
 
 

 

 

 

 

 

Farby  jesene 

I keď slnko chodí skôr spať, 

jeseň radosť tiež môže dať, 

stromom dáva farby krásne,  

že sa o nich píšu básne. 

Žltá, hnedá, oranžová,  

tá sa dlho nezachová, 

ale i tu krátku chvíľu, 

tá krása dá žitia silu. 
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                          2288..  ookkttóóbbeerr--  vvzznniikk  ČČeesskkoosslloovveennsskkaa  

Výročie vzniku Československa, ku ktorému oficiálne prišlo 28. 

októbra 1918, si Slovenská republika pripomína ako pamätný deň. V 

roku 2017 ide o 99. výročie vzniku Československa. 

V dôsledku mnohoročnej tvrdej maďarizácie bolo na Slovensku málo 
vzdelaných ľudí so slovenským národným povedomím, optimálnym bolo 
spojenie síl s národnými a politickými predstaviteľmi z českých krajín.                                                                                                                                                                         
Túto česko-slovenskú orientáciu, ktorej priekopníkom bol následne prvý 
prezident ČSR Tomáš Garrique Masaryk, si postupne osvojili aj vedúci slovenskí 
politici v zahraničí i doma. Uvedená idea sa presadila aj v rozhodujúcich 
centrách svetovej politiky.                                                                                       
 V júni až v septembri 1918 postupne Francúzsko, Veľká Británia, USA a 
Japonsko uznali za oficiálneho predstaviteľa budúceho Československa 
zahraničný čs. vrcholný orgán odboja, Česko-Slovenskú národnú radu (ČSNR), 
založenú už vo februári 1916 v Paríži.                                                                                                                                                   
Predstaviteľmi ČSNR boli T. G. Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik 
a ich diplomatické úsilie účinne podporovali vojenské úspechy čs. légií. 
 V júli 1918 české politické strany vytvorili ako domáci vrcholný orgán národnej 
a demokratickej revolúcie 30-členný československý Národný výbor (NV). 
 Dňa 14. októbra 1918 E. Beneš dohodovým štátom oznámil, že 26. septembra 
1918 vznikla dočasná čs. vláda s T. G. Masarykom ako prezidentom, predsedom 
ministerskej rady a ministrom financií, E. Benešom ako ministrom zahraničných 
vecí a vnútra a M. R. Štefánikom ako ministrom vojny. 
 Vo Washingtone bola 18. októbra 1918 vydaná deklarácia o čs. samostatnosti 
vypracovaná T. G. Masarykom, ktorý ju s podpismi všetkých troch čs. vládnych 
činiteľov odovzdal vláde USA. 

 

 

   

 

 

                                                                   M. R. Štefánik 

 Tomáš Garrigue Masaryk 



 

V Prahe 28. októbra 1918 NV vyhlásil samostatný čs. štát, a to v nadväznosti na 

kapitulantskú odpoveď rakúsko-uhorského ministra zahraničných vecí. 

Vedúci slovenskí politickí predstavitelia sa k čs. štátnosti prihlásili 30. októbra 
1918 na zasadnutí Slovenskej národnej rady v Turčianskom Svätom Martine 
dokumentom Deklarácia slovenského národa, keď o udalostiach v Prahe spred 
dvoch dní ešte nevedeli. 
ČSR znamenala pre Slovákov vybudovanie základných spoločenských, 
kultúrnych a školských ustanovizní, ktoré im na rozdiel od väčšiny národov 
Európy chýbali. 

Spoločný štát Čechov a Slovákov - Česká a Slovenská Federatívna Republika - sa 
rozdelil na dva samostatné celky 1. januára 1993. 
                                                                                                                                H. Udvardyová ,9.A 
 
 

 

                 Slovensko dnes očami našich žiakov 

 

Slovensko  

Slovensko je štát, v 

ktorom je veľmi veľa 

zaujímavých vecí: 

pamiatky, osobnosti, 

príroda. Tatry sú 

najväčšou pýchou 

Slovenska. Slovensko vyniká hlavne v histórii. Ako prvé vám predstavíme naše 

najzaujímavejšie pamiatky. Začnem hradom Devín. Devínsky hrad je zrúcanina 

gotického slohu, neskôr prestavaného hradu. Zaberá takmer celé temeno hradnej 

skaly nad sútokom Dunaja a Moravy. Ako druhú pamiatku si predstavíme 

Spišský hrad. Prvou zaujímavosťou je, že je to hradná zrúcanina, ktorá spája 

východoslovenské regióny Spiš a Šariš. Hrad je kultúrnou pamiatkou od roku 

1993 ako súčasť pamiatkového súboru Levoča. Gašpar Fejérpataky Belopotocký 



pochádza zo šľachtického rodu Féjérpataky s Prediktom z Liptovských Kľačian. 

