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JAR 

 
Z diaľnych svetov pani zlietla 

plná tepla, plná svetla. 

Na lúčiny, briežky, stráne 

sype kvietky maľované. 

Zasmiali sa sedmokrásky, 

zazvonili vtáčkov hlásky, 

zabzučali včielky v tráve: 

“Jar k nám prišla v plnej sláve!” 

Mária Rázusová - Martáková 

 

ÚVOD 

 Slnečné lúče začínajú zohrievať krajinu, a tá sa krok za krokom 

prebúdza z dlhého zimného spánku. Všetko začína pomaly ožívať. 

 V prírode nastáva veľká zmena, ktorú je vidno čoraz viac a viac. 

Spod zeme vykúkajú prvé pramienky zelenej trávičky. Kvety postupne 

začínajú hýriť farbami od výmyslu sveta. Bez povšimnutia neostanú 

ani stromy, ktoré sa pýšia svojím novým zeleným šatom. Budú sa 

kolísať v pofukujúcom vetríku a vystavovať čaro krásnemu okoliu.  

 Ožil aj náš školský časopis JUNIOR.  V jarnom čísle sa dočítate veľa 

zaujímavostí zo života našej školy, o Veľkej noci, a to po slovensky  i 

po anglicky. Nesklame ani tradičné  jazykové okienko, súťaže, 

krížovky, osemsmerovka,  omaľovanky a ULIEVAK platný v II. 

polroku.  

Milí čitatelia! 
 

Prajem vám príjemné chvíle v spoločnosti nášho časopisu. 

         

                Renáta Havrilová 



Rozhovor s p. učiteľkou Andreou Švorcovou 

 

 Nina Leváková z 8. B tentoraz vyspovedala pani učiteľku 

 Andreu Švorcovú.  

 Čím ste chceli byť, keď ste boli malá?  

  Chcela som byť speváčkou.  

 

 Máte radšej filmy alebo knihy?  

  Jednoznačne knihy.  

 

 Čomu sa venujete vo svojom voľnom čase?  

  Rada chodím do prírody, prípadne do kina.  

 

 Váš obľúbený žáner hudby?  

  Počúvam rôzne štýly populárnej hudby, závisí to aj 

  od mojej momentálnej nálady.  

 

 Vaše obľúbené jedlo?  

  Pizza a špagety.  

 

 Obľúbená farba?  

  Staroružová.  

 

 Máte domáce zvieratko? Ak áno, aké?  

  Nemám.  

 

 Máte sen, ktorý by ste si chceli v budúcnosti splniť?  

  Mám cestovateľský sen.  

 

 Do ktorej destinácie najradšej cestujete?  

  Veľmi rada cestujem, mojou obľúbenou destináciou 

  je určite Grécko. 

 

 Rada nakupujete?  

  Rada a donekonečna.  

 

 Pani učiteľke ďakujeme za rozhovor a dúfame, že sa 

 medzi nami bude naďalej cítiť dobre. 

 

 

Mgr. Andrea Švorcová, PhD  a  Nina Leváková z 8.B 



Fašiangová diskotéka v ŠKD - 12.02.2019   

OD FAŠIANGOV DO FAŠIANGOV, DO VEĽKÉHO PIATKU, 
DAJ SA DIEVČA POMAĽOVAŤ, BUDEŠ MAŤ PAMIATKU. 

ZA OKNAMI SMIECH A TANEC,FAŠIANGOVÝ HARMATANEC. 
BERTE MASKY,  JE TU BÁL,FAŠIANGOVÝ KARNEVAL. 

