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ÚVOD 
Vítame Vás 

pri prvom vydaní školského časopisu. Môžete sa na nás 
tešiť každý mesiac.  

Po dvoch mesiacoch prázdnin sme sa opäť všetci stretli  
v našej škole. Niektorí z Vás si užili leto pri mori, iní 

v tábore, niektorí len tak oddychovali doma. Podstatné je, že 
sme si oddýchli a načerpali nové sily, pretože 2. septembra sa 

nám začalo desať mesiacov tvrdej driny.  
Hneď štvrtý školský deň sme mali účelové cvičenie. Spoznávali 

sme Spišskú Sobotu a potom sme šli na futbalové ihrisko 
sledovať zápas. Víťazmi sme sa však nestali. Vyhralo 

Taliansko. 
29. septembra sa uskutočnilo prvé rodičovské združenie 

v tomto školskom roku. Čaká nás ešte jedno a dva 
konzultačné dni. 

(Simí) 
 

 
 



 

Nový školský rok so sebou priniesol aj mnoho nových vecí. Počas letných prázdnin sa začalo 

budovať školské ihrisko. Taktiež pribudli ďalšie interaktívne tabule, počítačová miestnosť 

a ešte počas minulého školského roka zariadenie do chemicko - fyzikálnej učebne.  

Nové školské ihrisko nám umožní kvalitnejšie športovať a interaktívne tabule a počítačová 

miestnosť pomôžu v lepšom vzdelávaní žiakov školy. Inovácia je predsa dnešný trend. (Pia) 

1. obrázok: Stavba školského ihriska, foto: archív redakcie 

 
 

2. obrázok: Chemicko – fyzikálna miestnosť, foto: archív redakcie 

 
 

3. obrázok: Nová interaktívna učebňa, foto: archív redakcie     

 



Čo nás čaká ... 

Dňa 29.10.2014 (streda) si poslednýkrát zasadneme do školských lavíc, pretože začínajú 

jesenné prázdniny. Jesenné prázdniny budú od 30.10.2014 – 2.11.2014. Nástup do školy sa 

uskutoční dňa 3.11.2014 (pondelok). K jesenným prázdninám neodmysliteľne patrí 

Halloween a Dušičky. Tak si užite prázdniny a nezabudnite ani na tých, ktorí už odišli z tohto 

sveta, zapáľte im sviečku a venujte krátku modlitbičku. (Pia) 

 

1. obrázok zdroj: internet 

 

2. obrázok zdroj: internet 

 
 
 
 

 



 

 Foto: zdroj internet 
Tak a blíži sa Halloween. Niektorí nevedia, čo je Halloween, iní zas, ako vznikol alebo aké 

štáty ho slávia a prečo. Všetko sa dozviete v tomto texte. Prajem Vám pekné čítanie!!! 

Halloween je sviatok oslavovaný večer 31. októbra. Oslavujú ho predovšetkým deti oblečené 

v kostýmoch, ktoré navštevujú susedov a pýtajú sladkosti. Pritom hovoria svetoznámu frázu  

Trick or treat,   čo v preklade znamená Koleda alebo trest. Oslavuje sa hlavne v USA, 

Portoriku, Írsku, Spojenom kráľovstve, Kanade, Austrálii a na Novom Zélande. Tento sviatok 

pôvodne pochádza z Írska. Je to pohanský sviatok. Pôvodný názov bol Halloween, skratka z 

anglického Halloweenen - predvečer všetkých svätých. Halloween je pôvodne pohanský 

keltský sviatok Samhain - pohanský nový rok (koniec pohanského roka). Možno sa stretnúť aj 

s názvom predvečer sviatku všetkých mŕtvych. Tradičnými znakmi Halloweenu sú špeciálne 

vyrezané tekvice, vo vnútri ktorých je sviečka, čarodejnice, duchovia, netopiere, čierne 

mačky, metly, oheň, príšery, kostlivci a pod. Z farby to je červená, žltá, oranžová a čierna. 