Po dvojročnom štúdiu v Kežmarku sa v roku 1821 sa usadil v Liptovskom 

Mikuláši a tu pôsobil ako knihár a kníhkupec. V roku 1830 založil prvé 

ochotnícke divadlo. Janko Kráľ sa narodil 24. apríla 1822 do rodiny mäsiara a 

krčmára. Vzdelanie získal vo svojom rodisku v Liptovskom Mikuláši.   

 

Stromková, Feriancová, Krátka, Zemková, Celengová, Ratkovská, Droppová,7.B 

 

 

Krásne Slovensko 
Malá veľká krajina Slovensko, a predsa sa tu nájde nespočetné množstvo miest, 

ktoré stoja za to ich navštíviť. Každý jeden človek milujem cestovanie, ale pri 

zbieraní zážitkov sa chcem dostať hlavne za hranice. V ostatných častiach sveta 

nájdeme rovnaké pamiatky a krásne miesta a nielen tam, ale aj u nás na 

Slovensku máme veľa pekných miest. A preto sme vám vytvorili tento článok, 

aby sme vám  poukázali, že Slovensko má čo ponúknuť. Napríklad krásne hory 

a významným vrchom Slovákov je Kriváň. Nádherná história miesta ako je 

Kremnica a ďalšie. Na našom  Slovensku sú nielen hory, mestá, krásne doliny 

ale i významné budovy ako sú hrady, zámky, múzeá. Medzi najkrajšie Slovenské 

hrady patrí: Spišský hrad, Oravský hrad, Trenčiansky hrad, Bratislavský hrad a 

mnoho ďalších. Nachádzajú sa tu prírodné pamiatky ako sú jaskyne. Na území 

Slovenska  sa nachádza 7014 jaskýň,z toho je sprístupnených iba 18 jaskýň.. 

Najdlhšia jaskyňa má 40 453 m, je to Demänovská jaskyňa a najhlbšia jaskyňa 

je hlboká 499,86 m a je to Litmanova jaskyňa. 

Dúfame a veríme, že sme vás presvedčili o tom, že aj Slovensko má čo 

ponúknuť. 

Tešíme sa na vašu návštevu!! 

 

Linda Žuffová , Patricia Mederlyová7.B 



                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prázdniny sú už dávno za nami, ale my si ich ešte 

pripomenieme v spomienkach našich žiakov  

 

Môj veselý zážitok 

Jedného dňa ma zobudil ocko 

A hovorí. Vstávaj ide sa na VÝLET! 

Okamžite som sa zbalila. 

A povedala som: Šup, šup 

Ide sa na letisko! 

Z domu na letisko trvala cesta jednu hodinu.  



Leteli sme päť hodín. 

Bola som veľmi trpezlivá, ako vždy, ale 

dočkala som sa. Lietadlo konečne pristálo na Havaji. 

Kde som zažila nádherný týždeň. 

Potom sme leteli do  

New Yorku a Bostonu. Ďalšie dva krásne týždne. 

Boli sme v najväčšom múzeu v New Yorku. 

Bola som aj na Soche slobody. 

V Bostone sme boli v najkrajšom akváriu v USA, volá sa  

Science of sharks. Pred týmto výletom po USA som strávila štyri týždne s ockom 

v Mexiku. 

Videla som veľa zaujímavých vecí. Pyramídy, Mexiko City, Cuarnavaca... 

Najsrandovnejší a najdivnejší pocit som mala, keď mi dal ocko ochutnať 

pečeného cvrčka. 

V Mexiku je to niečo ako u nás chipsy, proste to tam všetci jedia a neriešia. 

Obsahuje to veľa proteínov, je to zdravé. 

Takéto boli moje tohoročné letne prázdniny s ockom. 

 Emma Morales Šinková,6.B 

 

 



Môj najlepší zážitok 

Boli sme so starkými v Chorvátsku. Videli sme cestou do Chorvátska more. 

