstvo mladších žiakov - Rievaj, 
Homola, Novák -  sa umiestnilo na 2. 
mieste, starší žiaci - Šupa, Siakeľ 
a Hevessy - boli tretí. V súťaži jednot-
livcov – Marek Homola obsadil tretie 
a Tomáš Siakeľ druhé miesto.  

                               Tatiana Groves 

V športovej hale v Sliači sa dňa 
10.1.2018 konala obvodná súťaž vo 
florbale dievčat.  

Turnaja sa zúčastnili žiačky zo ZŠ 
J. Alexyho Zvolen, ZŠ Hrnčiarska 
Zvolen a ZŠ Sliač. Žiačky našej školy 
sa umiestnili na 2.mieste.  

 
                     Mgr. Radoslav Ištván 

                          Mgr. Marta Miešková  

5.A triedy, ktorý obsadil vynikajúce 
2. miesto.  

 V tejto kategórii spolu súťažilo 29 
piatakov z celého okresu Zvolen, pri-
čom len piati žiaci boli úspešní riešite-
lia. Ďalšou súťažiacou z našej školy 
bola Alexandra Georgievová z 5.A 
triedy.  
Obom  súťažiacim ďakujeme za vzor-
nú reprezentáciu našej školy.  
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Obvodná súťaž vo florbale dievčat 

Matematická olympiáda Z5 

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV 

Dňa 30.1.2019 sa uskutočnilo 
okresné kolo 68. ročníka MATE-
MATICKEJ OLYMPIÁDY v ka-
tegórii Z5. Súťaž je veľmi nároč-
ná, ale žiakov našej školy toto ne-
odradilo. Po úspešnom riešení do-
máceho kola boli pozvaní na rieše-
nie okresného kola súťaže.  

V kategórii Z5 bol najúspešnej-
ším riešiteľom Bruno Dokoupil z 
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12. februára 2019 sa na našej škole 
odohrali zápasy okresného kola v há-
dzanej chlapcov. Družstvu ZŠ A. 
Sládkoviča sa darilo, obsadili 1. mies-
to a postúpili do krajského kola, ktoré 
sa uskutoční v Detve. Držíme palce a 
prajeme našim chlapcom veľa úspe-
chov.  

 

        Mgr. Radoslav Ištván 

Naši bedmintonisti opäť ukázali 
svoje kvality, skončili prví v krajskom 
kole a postupujú na Majstrovstvá Slo-
venska v bedmintone. Dievčatá boli 
druhé. Srdečne blahoželáme a chlap-
com prajeme veľa úspechov na Maj-
strovstvách Slovenska v Trenčíne. 

                        
                          Mgr. Marta Suchá 
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V tomto školskom roku sme sa so 
žiakmi ŠKD zapojili do tradičných 
Vianočných trhov našej školy. Na 
akcii sa podieľali žiaci všetkých odde-
lení so svojimi vychovávateľkami a 
pripravili jedinečné a originálne via-
nočné dekorácie – stromčeky, svietni-
ky, ozdoby na stromček, venčeky... 
Získané prostriedky použijeme na 
nákup materiálu na ďalšie 
tvorenie.  

          Mgr. Petra Gáfriková 

 

22. októbra zavítali do nášho ŠKD 
herci, ktorí sa deťom predviedli diva-
delným predstavením  Šťastné vajce, 
ktoré bolo inšpirované rozprávkou P. 
Dobšinského – Išlo vajce na vandrov-
ku. Rozprávka nabáda deti k tomu, 
aby si uvedomili, že priateľstvo zohrá-
va v živote veľmi dôležitú úlo-
hu. Príbeh bol hravý a humorný, 
pričom herci zapájali do deja aj 

 
V predvianočnom období už tradič-

ne pripravujeme s deťmi v ŠKD Via-
nočnú besiedku.  Ani tento rok to ne-
bolo inak a deti sa predviedli svojim 
rodičom bohatým vianočným progra-
mom. Všetci spoločne sme strávili 
odpoludnie vo veselej a sviatočnej 
atmosfére.  
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Divadelné predstavenie Šťastné vajce 

Vianočná besiedka 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRAMIENOK 

deti hravou, interaktívnou for-
mou. Z tých najodvážnejších si 
rozprávková postava raka vy-
brala svojich pomocníkov, 
ktorí stvárnili s nadšením po-
stavu býka, kohúta a koníka, za 
čo dostali sladkú odmenu.  