Z iného hľadiska, je Halloween považovaný teda za pohanský sviatok, je to deň pred 

sviatkom všetkých svätých, ktorý má teda pôvod v starom Keltskom národe, kde Kelti 

vyznávali tento deň zlých duchov a chceli si ich nakloniť na svoju stranu. Hovorili, že sa tým 

chcú zapáčiť zlu a zlým duchom, aby ich nechali na pokoji. Preto si obliekali rôzne strašidelné 

masky a iné oblečenie, maľovali sa. (Pia) 

 

Foto: zdroj internet 

 

 
 



Halloweenska tekvica 
Halloween je už blízko a čo neodmysliteľne patrí k halloweenu je tekvica. Sú však s ňou aj 
malé problémy: ako ju správne vyrezať, aký veľký má byť otvor,....? 
Týmto návodom vám pomôžem tekvicu správne vyrezať. Želám vám pri tom veľa zábavy! 
 
 POSTUP: Potrebujete: ostrý nôž strednej veľkosti, prípadne malý nôž na detaily, lyžicu na 
vyberanie obsahu, misku, kahanček, jemnú fixku alebo pero, dobrú náladu a fantáziu.  
Ako na to?  
1.Vyberte si peknú tekvicu a perom  alebo jemnou fixkou si načrtnite kruh okolo stonky, 
najmä dosť veľký na to, aby prešla cez neho päsť a nechajte si ešte rezervu. Do 
vyznačeného kruhu potom pomaly a najmä opatrne režte ostrým nožom. My sme použili 
keramický nôž strednej veľkosti, na ktorý sa zatiaľ dalo vždy spoľahnúť. Pokojne môže ísť o 
jednotlivé vpichy, ak nejde rezať priamo. Pozor na tvrdé tekvice, kde je vysoké riziko 
vyšmyknutia noža a prerezania až k ruke. Režte tak, aby vám vznikal mierne lievikovitý tvar 
stonky. Bude totiž tvoriť viečko a to nesmie prepadnúť do vnútra tekvice, ale má tvoriť 
zátku. Po dostatočnom obrezaní by vám mal vzniknúť kužeľ smerujúci nadol.  
2. Vyberte lyžicou alebo naberačkou mäkký obsah a následne, keď môžete vnoriť ruku 
dnu, oškrabte aj nie veľkú vrstvu dužiny. Tá mäkká totiž, ak ju necháte v tekvici, začne hniť 
a môže zapáchať. Semienka si môžete ďalej odložiť a upražiť, dužinu spracovať alebo len 
vyhodiť. 
3. Načrtnite tvár vašej dyne a nebojte sa experimentovať. Dá sa kresliť perom  aj ceruzkou. 
Netlačte príliš, pretože zanecháte viditeľné ryhy, ak mienite meniť polohu očí, nosa a 
podobne. Ak sa mýlite, použite radšej zotierateľné pero. 
4. Opäť šikovným nožom, najmä takým, s ktorým je možné vyrezávať malé tvary, vpichujte 
do tekvice. Dbajte na bezpečnosť. Kým vyrezaný tvar na strane vonkajšej so šupkou už 
môže byť presný, dajte si záležať aj na tom, ako vyzerá vyrezaný otvor zvnútra a skúste pri 
veľmi hrubej dyni ubrať z hrúbky stien buď nožom  alebo opäť lyžicou. Avšak veľmi 
opatrne. Lyžica vytvára tlak, ktorý môže vyrezané detaily poškodiť. (Pia) 

 
 

Foto: zdroj internet 

 

 



Dušičky - Pamiatka všetkých verných zosnulých (2. 11.) 

Tento deň spomínajú pozostalí na svojich zosnulých príbuzných a priateľov. Prichádzajú na 

cintorín, kde očistia okolie hrobu, poukladajú vence, kvetiny a zapália sviečku, aby sa potom 

v tichu pomodlili za spásu duší. Modlitba živých pomáha dušičkám očistiť dôsledky hriechov, 

ktoré urobili počas pozemského života. 