     Keď sme prišli, išli sme sa ubytovať. Vybalili sme si veci a chystali sme sa na 

pláž. Boli sme si zaplávať a bolo veľmi studené more. Keď sme si zaplávali, išli 

sme si oddýchnuť na deku. Bol veľmi teplý deň. Keď sme si oddýchli, išli sme do 

mesta sa najesť. Výborne tam robia pizzu. Zjedla som ju celú a príloha bola 

melón. Robia tam aj výbornú zmrzlinu. Mesto sa volalo Pakoštane. Vrátili sme 

sa na pláž si zaplávať. Keď sa už stmievalo vrátili sme sa na apartmán. 

Preobliekli sme sa do nových vecí. Večer okolo 20:00 sme šli do mesta, kde som 

si kúpila klobúk. Boli sme sa najesť v reštaurácii. Dali sme si jedlo. Bolo to 

chutné jedlo. Išli sme spať na apartmán. Na druhý deň sme šli loďou do 

národného parku Kornati. Keď sme sa plavili späť, videli sme rybiu farmu a 

delfíny. Na palube nám pes robil spoločnosť. Pes sa volal Yami. Keď sme sa 

vrátili späť do prístavu, bola som unavená, išli sme na apartmán. Večer bola v 

meste zábava. Hrala tam živá hudba. 

    Posledný deň sme išli na pláž a odchádzali sme poobede o 16:00 hodine. Bola 

to najlepšia dovolenka. 

 

Karolína Argalášová 6.B 

 

Chorvátsko 

Naši rodičia si pre nás pripravili na prázdniny prekvapenie. Dovolenka v 

Chorvátsku.  



        Naša radosť so sestrou bola obrovská. Hneď sme začali písať zoznam vecí aj 

keď deň odchodu bol ďaleko. Cieľ našej cesty bol ostrov Krk. Cestovali sme 

autom v noci 9 hodín. Cesta viedla cez Maďarsko. Budapešť bola v noci o jednej 

hodine vysvietená a plná ľudí. Východ slnka nás privítal už pri mori. To bola 

nádhera. Chvíľu sme hľadali ubytovanie v meste Malinska. Ale podarilo sa. 

Rýchlo sme vybalili a chytro utekali k vysnívanému moru. Bolo teplé, veľmi čisté 

a slané. Hneď som skočila. Veľmi radi sa so sestrou potápame, tak máme 

celkom peknú zbierku mušlí a krabov. Celý týždeň sme sa kúpali, šnorchlovali, 

skákali a ocino  nás vozil na nafukovacom člne. Ryby nám plávali  okolo nôh,  to 

bolo divadlo. Nepršalo ani jeden deň, tak sme sa ochladila ľadovou drťou a 

obdivovali sme loď z neďalekého prístavu. Večer boli naplánované vychádzky 

do mesta, kde bolo veru poriadne rušno. Boli tam rôzne stánky, vystúpenia, 

kolotoče. Na izbu sme sa vracali po polnoci, veď boli prázdniny, žiadne ranné 

vstávanie nemuselo byť. Jedno ráno nás rodičia zobudili o 6:00 chceli nám 

ukázať rybí trh. V debničkách plných ľadu som videla krevety, chobotnice, 

ustrice a plno iných rýb na predaj. V izbe nebola klimatizácia. V noci bolo veľmi 

horúco, tak sme s rodičmi spávali na balkóne pod hviezdami. Týždeň ubehol 

ako voda, blížil sa deň odchodu. Zas všetko pobaliť. Naspäť sme išli cez deň, tak 

sa dalo vidieť aj niečo viac z Chorvátska, Maďarska a južného Slovenska.  

    Doma nás privítali naše tri psi, ktorým sme chýbali a stará mama uvarila 

výbornú kyslú polievku. Bol to skvelý týždeň s mojou rodinou.   

                                                                                                                        Lenka Lacková 6.B 

Prázdniny 

Nastal dlho očakávaný deň každého žiaka. Deň kedy sa začali prázdniny. 



  Tieto prázdniny som mal na pláne toho veľa. Hneď prvý prázdninový víkend 

sme ako každý rok začali na chate v Iľanove.  Od pondelka ma čakalo denný 

tábor Lobelka. Chodili sme na rôzne výlety do blízkeho okolia. Presúvali sme sa 

väčšinou na bicykli. Najviac sa mi páčila bobová dráha a bikros. 