 
          Mgr. Petra Gáfriková 
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Tradične je mesiac január v ŠKD 
zameraný na športové činnosti formou 
regeneračných cvičení, ktoré môžu 
byť vhodnou pohybovou aktivitou  na 
zabezpečenie zlepšenia zdravia detí, 
nácvik správneho držania tela a nápra-
vu detských defektov ako i správneho 
dýchania. Tieto preventívne zdravotné 
cvičenia priaznivo ovplyvňujú jednot-
livé svalové skupiny a zlepšujú funk-

10. 1. 2019 sa  v ŠKD uskutočnila 
v rámci prevencie ďalšia zaujímavá 
prednáška, tentokrát s Mgr. Holeco-
vou „Si online I.“ Žiaci sa dozvedeli, 
že internet im môže prinášať pouče-
nie, zábavu, umožňuje im vzájomnú 
komunikáciu, nadväzovanie kontak-
tov, ale na druhej strane tak ako v 
reálnom živote, aj na internete exis-

V novom roku 2019 sme opäť nav-
štívili Domov pre seniorov Amicus s 
deťmi z 3 oddelení, aby sme potešili 
deduškov a babičky krátkym progra-
mom. Vystúpenie detí sa im veľmi 
páčilo a už sa tešia na ďalšie stretnutie 
s nami.   

 
                    Mgr. Mária Holubková 
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Si online I 

Vystúpenie v Domove pre seniorov Amicus      

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRAMIENOK 

tujú nebezpečenstvá ako obťa-
žovanie, zastrašovanie, získa-
vanie citlivých informácií... 
Deti poučila, ako sa môžu 
účinne brániť pred týmito ná-
strahami.  

 
          Mgr. Petra Gáfriková 

čné parametre pohybového systé-
mu. U detí podporujú 
zmysluplnejšie a zábavnejšie trá-
venie voľného času, zlepšujú te-
lesnú kondíciu a odstraňujú psy-
chickú únavu.            

 

                      Zuzana Cviková 
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Týždeň od 18. do 22. februára sa v 
ŠKD niesol v znamení aktuálneho 
fašiangového obdobia. Začal interak-
tívnou prezentáciou „Fašiangové zvy-
ky a tradície“, ktorú pripravila vedúca 
ŠKD p. Tatiana Groves. Deti sa v nej 
oboznámili so zvykmi a tradíciami 
tohto obdobia a zaspievali si aj fašian-
gové piesne. V priebehu ďalších dní 
sme si pripravovali v jednotlivých 
oddeleniach fašiangové masky a celo-
týždňová príprava vyvrcholila v pia-
tok Fašiangovým dňom. Už pred obe-
dom sa okolím školskej kuchynky 
šírila lákavá vôňa čerstvo vypráža-

ných 

Od 11.2. do 15.2. 2019 prebehol v 
ŠKD týždeň finančnej gramotnosti, 
ktorý mala na starosti pani vychová-
vateľka Holubková. Pre deti si pripra-
vila prezentáciu a úlohy. Deti sa ak-
tívne zapájali do priebehu, utvrdili si 
nielen vedomosti, ktoré majú, ale do-
zvedeli sa aj niečo nové. V závere deti 
dostali pracovné listy, ktoré si vypra-
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Týždeň finančnej gramotnosti 

Tvarohové pampúšiky   

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRAMIENOK 

covali spoločne s pani vycho-
vávateľkami vo svojich oddele-
niach.  

           
       Mgr. Mária Holubková 

šišiek, ktoré pripravovali vycho-
vávateľky p. Holubková a p. Gáf-
riková. Deti posilnené touto dob-
rotou sa následne obliekli do ma-
siek a vytvorili fašiangový sprie-
vod, s ktorým navštívili vedenie 
školy, školskú jedáleň a nakoniec 
Dom seniorov Amicus. Všade 
priniesli dobrú náladu, spev a 
tanec, za čo si vyslúžili výslužku 
v podobe slaninky, klobások, ale 
aj čokolády. V zábave sme pokra-
čovali aj po príchode do školy, 
kde sme si  pri tanci pochutnávali 
na výslužke. 

              Tatiana Groves 

              Mgr. Petra Gáfriková 

Suroviny: 

3 vajcia 

250 g tvarohu 

210 g polohrubej múky 

1/2 prášku do pečiva 

1 a 1/2 vanilínového cukru 

1 (180 ml) smotana na šľahanie 

Postup: 

Suroviny spolu zmiešame, z ces-
ta pomocou PL tvarujeme pampúši-
ky a vyprážame v 
oleji z oboch strán. Na záver pocuk-
rujeme.  