Niekedy sa verilo, že počas dušičkovej polnoci majú duchovia bohoslužbu. Keď sa ráno ozvalo 

zvonenie z kostola, museli sa dušičky vrátiť späť do očistca. Taktiež sa hovorievalo, že ak na 

Dušičky prší, duše zosnulých oplakávajú svoje hriechy. (Pia) 

 

 

Obrázok 1 archív autorky 

 

Obrázok 2 zdroj : internet 

 
 
 



Svetový deň zvierat sa oslavuje 4.októbra. Prvýkrát bol oslavovaný v roku 1931 vo Florencii počas 

stretnutia ekológov.  Tento deň bol vybraný, pretože naň pripadá sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý 

bol veľkým milovníkom zvierat a je patrónom zvierat a ekológov. Aj na našej škole sa udial deň zvierat 

v 8.B. (Naťť) 

V tomto čísle Vám predstavíme BORDERSKÚ KÓLIU.  

      

 je psie plemeno uznané v FCI (Medzinárodná kynologická federácia) 

 je to atraktívny pes s živou, pozornou povahou 

 je známa ako jeden z najlepších ovčiakov na svete, na pasenie oviec sa využíva už niekoľko 

storočí  

                                                 Sfarbenia 
 Rozoznávame štyri základné farebné varianty - Štandard, nazývaný aj Bi-color (čierno-biely 

variant), Tri-color (čierno-hnedo-biely), Red (hnedo-biely) a Blue Merle (biely, až sivomodrý s 

čiernymi škvrnami). 

                                                     História 
 Plemeno bolo vyšľachtené ako pastiersky pes v horských podmienkach na hraniciach Anglicka a 

Škótska. Jeho hlavná úloha tkvela v nadháňaní stád oviec. Pri tejto činnosti využívajú pre toto 

plemeno špecifickú techniku - stádo fixujú pohľadom, čo na ovce pôsobí takmer ako hypnóza. 

                                                             Názvy 
 Borderská kólia sa často označuje synonymami: Borderka, Bordera, Border kólia, ... 

 Zaužívaná je skratka: BOC 

                                                               Stavba tela  
 Výška: 45 – 53,5 cm (sučky) 

            47,5 – 55 cm (psy) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Pes_dom%C3%A1ci
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_ps%C3%ADch_plemien
http://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%A1_kynologick%C3%A1_feder%C3%A1cia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ov%C4%8Diarsky_pes
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ovca
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hypn%C3%B3za


 Hmotnosť: 13,5 – 22,5 kg 

 

                                                                Športy 
 BOC sa vyžíva na veľa športov ako je napríklad: agility, dog frisbee, flyball,  ... 

                                                 Slávne BOC 
 Sú napríklad: Fly a Rex z filmu Prasiatko Babe 

Sten, zo seriálu Dog with a blog (Pes a jeho blog) 

                                             Bingo z filmu Bingo, ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borderská kólia v sfarbení Bi- color  (čierno-biela) 

                      

Borderka pri agility (prekonáva prekážku hojdačka) 

 



Prinášame Vám jednu z vašich prác s touto tematikou 

   OCHRANA PRÍRODY 

(úvaha) 

     Prečo ľudia poškodzujú prírodu? Prečo a ako ju chrániť? Všade, kde sa 

okolo seba pozrieme, ľudia poškodzujú a znečisťujú prírodu. A prečo? Pre 

zisk?! 