    Ďalší týždeň prázdnin som strávil u starých rodičov. Tu som mal najradšej, 

keď sme sa všetky deti zišli na ihrisku a večer sme hrali skrývačky. Onedlho ma 

čakal   tábor v Račkovej doline. Stavali sme si bunkre a maskovali sme sa. Na 

ďalší deň sme išli na hotel Permon okúpať sa. Večer sme mali diskotéku, kde 

sme sa museli chlapci prezliecť za dievčatá a naopak. Mali sme tu aj prednášku 

od lesníka o lese a zvieratách. 

   Po príchode z tábora nastal čas chystať sa na dovolenku do Turecka. Veľmi 

som sa tešil na let lietadlom. Hneď po ubytovaní na hoteli sme išli s bratom k 

moru. Brat videl more prvý krát, trošku sa bál. Každý deň sme sa kúpali v mori, 

ponáral som sa a lovil mušle. Zúčastnili sme sa  výletu delfinária. Bol to pre mňa 

veľký zážitok vidieť delfíny a mrože ako stvárajú rôzne zábavné kúsky. 

      Po návrate domov sme chodili na rôzne túry s rodinou. Prázdniny sa už 

skončili a ja mám na čo spomínať.  

Filip Antoška 6.B 

 

 

Školský rok sa už naplno rozbehol, čoho dôkazom je 

množstvo akcií, ktoré sme už absolvovali.  Škola nie je 

len o sedení v lavici. 

Pripomenieme si niektoré. 

 



 

September v knižnici 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pasovanie prvákov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

Sajfa v škole 

 

 

 
 

 

 

Chemická show 

 

 

 



Deň otvorených dverí na MsÚ L. Mikuláš 

 

 

 
 

 

 

Starký, starká... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 
Ilustrátor v škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimné trendy v móde na rok 2017 

Blíži sa zima a s ňou aj množstvo inšpirácií na obliekanie. 

 

1. – Chladné a sychravé zimné dni sú pred nami. Preto 

by som odporučila siahnuť po takzvanej 

páperovej bunde. V obchodoch ich ponúkajú 

skoro každú sezónu v rôznych strihoch a farbách. 

Páperové bundy sú ľahké, vzdušné a hlavne dokážu 

perfektne zahriať. 

 



2. -  Niekto by možno povedal, že roláky sú už nemoderné. Ale nie je to tak. Znova sa 

vracajú do módy. Patria medzi kľúčový kúsok každej zimnej garderóby. Ak by ste 

zvolili ich jednoduchší variant, môžete ich kombinovať skoro so všetkým. K rifliam, 

sukniam, kabátom... Rolák je pre zimné mesiace ideálnym topom. 

 

3. -  Kardigán je módny hit, ktorý vám pomôže, keď neviete, čo na seba. Aj preto sa 

oplatí mať ich v skrini viac. Základom môžu byť neutrálne 

farby, čiže čierna, biela, prípadne béžová. Nebála by som sa  

červenej, ružovej, či pastelových farieb. Sľubné sú aj 

bordové a tmavozelené odtiene.  

Nemusí platiť, že keď je zima, 

musíme nosiť len tmavé farby. No 

nie? Kardigány sa dajú využiť na 

množstvo príležitostí. Do školy, von 

s kamarátkami, či počas cestovania. Kombinovala by som ich 

napríklad s elegantnou blúzkou a nohavicami. Keď ste ale 

športový typ, dajte k nemu džínsy, bagandže a obyčajné 

tričko.  

 

4. -   Pri kúpe úpletových šiat by ste mali pozerať skôr na kvalitu ako na cenu. Prečo? 

Kvalitné úpletové šaty nádherne obopnú postavu a vyzerajú na pohľad výborne. 

Úpletové šaty môžete kombinovať taktiež do športova aj 

elegantna. Dobre  hrajú  s vysokými čižmami. Počas miernej 

zimy sa k nim perfektne hodia aj vyššie tenisky. 

 

 

 

 

 



 

5. -  Nezabudnite na rukavice , čiapky a šály  

Azda sa medzi vami nenájde nik, kto by v chladnom počasí 

neocenil teplé, zimné rukavice. Môžu byť kožené, pletené, 

palcové, prstové, vzorové či jednofarebné. Dobre padnúce a 

teplé rukavice ochránia vaše ruky pred popraskaním alebo 

vysušením, udržia ich v teple a ešte aj dokážu podčiarknuť váš 

dokonalý štýl. 