 Tento deň plný radosti a veselosti nám prišiel spríjemniť šašo 
Maroš so svojou dídžejkou Elkou. Pani vychovávateľky vyzdobili telocvičňu 
balónmi a konfetami, ktoré slúžili ako prekvapenie pre deti. Deti sa doma 
poctivo pripravili a priniesli si masky.  Piesne, hry, súťaže, tanečné 
choreografie, smiech, radosť, odmeny a ešte omnoho viac čakalo na 
všetky deti zo školského klubu.  V školskej telocvični sa stretlo mnoho 
masiek – krásne, originálne, kúpené či vlastnoručne vyrobené, skutočné či 
vymyslené. Nikto nechcel zostať bokom. Zabávali sme sa presne tak ako 
to máme radi. Ďakujeme Ti šašo Maroš za krásne strávené popoludnie. 

 

p. vychovávateľky a deti z ŠKD  

JAZYKOVÉ  OKIENKO  

AKO JE TO SPRÁVNE ? 

  Nesprávne:   Bedňa 

  Správne: Debna 

 

  Nesprávne:      Razítko 

  Správne: Pečiatka  

 

  Nesprávne:      Kojenec  

  Správne: Dojča 

 

   Nesprávne:      Kelímok  

  Správne: Téglik  

 

  Nesprávne:      Príde mi to  

  Správne: Zdá sa mi   

 

  Nesprávne:      „Vidíme sa“ (rozlúčkový pozdrav)  

- Ide o anglikanizmus, pochádzajúci z frázy „see you“ 

  Správne: Uvidíme sa (rozlúčkový pozdrav) 

 

  Nesprávne:      Ja tomu  nechápem  

  Správne: Ja to nechápem/tomu nerozumiem  

 

Spracovala:    Mgr. Dana Polyáková 



Valentínska pošta   

 
Ako je už tradíciou na našej škole, tak ani tento rok 
školský parlament nezabudol na valentínske srdiečka 
a oslavu lásky. Každý, kto chcel potešiť svojho 
spolužiaka, kamaráta, učiteľa nejakou peknou 
valentínkou, využil túto možnosť a vhodil svoj 
podpísaný odkaz do pripravenej krabice.  

Presne v Deň svätého Valentína 14.2.2019 bol tento 
milý, väčšinou červený odkaz doručený tomu 
správnemu adresátovi a spríjemnil mu „Deň 
zaľúbených“. 

                           

Mgr. Silvia Rajnohová – školský parlament 

Project EDUCATE Slovakia 
 

V dňoch 4.2-15.2.2019 prebiehal na našej škole projekt Educate – pobyt 

lektorov AIESEC , ktorí pre žiakov 2. stupňa zabezpečili prezentácie, 

počas ktorých sa žiaci oboznámili s tradíciami, kultúrou a zvykmi krajín z 

ktorej lektori pochádzajú. Vyučovací proces bol obohatený o rôzne hry v 

anglickom jazyku a žiaci sa mohli zapojiť do aktívnej komunikácie. 

Lektori sa oboznámili s bežným školským životom na našej škole, 

navštívili obecný úrad, kde sa mohli dozvedieť zaujímavé informácie z 

histórie našej obce a taktiež navštívili aj známy kaštieľ Majorháza, ktorý 

sa im veľmi páčil. 

 

Mgr. Silvia Rajnohová  a  Mgr. Andrea Bereczková Mareková 



Výstava na Bratislavskom hrade 

100 rokov hravej architektúry 

 V rámci projektu HRAVÝ ARCHITEKT na konci januára 2019  nás 

v škole navštívili architekti zo skupiny JANČINA a ukázali nám zaujímavé 

stavby Bratislavy. Na základe ich pútavéhového výkladu sme sa inšpirovali a 

pustili sa do vytvárania modelov týchto budov. Bolo to veľmi zaujímavé. 

Model sme si zlepili a nalepili na podklad, dotvorili podľa vlastnej fantázie. 

Celé predpoludnie prebehlo v skvelej tvorivej atmosfére. Z hotových 3D 

modelov sme si postavili malé mestečko.  
Ďakujeme za skvelý deň! 