         Stovky hektárov Amazonského pralesa mizne z povrchu Zeme, lebo 

podnikatelia si z toho robia ornú pôdu, rúbu vzácne a drahé druhy  drevín pre 

skrášľovanie svojho domu, používajú dažďové pralesy v Kolumbii na 

nelegálne pestovanie drog. Matka príroda nám dala toho veľa a my sa jej 

odvďačujeme tým, že ju znečisťujeme. Umývame autá v riekach, vyhadzujeme 

odpadky do lesov, namiesto toho, aby sme ich dali do koša . Výfuky z 

automobilov a emisie unikajúce z tovární narušujú ozónovú vrstvu a 

znečisťujú ovzdušie. Nebolo toho dosť? Bolo. Príroda nám dáva obživu: rôzne 

druhy obilnín, zeleninu, ovocie, bez ktorých by sme neprežili, pretože dávajú 

telu vitamíny, minerály, vlákninu... Človeku už pred stovkami rokov 

poskytovala útočisko, dodnes poskytuje skrýšu zvieratám. A čo človek urobí,  

keď vyrúbe stromy? Stovky zvierat prídu o svoje domovy, o život. Ľudia sú 

závislí od zvierat aj od prírody a aj tak sú pre nich zisky dôležitejšie. Zabíjajú 

zver, napr.: krokodíly, aligátory, aby mohli mať oblečenie a doplnky z pravej 

kože. Čo sa stane, ak o 50 rokov nebudeme mať žiadne lesy? Stromy prijímajú 

oxid uhličitý, ktorý je pre nás nedýchateľný. Keď sa CO2 nahromadí v našej 

atmosfére, začne globálne otepľovanie. Hladina svetových oceánov stúpne a 

zaplaví pevninu.  

Môžeme pomôcť prírode? Môžeme. A ako na to? Veľmi ľahko. Recyklujme a 

separujme odpad,  jazdime na bicykloch a nie na autách alebo využívajme 

MHD.  

         Existujú mnohé organizácie na ochranu prírody, ale oni prírodu samy 
neochránia.My im v tom musíme pomôcť. (Pia) 

 

 



 

Dňa 27. septembra sa uskutočnila akcia , ktorá 

bola venovaná zbieraniu odpadkov z našich 

krásnych hôr. Žiaci z turistického krúžku spolu 

s pani učiteľkou Takáčovou a Jankou Tužákovou si 

v sobotu ráno privstali, nasadli na električku 

a vyrazili do Vysokých Tatier. Čistenie začalo na 

Štrbskom Plese. Účastníci veľmi rýchlo naplnili 

vrecia odpadom, ktorí tu ostal po turistoch. Za 

tento šľachetný čin im patrí naše veľké ĎAKUJEM. 

(Tami) 

 



VEDOMOSTNÉ OKIENKO Zdroj: foto a text - 

wikipedia 

Eiffelova veža 

- Je to kovová konštrukcia 
postavená blízko Paríža, 

presnejšie  

pri rieke Seina 

- Zároveň to je najvyššia stavba 
v Paríži 

- Je pomenovaná podľa jej 
staviteľa GustavoviEiffel 

- Meria 324 metrov a váži až 10 100 ton 

- Vežu navštívilo už viac ako 243 miliónov turistov 

- Parížania ju volajú aj Železná dáma 
 

Pôvodne mal Eiffel iba 20-

ročné povolenie pre vežu; 

mala sa teda v roku 1909 

opäť zbúrať. Keďže sa ale 

jej výška ukázala ako cenná 

pre komunikáciu, keď 

umožnila prvé 

medziatlantické rádiové 

spojenie, mohla aj naďalej 

ostať stáť. 