Ďalším skvelým módnym kúskom sú čiapky a šály. To, že najviac tepla uniká hlavou, je stará 

známa vec. Pletená čiapka by mala byť povinnou súčasťou outfitu pri 

každej dlhšej prechádzke. Tiež hravo 

zamaskuje i neposlušné vlasy, čo väčšina 

nás v sychravom počasí určite ocení.  z 

 

Inšpirovali ste sa? Prajem veľa módnych nápadov v chladných zimných dňoch. 

            Ema Berníková 8.B 

 

                                                          Niečo pre zábavu 

ZA HRSŤ VTIPOV 

 
Príde babka a hovorí: „ Čo tak nadávaš? 

„Prisadnite si a pošepkám vám...“ 

Babka si prisadne a tiež začne nadávať. 
Príde dedko a pýta sa: „A vy dve čo tak nadávate???“ 

Babka: „Prisadni si a poviem ti...“ 

Dedko sadne a babka mu vraví: „Tá lavička je čerstvo natretá...“ 

 



„Náš pes mi zožral vysvedčenie.“ 

„A čo si mu urobil?“ 

„Rezne! Za odmenu...“ 

 
Marienka pije po prvýkrát kyslé mlieko a hovorí mame: 
„Mami, tá krava musela byť asi po záruke.“ 

 
Po daždi vylezie dážďovka, poobzerá sa a 

vidí, že oproti nej vylieza druhá:  
„Ó, ako sa máte, milostivá? A 

kde máte starého?“ 

„Ale, vytiahli ho na ryby!“ 

 
Veverička sa pýta veveričky: 

„Hádaj, čo mam!“ 

„Hmmm...Oriešok?“ 

„Nie, besnotu!“ 

 
Príde Dežo na stavbu a tam sa ho pýtajú: 
„Dežo, kde robíš?“  
„Na stavbe.“ 

„A čo tam robíš?“  
„Zavadziam.“ 

 
Prišiel Janko zo školy a hovorí rodičom:  
„Tá naša učiteľka nič nevie. Stále sa nás niečo vypytuje!“ 

 
Dve blondínky sa zasekli vo výťahu. 
Jedna kričí: „Pomóóc!“ 

Druhá kričí: „Pomóóc!“ 

Jedna hovorí tej druhej: „Kričme spolu.“ 

„Spoolúú!“ 

 
Je to farebné a nevidíš to. Čo je to? 

No predsa pastelky v snehu. 
 
To, že je teraz tak teplo nie je dielo globálneho otepľovania, to len 
Chuckovi Norrisovi bola zima, tak zapol slnko. 
 
„Aké ste mali počasie cez prázdniny?“ 

„ Obstojné. Pršalo len dva krát. Prvý krát dvanásť dní a druhý krát 
štyridsať.“ 
 



  OSEMSMEROVKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucia Navrátilová 7.A 



BLUDISKO

 

   



VTIPY 

 

Pani učiteľka príde do triedy na prírodovedu a vyvolá Janka: 

-Janko  povedz mi, aký oceán poznáš? 

Janko je ticho, a pani učiteľka o minútu povie: 

-Máš pravdu,  Tichý oceán. 

 

-Móricko vymenuj dve zámena. 

-Kto? Ja? 

-Výborne píšem ti jednotku. 

 

Príde Jožko domov zo školy. 

Otec sa ho pýta: 

-Písali ste dnes písomku? 

-Áno. 

-Koľko odpovedí si vedel? 

-Dve. 

-A aké? 

-Meno a priezvisko.                                   Bianka Kočtúchová 7.A 



Poznáš, kto je na fotke? 

 

 

Pokračovanie z predchádzajúceho roka. V poslednom čísle šk. 

roka 2016/17 bola uverejnená fotka p. učiteľky, ktorú ste mali 

uhádnuť. 

Preto, že sa nikto nenašiel so správnou odpoveďou, uvádzame 

ju ešte raz. 

Ak vieš, príď k p. riaditeľke s menom a prví traja dostanú 

žolíka, ktorého môžu použiť jeden mesiac na jednej hodine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na príprave tohto čísla sa podieľali E. Čatloch, H. 

Udvardyová, E. Berníková . 

Vyučujúce – Mgr. I. Spilá, Mgr. S. Cisárová 
 

 

 

 