 

                      Mgr. Mária Holubková 
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výnimočné. Postupne sa však výni-
močnými stali, hoci si to často neuve-
domovali. 
      Knižka originál-
nym a pútavým spôso-
bom predstavuje ma-
lým čitateľom vý-
znamné ženy, ktoré sa 
preslávili v oblasti 
vedy, umenia, politiky 
alebo napríklad športu. 
Ich životné príbehy sú 
prerozprávané v prvej osobe formou 
autobiografie, ktorá čitateľov jedno-
ducho vtiahne do rozprávania a priblí-

ži im neobyčajné osudy aj úspechy 
žien ako Coco Chanel, Edith Piaf ale-

bo Agatha Christie. 
Čo na tejto knižke zauj-
me na prvý pohľad, sú 
prekrásne ilustrácie.  

20 výnimočných dievčat, ktoré zme-
nili svet 

Je to kniha 20 výnimočných diev-
čat, ktoré zmenili svet.  

Najprv samy seba nepovažovali za 

Školskú knižnicu sme v tomto 
školskom roku presťahovali do no-
vých priestorov a knižničný fond roz-
šírili o niekoľko noviniek. 

Plán školskej knižnice vychádza 
najmä z potrieb žiakov školy a je za-
meraný na rozvoj čitateľskej gramot-
nosti. 

Priestory Školskej knižnice využí-
vame na realizáciu zaujímavých 
a netradičných hodín čítania, literárnej 
výchovy a iných vyučovacích pred-
metov so zameraním na rozvoj čita-

teľskej gramotnosti (tvorivé aktivity, 
vyhľadávanie informácií,...) 

Zábavnou a hravou formou sa 
snažíme získať žiakov pre čítanie 
a podporiť ich dobrý vzťah ku knihám 
tak, aby si ich vyberali aj podľa svo-
jich čitateľských záujmov. 

Úzko spolupracujeme s MsKS 
a Mestskou knižnicou v Sliači. 

Tešíme sa na Vašu návštevu. 

                                       Mgr. Eva Lichá 

20 výnimočných chlapcov, ktorí 
zmenili svet 

Nikto sa nenarodí slávnym. Do-
konca aj osobnosti, ktoré prispeli k 
pokroku ľudstva, a to tisícami rôznych 
spôsobov, začínali ako malé deti. 
Mnohé z nich spočiatku zažili neuve-
riteľné ťažkosti, napriek tomu práve 
tie sa ukázali byť hnacou silou, ktorá 
ich poháňala dopredu za ich snami a k 
úspechom, vďaka ktorým si ich dnes 
pamätáme. 
 
     Knižka originálnym a pútavým 

Strana 19 

Tipy na zaujímavé čítanie 

Školská knižnica 

„Aby človek dosiahol úspech ,  

nestačí mať len talent. 

Len vďaka usilovnej práci  sa z 

 talentu stane génius.“ 

                                           Anna Pavlova 

Otváracie hodiny pre žiakov: 

STREDA: 13:15 – 14:15  

Mgr. Eva Lichá – koordinátorka 
školskej knižnice 

Otváracie hodiny pre učiteľov: 

STREDA: 12:30 – 13:15  

Mgr. Katarína Krutá – koordiná-
torka školskej knižnice 

Ostatné dni podľa potreby. 

spôsobom predstavuje malým 
čitateľom významných mužov, 
ktorí sa preslávili v oblasti vedy, 
umenia, politiky alebo napríklad 
športu. Ich životné príbehy sú 
prerozprávané v prvej osobe for-
mou autobiografie, ktorá čitateľov 
jednoducho vtiahne do rozpráva-
nia a priblíži im neobyčajné osudy 
aj úspechy mužov ako Walt Dis-
ney, Marco Polo nebo Steve Jobs. 
 

               Mgr. Petra Gáfriková 
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Ako dlho učíte? 

Učím 36 rokov. 

Baví vás učiť? 

Áno,  naozaj ma baví učiť. Keď žiaci počúvajú a učia sa, tak veľmi. 

Prečo ste si vybrali na učenie práve slovenský jazyk a občiansku náuku?  