 
 

 
Foto: zdroj – internet 

Spišský hrad 
 

V nadmorskej výške 634 m, na 
vápencovej skale prevyšujúcej 
okolitý terén o 200 m, vládne 
Spišskej kotline jedna z 
najcennejších pamiatok Spiša, 
národná kultúrna pamiatka 
Spišský hrad. Je nielen dokladom 
vývoja architektúry u nás od 12. 
do 18. storočia, ale svojou 

rozlohou prevyšujúcou 4 hektáre (presne 41 426 m2) sa považuje za jeden z najväčších 
hradných komplexov strednej Európy. Bohaté sú aj jeho dejiny. Skala, na ktorej sa 
rozprestiera, bola osídlená už v mladšej a neskorej dobe kamennej. Praveké osídlenie však 
vrcholí na prelome nášho letopočtu, keď sa tu vytvorilo obrovské a mohutné opevnené 
hradisko ľudu, tzv. púchovskej kultúry. Jeho valy objavili archeológovia počas nedávneho 
archeologického výskumu. Našli tu však aj obydlia roľníckeho ľudu i remeselníkov a rozmerný 
kultový objekt. (Simí a Tami) 
(Zdroj: foto – internet; text – spisskyhrad.sk) 



Jazykové okienko 
Dni v týždni :  

    Monday/Montag – Pondelok 
 

    Tuesday/Dienstag - Utorok 
 

    Wednesday/Mittwoch - Streda 
 

    Thursday/Donnerstag - Štvrtok 
 

    Friday/Freitag - Piatok 
 

    Saturday/Samstag - Sobota 
 

    Sunady/Sonnstag – Nedeľa 
 
 

Bežné výrazy :  
 

  Morning/ der Morgen – ráno 
      
  Afternoon/der Nachmittag – poobedie  
  
  Evevning/der Abend – večer 
 

  Night/die Nacht – noc 
 

  Yesterday/gestern – včera 
 

  Today/heute – dnes 
(Zuzik) 

                               
 

 



Vedomostné súťaže 
Keďže sa nám školský rok len pomaly rozbieha, prinášame 

vám výsledky zatiaľ len z jednej vedomostnej súťaže.  

 

Medzinárodná matematická súťaž 
Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka sa 26. septembra zúčastnili Medzinárodnej matematickej súťaže. 

Medzi sebou súťažili  štyri školy, a to škola Komenského, Francisciho, maďarská škola 

Mezöberényi Általános iskola a naša škola. 

Ako škola sme sa bohužiaľ umiestnili na štvrtom mieste, ale naši žiaci mali úspech. Žiačka 

Simona Bajtošová sa v kategórii 8. ročník umiestnila na 3. mieste. Žiak Patrik Ráchela sa 

v kategórii 7. ročník umiestnil na rovnakom treťom mieste. 28. septembra sa uskutočnilo 

na Komenského škole vyhodnotenie a výhercovia si domov odniesli krásne ceny. (Simí 

a Dada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   Nielen nový školský rok, ale i celkom nový školský život žijú od septembra naši malí 

prváčikovia. Navštívili sme ich, aby sme zistili, ako sa im v našej škole páči a ako sa im darí zvládať 

nápor nových povinností.  (JoJo)                                            

Páči  sa ti v škole?  - Áno 

Aké písmena už vieš písať? -  A,C,R,F,A,V,N 

Máte dobré pani učiteľky? - Áno 

Aké predmety máš najradšej? Mám rád všetky          

   Kristián 

Páči  sa ti v škole? - Áno 

Aké písmena už vieš písať?  - N,E,F,I,Y,A,V 

Máte dobré pani učiteľky? - Áno 

Aké predmety máš najradšej? - Angličtinu 

 Karolínka 

 Páči  sa ti v škole?- Áno 

Aké písmena už vieš písať? -  R,N,O,P,L,S,K,A 

Máte dobré pani učiteľky? Áno 

Aké predmety máš najradšej? Všetky 

Lívia 

 

Foto: archív redakcie   



                 Interview so zástupkyňou  Mgr. Danielou Stanovou 

 

1. Čo si myslíte o žuvaní žuvačiek na hodinách? 
 
DS: Pre inteligentného človeka je to nedôstojný spôsob prežívania vyučovacej hodiny. 
 

2. Prečo je podľa Vás dôležité učiť sa matematiku ? 
 
DS: Matematika sa zdá ako nezáživný predmet a pritom bez nej každodenný život 
nefunguje. 
 