 

 O týždeň neskôr si naše práce zobrali do Bratislavy na výstavu. ktorú 

pripravili na západnej terase Bratislavského hradu.  
 Dňa 21.02.2019 sme sa vybrali na exkurziu do Bratislavy. Videli sme 

Prístavný most, most Apollo, Korunovačný kostol sv. Martina, Prezidentský 

palác a v rámci ukončenia projektu HRAVÝ ARCHITEKT sme si pozreli 

našu výstavu na Bratislavskom hrade. 

 

 Interaktívna výstava z našich prác a prác žiakov troch  bratislavských 

škôl sa nám veľmi páčila. K vystaveným modelom sme si mohli dotvoriť 

cestičky, dokresliť obrázky a šikovní žiaci si dotvorili aj zábradlia a lavičky. 

Prezreli sme si aj celý areál Bratislavského hradu, sochu Svätopluka, krásny 

výhľad na Dunaj, na Staré mesto, „skontrolovali“ sme aj barokovú záhradu 

a , samozrejme, detský park s krásnou sochou Alžbety Durínskej. 

 

žiaci a pani učiteľky  3.A  a 3.B triedy 



Veľkonočné zvyky a tradície   
 

 
 

 Veľká noc je v kresťanstve najvýznamnejším a najdôležitejším sviatkom 

cirkevného roku. Pôvod sviatku pochádza zo starožidovského sviatku pésah 

(obchádzanie), Veľká noc sa slávi prvú nedeľu po prvom splne mesiaca po jarnej 

rovnodennosti. Veľkonočná nedeľa je pohyblivým sviatkom a môže pripadnúť na 

čas od druhej polovice marca do konca apríla. 

 V tradičnej kultúre sa so sviatkami Veľkej noci spájali obyčaje spojené s 

príchodom jari. 

ZELENÝ ŠTVRTOK 

 Kresťanský svet si v tento deň pripomína poslednú večeru Ježiša a jeho 

apoštolov. Od tohto dňa sa až do veľkonočnej nedele odmlčia zvony kostolov 

a cirkvi a na omše ľudí zvoláva rapkáč. Zvykom bolo umývať sa v studenej vode, 

aby sa človek zbavil pieh alebo vyrážok. Rozšírené boli obyčaje spojené s magickou 

ochranou proti zlým silám a chorobám. 

VEĽKÝ PIATOK 

 Ježiš Kristus bol na Veľký piatok ukrižovaný. V tento deň sa na 

území Slovenska nevykonávajú omše. Sú nahradené inými obradmi. Vo 

svete zvykov a tradícií prevládala predstava, že sa v noci zo Zeleného štvrtka 

na Veľký piatok stretávali strigy, spoločne tancovali po dedine a kúpali sa 

v potoku. Skoro ráno čarovali, brali kravám mlieko či lámali konáre 

ovocných stromov. 

BIELA SOBOTA 

 Tento deň je venovaný prípravám jedál určených na posvätenie. Na 

východe Slovenska sa pečie špeciálny kysnutý koláč pascha. Na Orave 

a Liptove sa nazýva baba, na Ponitrí osúch, v Novohrade mrváň, v Tekove 

calta. V Honte piekli mrváne, makovníky a orechovníky. Ani v tento deň sa 

nevykonávajú sväté omše. Veriaci sa modlia pri symbolickom hrobe v 

kostoloch a chrámy ostávajú otvorené celú noc do dôležitého ranného 

obradu. 

     
 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

 Vyvrcholením osláv ukrižovania a zmŕtvychvstania  Ježiša Krista je 

Veľkonočná nedeľa. Sviatok sa začína v skorých ranných hodinách, keď si 

veriaci pripomínajú zmŕtvychvstanie Krista. 

VEĽKONOČNÝ PONDELOK 

 Najobávanejším sviatkom roka pre všetky dievčatá a ženy je 

pondelok po Veľkonočnej nedeli. Už tradične v tento deň obchádzajú muži 

a chlapci všetky svoje známe, aby ich obliali vodou a tým im symbolicky 

dopriali zdravie a krásu na celý á nasledujúci rok. Na oplátku ta túto 

láskavosť sú mladší oblievači obdarovávaní čokoládovými vajíčkami a starší 

pohostením. Súčasťou rituálu je v niektorých krajoch aj šibačka korbáčom 

z vŕbového prútia.  