To bola trochu aj náhoda. Inšpirovala ma moja profesorka na strednej. Chcela som študovať slovenčinu a francúzštinu, ale 

francúzština bola presunutá z Banskej Bystrice do Nitry. Baví ma politika a diplomacia, preto som sa rozhodla pre občian-

ku. Najskôr som chcela byť filozofkou, alebo političkou. 

Učili ste niekedy niečo iné? 

Pravdaže. Učila som pestovateľské práce, výtvarnú výchovu, dejepis, zemepis a hudobnú výcho-

vu. 

Je ZŠ na Sliači jediná škola, na ktorej ste učili? 

Nie, začínala som v VIII. ZŠ vo Zvolene, potom som učila v Zvolenskej Slatine, no a teraz je to Sliač. 

Ako sa deti pripravovali na vyučovanie, keď ste začínali a teraz? Je nejaký rozdiel? 

Sú tam veľké rozdiely. Kedysi sme mali v triede okolo 35 žiakov a z nich len nejakých sedem bolo menej pripravených. 

Stihli sme toho viac. Boli viac motivovaní. Dostať sa na strednú školu bolo ťažšie. 

Prečo učíte na druhom stupni, a nie na prvom? 

Nikdy som nemala ambíciu učiť na prvom stupni. Na fakulte nás presviedčali, aby sme išli učiť na prvý stupeň, ale keďže 

neviem kresliť, spievať a matematika ma nebaví, tak som chcela druhý stupeň. Pôvode som chcela učiť dokonca na stred-

nej škole. 

Ktorá trieda je vaša obľúbená? 

Vaša—9.A. Ale celkovo deviataci. Niežeby ste sa dobre 

učili, ale správanie máte najlepšie. 

Máte nejaké domáce zviera? 

Máme čivaviaka Diora a kocúra Hermesa. 

Aké sú vaše záľuby? 

Čítanie, turistika, bicyklovanie, plávanie, bežky, korčuľova-

nie. 

                                                          © Ema Štesková, 9.A 
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Rozhovor s pani učiteľkou Čillíkovou 

Naozaj ma baví učiť. 

Keď žiaci počúvajú 

a učia sa, tak veľmi.  
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Štúrkvíz 

 Ľudovír Štúr sa narodil v mestečku Uhrovec v roku 1815 
v rodine učiteľa. Zaujímavosťou je, že v tom istom dome 

sa narodil ešte jeden významný Slovák. Ktorý? 

A) Milan Rastislav Štefánik 

B) Pavol Országh Hviezdoslav 

C) Alexander Dubček 

D) Peter Sagan 

V roku 1836, pre milovníkov presných 
dátumov a tvojho dejepisára 24. apríla, 
sa Štúr so svojimi druhmi vybrali na 

miesto veľmi úzko späté s našou históri-
ou — hrad Devín. Tu si slávnostne sľúbili, že 
budú pracovať pre národ a každý účastník 
prijal slovanské meno. Aké meno prijal Štúr? 

A) Miloslav 

B) Velislav 

C) Horislav 

D) Bruchoslav 

Asi sa zhodneme na tom, že najrozšírenejší šport na Slovensku je futbal. No a teraz si predstav, že 
by prišlo nariadenie — všetci chalani musia hrať len futbal! Dobrá blbosť... V dejinách je však 

možné všetko. V Uhorsku stovky rokov nik neriešil svoju národnosť, no ako sa v 18. storočí jednot-
livé národy žijúce v Uhorsku začínajú prebúdzať, silnie uhorské hnutie presadzujúce, že v Uhorsku žije len 
jeden národ. Hádaj, ktorý? Jasné, uhorský. Ten rozpráva jediným jazykom. Jasné, že maďarským. Doma si 
mohli zatiaľ všetci rozprávať, ako im zobák narástol, ale v škole, kostole, na úradoch — nem értem szlová-
kul. Aj pod vplyvom týchto okolností si Štúr uvedomil, že sa Slováci musia zjednotiť v otázke jazyka, a pri-
chádza so svojim jazykom. Preto 11. júla 1843 aj s Hodžom prišli za Hurbanom, evanjelickým farárom v 
Hlbokom, aby sa dohodli na jazyku. Keď sa im to podarilo, išli na Dobrú Vodu. Tam si chceli od najvý-
znamnejšieho katolíckeho básnika vyžiadať požehnanie svojho jazyka, ktorého základ tvorilo a dodnes tvorí 
stredoslovenské nárečie. Tento básnik sa volal? 