3. Vedeli by ste vymenovať aspoň dvoch významných matematikov? 
 
DS: Pytagoras, Táles – sú známi aj žiakom na základných školách. 
 

4. Prečo je dôležité učiť sa a čo prináša vzdelanie do života? 
 
DS: Vzdelaný človek má rozhľad a väčšie uplatnenie v živote. 
 

5. Bavila Vás matematika na základnej škole? 
 
DS:  Áno. Mala som veľmi dobrú učiteľku a doteraz sa stretávame, sme v kontakte. 
 

6. Ako sa Vám páči interiér a exteriér školy? 
 
DS: Naša škola leží v peknom prostredí, mnoho škôl v Poprade nám závidí areál. Dajú 
sa urobiť zmeny, hlavne pri vstupe do budovy. Interiér sa mení a pretvára z roka na 
rok. 
 

7. Čo sa zmenilo vo Vašom živote, keď ste sa stali zástupkyňou? 
 
DS: „Mám málo času, chodím neskoro domov, pretože práca ma pohlcuje.“  
(Pia, Nika, Lili) 

 

 



 

 
 

______(tajnička) rozdával lásku a radosť okolo seba a prišiel k nám kvôli našej spáse. Je to historická postava, 
ktorá je plná pravdy. Bol za nás mučený a pribitý na kríži. Potom vstal zmŕtvych, aby naplnil to, čo mal. 

1. Kto zradil Ježiša? 
2. Meno chlapca zo 7.A  
3. Zviera, ktoré žije vo vode aj na suchu                      
4.     Obchodný dom s nábytkom 
5.    Stále sa smeje a keď ho vidíte, smejete sa aj vy. Čo je to? 

 pre 1. stupeň               

_____(tajnička) myslím si, že ju takmer nikto nemá rád. Nikoho to nebaví. Ale písať vám 
o tom by ma bavilo, ale ja mám robiť tajničku. Tak sa na to vrhnime.       
Upozornenie: Tajnička vychádza hneď vedľa čísel. 
1.      Má meniny  26.12 
2.      Je to zvonku hnedé a guľaté a vo vnútri biele. Čo je to?  
3.      Je to súčasť kyslíka. Má dve slová, ale stačí len prvé.   
4.      Kde bol uväznený Minotaurus. 
5.      Kontinent. (Vyplýva z počtu písmen). 

         pre 2. stupeň 

Vytvorili vo Microsoft Word a Skicár: Majky684,JoJo 



 
 

 -Pýta sa chlapček svojej plavovlasej mamičky: 

- Mama, čo je to mozog?  

- Daj mi pokoj s tými večnými otázkami, ja mám v hlave úplne iné veci! 

 

 

  Jeden pilot hovorí druhému:  

- Povedz parašutistom, aby prestali vyskakovať. Ešte sme nevzlietli! 

 

 

 Rozprávajú sa dve babky:  

 - Vieš o tom, že dnes zrazilo auto nášho kominára?  

 Druhá babka hovorí:  

- To je strašné, ako tí vodiči jazdia. Človek si nemôže byť istý ani na streche! 

 

 

Väzenský dozorca väzňovi:  

- Máte tu svokru, čo jej mám povedať?  

- Povedzte, že nie som doma. 

 

 

Príde Dežko domov zo školy hovorí : Písali sme písomku.  

Ocko sa ho pýta: A koľko otázok si vedel ? 

 Dežko: Dve. Meno a priezvisko. 

 

 

 

Je hodina geografie, učiteľka vyvolá k mape Viktóriu a pýta sa: Kde sa nachádza 

Amerika? Viktória ukázala na mape Ameriku. Učiteľka sa pýta ďalej: Kto objavil 

Ameriku? Na to celá trieda zborovo: Viktória!!! 