 

  
 

pripravil Kristián Tvaruskó 8.A 



Nielen pre angličtinárov 

 

TRADITIONAL EASTER IN SLOVAKIA 
 

It’s that time of the year again when Easter eggs and bunnies invade all the 

stores and adverts, we eat too many cakes and enjoy a long weekend. While 

in some parts of the world Easter is celebrated through having unusual meals 

or even playing special Easter sports, the first thing that comes to a Slovak’s 

person mind after hearing „Easter“ is „water and spanking.“ What do we 

mean?  

 

THE TRADITION 

When it comes to Easter in Slovakia, it’s the ladies that need to watch their 

backs. Why? Because the tradition goes that young guys shall visit every 

house in the village where they have single girls, they sprinkle them with 

water and spank them with whips made of willow branches. Please note that 

„sprinkle“ is a mild word here. Sometimes the guys come with water 

buckets.  

This treatment is always held on Easter Monday and is believed to bring 

health and beauty to the females. The more guys visit the girls’ homes, the 

prouder the girls should be – well, women and girls may think differently :) 

In many regions and bigger cities, water buckets have been replaced with 

perfumes, a cup of water or a water pistol. However, in some villages you 

may still see young men, sometimes dressed in traditional folk costumes, 

who come with rattles and braided whips decorated with colorful ribbons. 

They take females out of the houses and douse them with buckets filled with 

cold water. The girls can even end up in a stream, if they live close to one. 

During this tradition men may sing songs and play the accordion: 

The funny part is that guys get rewarded for this action and in return, they 

receive painted eggs, sweets, money and are invited to dine with the girl’s 

family. From certain age, the guys are poured a glass (or more) of local 

spirits as well :) When you live in a village, it is not surprising to see tipsy 

men on Easter Monday walking from house to house. How lucky the Slovak 

girls are, right? :D It can be fun when you are a kid (girl). 

EASTER MENU 

Easter preparations begin days before Easter. To be ready for the feast, 

people bake pastries, cookies and do extensive grocery shopping. Easter 

menu is always festive: potato salad with mayonnaise, cooked ham, cold cuts 

and sandwiches are served on Easter Sunday as well as on Easter 

Monday.  Sweet treats and some good (home made) alcohol can’t be missing 

on the table either.  

 

     

 

pripravila: Mgr. Silvia Rajnohová 

 



YOUR EASTER VOCABULARY 

If you grab a newspaper, watch TV or just regularly walk outside in the 

Easter time, you might want to check the meaning of the following words 

connected to this holiday – as they are probably going to appear everywhere  

 Veľká noc – Easter 

 oblievačka – pouring water over girls 

 šibačka – spanking girls by whips 

 kupač – the boy who comes to water the girls during Easter 

 korbáč – the whip made of willow branches 

 kraslica – a painted, dyed or otherwise decorated blown egg 

 zemiakový šalát – potato salad 

While many traditions have died out, Easter Monday’s water and spanking 

have remained a colorful memory of Slovak folk life. This great Christian 

holiday has its own magic but can be a night mare for some girls as well – 

that’s why sometimes they leave their homes for that weekend and spend it 

somewhere with a little less water. Who would blame them, right? :)      

 

pripravila: Mgr. Silvia Rajnohová 

 

 

SÚŤAŽ JUNIOR č.3 – EASTER 

Ak chceš vyhrať sladkú odmenu, doplň správne anglické slová, celú 

krížovku (celú stranu) vystrihni a vhoď do krabice JUNIOR (je na 

skrinkách na prízemí) do 2. mája 2019. Nezabudni napísať svoje meno 

a triedu. 