A) Ján Hollý 

B) Jozef Ignác Bajza 

C) Juraj Fándly 

D) Pavol Országh Hviezdoslav 

1.

3.. 

2.. 
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 Dohodnúť sa na jazyku je ľahké, to zvládneš aj ty. No spísať preň pravidlá a všetkých, dokonca aj 
svojich učiteľov, presvedčiť, že majú používať práve tento jazyk? To je cieľ, na ktorý sa väčšina 

vykašle, skôr ako sa doň pustí. Štúr bol iný, zaprel sa a po takmer troch rokoch bolo na svete kodifi-
kované zdôvodnenie prijatia nového spisovného jazyka s názvom Nárečie slovenské alebo potreba písania v 
tomto nárečí a základy pravidiel nového jazyka Náuka reči slovenskej. A tvoja úloha je veľmi jednoduchá. 
Spomedzi možností vyber, ako znel názov kodifikačného spisu v Štúrovej slovenčine? 

A) Nárečja Slovenskuo alebo potreba písaňja v tomo nárečí 

B) Nárečie strednoslovenskou aneb o nutnosti v nem písania 

C) Slovenskô nárečio aľebo potrebia písania v tomto nárečí 

D) Nárecsie slovenskije alebo potrebja písaňja v téjto reči 

V 19. storočí sa objavuje móda mať vlastnú hymnu a ako na 
bežiacom páse vznikajú národné hymny. Ani Slováci nezaos-
távajú a som presvedčená, že našu hymnu Nad Tatrou sa blý-

ska určite vieš krásne zaspievať, no vieš aj to, ako vznikla? Ak áno, 
vyber správnu odpoveď. 

A) Slovenská hymna vznikla po prvej veľkej tatranskej kalamite, 
po ktorej sú dodnes vrcholky Nízkych Tatier bez lesov. 

B) Ako zistili romantickí básnici okolo Štúra, pesničku Nad Tat-
rou sa blýska si prvýkrát začali spievať členovia Jánošíkovej 
družiny; z úcty k tomuto národnému hrdinovi ju upravili a za-
čali používať. 

C) Za všetkým treba hľadať Štúra, ktorý ju objavil v starom spev-
níku a rozšíril medzi druhmi. 

Štúra a ostatných 
našich národných 

dejateľov uhorskí 
politici často nazývali 
panslávi. Toto označenie 
znamená: 

A) Nepriatelia štátu, 
ktorí budúcnosť 
Slovákov vidia v 
zjednotení s Rus-
kom. 

B) Slovanskí panáci. 

C) Posmešná skratka 
— slovanský pán. 

D) Národovci, ktorí 
vidia budúcnosť 
sveta vo vláde Slo-
vanov 

Správne odpovede:  1.C, 2.B, 3.A,, 4.A, 5.D, 6.B, 7.A 

4. 

6. 

5.

              

           Táto otázka nie je tak celkom 
o Štúrovi. Bude sa týkať vlajky, kto-
rú počas povstania v roku 1848 za-
čali používať povstalci a neskôr po-
slúžila ako základ našej dnešnej zá-
stavy. Tá, ako iste vieš, je tvorená 
tromi pruhmi — bielym, modrým a 
červeným, no pôvodná vlajka slo-
venských dobrovoľníkov mala: 

A) biely a modrý pruh 

B) biely, modrý a červený pruh 

C) biely a červený pruh, medzi 
ktorými je modrý klin 

D) červený, modrý, biely pruh a 
klin 

7.

                                            © Róbert Beutelhauser: Za všetko (ne)môže Štúr 

Ak sa chceš dozvedieť 
viac o Ľudovítovi Štúrovi 
a štúrovcoch, prečítaj si 
knihu Za všetko (ne)môže 
Štúr. 
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Vtipy o chémii 

Aké je najdôležitej-
šie pravidlo, ktoré 
musíte dodržiavať 
pri práci v chemic-
kom laboratóriu? 

Nikdy neolizujte 
lyžičku! 

Chemici ne-
zomierajú, 
len prestanú 
reagovať. 

- „Prečo sa uhlík a 
vodík zobrali?“ 
- „Naviazali sa na 
seba hneď  
v okamihu ich stret-
nutia.“ 

                           Žiaci z 9.B  

                 © https://memehub.sk 
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      ©  https://divinelifestyle.com 



ČÍS LO 2  Strana 25 

      ©  https://divinelifestyle.com 