 

 

 

 
  

Zdroj:  Internet 
Vytvorili:Majky684 a JoJo 



Krúžky v našej škole 

V našej škole je veľa zaujímavých krúžkov, na ktoré ste sa mohli prihlásiť. 

Ponúkame vám ich prehľad: 

(*tí*) 

 

Čitateľský krúžok- Mgr. Iveta Kečková 

Dramatický krúžok- Mgr. Zdenka Michalková 

Futbalový krúžok- Mgr. Martin Gajan 

Hravá angličtina- Mgr. Dagmar Fedorišinová  

Hravá matematika- Mgr. Daniela Stanová  

Hudobný krúžok- Mgr. Dana Kubárová  

Krúžok školského časopisu- Mgr. Lenka Sedláková  

Literárny krúžok-  Mgr. Anna Rabatinová  

Mladí autori- Mgr. Mária Knapíková  

Pestrá slovenčina- Mgr. Soňa Kubovová  

Plavecký krúžok - prípravka- Mgr. Marcela Kostyšáková  

Šikovné ruky- Mgr. Mária Mudrončeková  

Športové hry I.- Mgr. Martin Beck  

Športové hry II.- Mgr. Martin Gajan  

Tanečný krúžok- Mgr. Andrea Šimčáková  

Turistický krúžok 1- RNDr. Jana Tužáková  

Turistický krúžok 2- RNDr. Ildikó Takáčová  

Výtvarné námety- Mgr. Mária Kormaníková  

Výtvarné podnety- PaedDr. Anna Lavríková  

Základy gymnastiky- Mgr. Zuzana Orolínová  

http://zsspsobota.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=292883
http://zsspsobota.edupage.org/teachers/#35150
http://zsspsobota.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=292884
http://zsspsobota.edupage.org/teachers/#35144
http://zsspsobota.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=35265
http://zsspsobota.edupage.org/teachers/#35137
http://zsspsobota.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=71904
http://zsspsobota.edupage.org/teachers/#36221
http://zsspsobota.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=292887
http://zsspsobota.edupage.org/teachers/#35138
http://zsspsobota.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=292885
http://zsspsobota.edupage.org/teachers/#35167
http://zsspsobota.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=292881
http://zsspsobota.edupage.org/teachers/#37581
http://zsspsobota.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=35272
http://zsspsobota.edupage.org/teachers/#35139
http://zsspsobota.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=118050
http://zsspsobota.edupage.org/teachers/#35510
http://zsspsobota.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=118072
http://zsspsobota.edupage.org/teachers/#35142
http://zsspsobota.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=118136
http://zsspsobota.edupage.org/teachers/#35514
http://zsspsobota.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=292882
http://zsspsobota.edupage.org/teachers/#35157
http://zsspsobota.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=118183
http://zsspsobota.edupage.org/teachers/#35512
http://zsspsobota.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=118138
http://zsspsobota.edupage.org/teachers/#35137
http://zsspsobota.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=36321
http://zsspsobota.edupage.org/teachers/#35154
http://zsspsobota.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=35291
http://zsspsobota.edupage.org/teachers/#35134
http://zsspsobota.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=118073
http://zsspsobota.edupage.org/teachers/#35136


Prinášame Vám prehľad najbližších voľných dní, aby ste vedeli, ako si 

rozložiť sily ;-) 

Štátne sviatky a dni pracovného 

pokoja 

1.11 (bohužiaľ v sobotu) Sviatok všetkých svätých 

17.11.-Deň boja za slobodu a demokraciu 

Školské prázdniny 

2014/2015 
Prázdniny Začiatok- 

koniec 

Začiatok 

vyučovania 

Jesenné  30.10.2014-31.10.2014 03.11.2014 

Vianočné  22.12.2014-07.01.2015 08.01.2015 

Polročné  02.02.2015 03.02.2015 

Jarné  23.02.2015-27.02.2015 02.03.2015 

Veľkonočné  02.04.2015-07.04.2015 08.04.2015 

Letné  01.07.2015-31.08.2015 02.09.2015 

(Gabčičí a Dada) 

 

 



Výlet do minulosti 

Dňa 3.10.2014 sa uskutočnil výlet do Osvienčimu (Poľsko). Deviataci navštívili koncentračný tábor. 