 

Meno:_____________________ Trieda: __________ 

TAJNIČKA: ______________________________________ 

 

 



BOLI SME  V BÁBKOVOM  DIVADLE 
 

Príšerka Charlie 

 Vo štvrtok 7.3.2019 sme my, prváci, navštívili Bratislavské 

bábkové divadlo. Práve hrali predstavenie Príšerka Charlie, 

a tak sme videli, čo robia filmové príšerky po ukončení hviezdnej 

kariéry na striebornom plátne. Ani sme nevedeli, že príšerky ako 

napr. múmia, upír či mimozemšťan naozaj existujú a ukrývajú sa 

na utajenom mieste, v starom hoteli. Tam sa však príšerne nudili, 

preto im prišlo vhod, keď im jedného dňa na dvere zaklopal 

producent z Hollywoodu.  

 

 

 
 

Nakoniec to však bolo úplne inak a len vďaka príšerke Charlie 

sa všetko nakoniec skončilo šťastne a príšerky neskončili ako 

exponáty v múzeu.  

 Tento príbeh o hľadaní zmyslu života a nástrahách túžby  

po sláve sa nám veľmi páčil. 

 

žiaci a p. učiteľky 1.A a 1.B triedy 



RELAX – pripravili V. Hajdu, V. Nagyová, K. Tvaruskó a 

                 D. Kažmérová z 8.A a Mgr. R.Havrilová 

1. Vyrieš krížovku: 

                a) 
 

1.   IA         
       

  
2.                 

     
3.       

            

 
4.       

           

 
5.           

         

                

  
6.       

          

  
7.         

         
8.       

            

                

   
b) 

 
9.             

    

     
10.           

     

 
 

11.           
        

     
12.                     

 
 

13.               
      

 

14.               
       

 
1. 24.decembra oslavujeme ....    2. 21.februára má meniny ... 

3. pracovný nástroj na R   4. orgán zraku 

5. prostriedok na počúvanie hudby  6. orgán čuchu 

7. oblok     8. opak slova DEŇ 

9. druhé  najväčšie mesto na Slovensku 10. región na severe  

11.najvyššie pohorie na Slovensku   12. naše hlavné mesto 

13. mesto, kde sa Váh vlieva do Dunaja      14. mesto, kde na hrade nájdeme studňu lásky 

TAJNIČKA: 

a)____________________  _________ 

b) _______________  

 

2.Vyrieš osemsmerovku. Z nevyškrtaných písmen dostaneš 

vetu. 

 

 
 

 
 

Riešenie: _ _ _    _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ . 

  
SÚŤAŽ:  Vyhraj odmenu! Vyrieš úlohy. Napíš svoje meno a triedu –  

kupón vystrihni a vhoď do krabice JUNIOR – súťaže  

(je na skrinkách na prízemí) do 2. mája 2019. 
 

      JUNIOR č.3 – RELAX     Meno: ____________________ trieda:______ 

 
    1. Krížovka:   a) ____________________________    b) _________________   

    2. Osemsmerovka:  _______________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 



 
Naša tvorba 

 

VEDELI STE, ŽE ... 
 So zatvorenými očami si rýchlejšie spomenieš na vec, ktorú si 

zabudol. 

 Cudzí ľudia v tvojich snoch sú väčšinou ľudia, ktorých si 

reálne videl/a. 

 Aspoň 1x denne zničí tvoj imunitný systém  rakovinotvornú 

bunku. 

 Populácia sveta sa zdvojnásobila za posledných 50 rokov. 

 Nikdy nemôžeš počuť svoj skutočný hlas.  

 Slony sú jediné cicavce, ktoré nedokážu skákať. 

 Za minútu sa vytvorí 500 nových hviezd. 

 80% mozgu je tvorených z vody.  

 Nemôžeš zároveň dýchať a prehĺtať. 

 
pripravila Andrea Nagyová 8.B 

 

Citáty na zamyslenie 
„Umenie života spočíva v tom, že sa učíme trpieť a usmievať sa.“ 

(Hermann Hesse) 

„Neplač, že zapadlo slnko, lebo slzy ti zabránia vidieť hviezdy.“- 

(Albert Einstein) 

„Život sú lekcie, ktoré človek musí prežiť, aby ich pochopil.“ 

(R.W. Emerson) 

„Je lepšie kráčať sám ako v dave, ktorý ide zlým smerom.“ 

(Herman Siu) 

„Svoje rozhodnutia nemusíte nikomu vysvetľovať a ani ich obhajovať.  

Je to váš život. Žite ho bez ospravedlnenia.“- 

(Mandy Hale) 

„Život je ako jazda na bicykli.  

Aby si udržal rovnováhu, musíš pokračovať v pohybe. 

(Albert Einstein) 

pripravila Linda Klembasová 8.B 



Omaľovanky o jari 

 

 
 

pripravil Kristián Tvaruskó 8.A 

Antistresová omaľovanka 

zdroj – Internet 



Riešenia úloh a výhercovia z JUNIOR-u 2 
Do súťaží sa zapojilo 86 súťažiacich.  Správne z nich odpovedalo 69 súťažiacich. 

1. Nielen pre angličtinárov 

VÝHERCOVIA:        Veronika Nagyová 8.A, Stela Lengyelová 3.A, Viktor Tóth 7.A, 

Tomáš Psársky 6.B, Kristián Tvaruskó 8.A, Veronika Vitálošová 5.A, Nina Leváková 

8.B, Patrik Cseri 5.B, Nicole Psársky 5.A, Sára Sedláková 8.A, Michaela Klementová 

7.A, Laura Zálešáková 5.A 

2. Relax 

Správne riešenia: 1. Hádanky: a) Mikuláš  b) sneh  c) snehuliak 

      2. Krížovka: Vianoce 
      3. Osemsmerovka: Ježiško 
      4. Vianočná pieseň: Tichá noc 
VÝHERCOVIA:      Karin Csenkey 3.B, Stanislav Palla 7.A, Neo Štovčík 4.A, Kristína 
Bogárová 2.B, Michaela Kovaľová 1.A, Patrik Bertók 3.B, Sabina Tvaruskóová 2.A, 
Roman Farkaš 7.A, Nina Lajstríková 6.A, Otto Kireth 3.B, Melánia Gavajdová 2.B, 
Alex Tomáš Osvald 7.A    

 

GRATULUJEME! 

 

tu odstrihnúť  ----------------------------------------------------------------------------------- 

Najlepšie na záver – ULIEVAK 
 
 Veď aj ty to určite poznáš. Máš zlý deň alebo si sa nové učivo nenaučil 

a  vtedy akoby naschvál  ťa v škole vyvolajú odpovedať.  

Nič „lepšie“  sa ani nemôže stať.  Zachráni  ťa  náš  „ULIEVAK“. 

Nezabudni na dodržiavanie podmienok použitia tohto kupónu. 

Môžeš ho použiť iba v II. polroku a to do 14. júna 2019. 

Podmienky použitia tohto kupónu: 

1. Kupón na neskúšanie je platný len s originálnou pečiatkou a nachádza sa v každom 

výtlačku časopisu. Neopečiatkovaný kupón je neplatný! 

2. Žiak po zakúpení časopisu kupón vystrihne a vyplní  meno, triedu a podpíše sa. Ak bude  

na hodine vyvolaný,  po predložení tohto kupónu a po overení jeho pravosti sa odpoveď ruší 

– žiak neodpovedá, je ospravedlnený. Kupón sa odovzdá vyučujúcemu.  

3. Kupón sa sme použiť len raz a to len na jednej vyučovacej hodine  a len pri  ústnom 

skúšaní. 

4. Kupón nesmie byť použitý pri skúšaní, keď sa rozhoduje o známke na polročnom   

vysvedčení. 
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