Nápis nad bránou hlása ARBEIT MACHT FREI, čo v preklade znamená PRÁCA OSLOBODZUJE. (Pia) 

Koncentračný tábor v Osvienčime 

Do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau bolo deportovaných približne 1,3 milióna ľudí. 

Odhaduje sa, že asi 1,1 milióna z nich tam bolo zavraždených. Asi 900 000 deportovaných hneď po 

príjazde poslali do plynových komôr alebo zastrelili; zvyšných 200 000 zomrelo na následky chorôb, 

podvýživy, týrania, lekárskych pokusov alebo neskoršieho splynovania. „Auschwitz“ sa stal symbolom 

holokaustu, genocídy asi 6 miliónov európskych Židov a ďalších obetí: Rómov, ruských a poľských 

nútených robotníkov, homosexuálov a ďalších „nepriateľov národného socializmu“.  

Založenie 

Výstavba tábora sa začala v októbri 1941 na území hornosliezskej obce Brezinka , z ktorej bolo jej 

pôvodné obyvateľstvo vysídlené a domy boli buď prestavané pre potreby tábora, alebo zbúrané. Práce 

začali sovietski vojnoví zajatci, privezení z hlavného tábora Auschwitz I. Práce sa začali 

pravdepodobne na rozkaz Himmlera, ktorý miesto navštívil v marci 1941. Prvá plynová komora začala 

fungovať v marci 1942. Postavená bola v jednej z pôvodných hospodárskych budov obce Brezinka. 

Druhá podobná plynová komora bola dostavaná v júni. Koncom roku 1942 sa začala stavba veľkej 

plynovej komory pre asi 2000 ľudí a krematória II, blízko mužskej časti tábora. Krematórium III bolo 

dokončené 26. júna 1942, krematórium II 31. marca 1943.  

Odchod nacistov a oslobodenie 

Ku koncu vojny bolo jasné, že postupujúca Červená armáda oslobodí aj oblasť okolo Osvienčimu. 

Nacisti už nehodlali riskovať odhalenie svojich zločinov, podobne ako tomu bolo v Majdanku pri 

Lubline, kde sovietski vojaci našli ešte horiace ohne v krematóriach. Pred svojím odchodom boli 

krematóriá a plynové komory demontované a ich časti, ktoré nebolo možné odviezť, vyhodené do 

vzduchu. Obytné bloky boli aj s ľuďmi vo vnútri zapálené a podľa celkového plánu mal byť celý tábor 

zrovnaný so zemou. 

 

Text a foto: zdroj internet 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Červená_armáda
http://sk.wikipedia.org/wiki/Koncentračný_tábor_Majdanek
http://sk.wikipedia.org/wiki/Lublin


                                      Záver 
Na záver Vám chceme oznámiť, že vo vestibule našej školy sa 

bude nachádzať označená škatuľa na vaše výtvory  Môžete 

tam vhodiť svoje básne, články, postrehy, námety alebo 

kresby. 

Ďakujeme, že ste si prečítali náš školský časopis a dúfame, že 

sme Vám vykúzlili aspoň krátky úsmev na tvári a že si nás 

prečítate aj o mesiac. Pretože v novembrovom čísle sa 

dozviete množstvo ďalších informácií  

Tento časopis pre Vás pripravil Krúžok školského časopisu pod 

vedením skvelej pani učiteľky Lenky Sedlákovej. 

Členovia: Simí, Tamí, *Tí* , Naťť, Gabčičí, Dada, murderrr, 

JoJo, Majky684, Zuzik, Pia, Tom, Lili, Nika  

(Simí) 

 

 


