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Slovo z redakcie 

     Ahojte, voláme sa Monika a Diana. Sme 
spolužiačky z 8.B triedy. V školskom časopise sa budeme venovať hudobnému 
okienku a interview. Náš obľúbený predmet je dejepis. 

                  Ahojte, volám sa Dominika. Budem sa venovať 
aktuálnym témam v našom školskom časopise. Môj voľný čas trávim so 
svojou rodinou a priateľmi. Rada sa bicyklujem, korčuľujem a hrám futbal. 
Taktiež rada navrhujem domácnosti a chcela by som to robiť aj v budúcnosti. 

                                          

                                         

Ahoj, volám sa Michaela      

V tomto časopise sa venujem 
rubrikám: Zo života našej školy, 
Interview so známymi spevákmi, 
youtubermi. Vo voľnom čase sa 
rada venujem foteniu, športu a 
cestovaniu.   

 

 

Ahoj, som Maťa!  

V školskom časopise sa budem 
venovať rubrikám: Zo života našej 
školy,Interview... Vo voľnom čase 
sa venujem kresleniu a animovaniu.
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Volám sa Kristián. Môj obľúbený premet je 
telesná výchova. Vo voľnom čase rád hrávam  
futbal. V tomto školskom roku som sa 
rozhodol prispievať do školského časopisu. 

 

 

 

 Volám sa Nina, v časopise sa budem venovať 
rubrike Tipy na výlet. Chodím do triedy VI.A, vo voľnom čase rada hrávam na 
klavír. 

 Volám sa Sára, chodím do 5.A triedy. Venujem sa 
korčuľovaniu, bicyklovaniu, veľmi rada plávam a hrám na gitare. Moje 
obľúbené predmety sú geografia a dejepis. Patrím do skupiny mažoretiek 
Varín.  Doma mám dvoch psov Dastyho a Sindy.  

Volám sa Vanesska. Veľmi rada kreslím a spievam a navštevujem krúžok 
mažoretky. Mám jedného kocúra, ktorý sa volá Kebab. Toto  je môj prvý rok v 
Redaktorskom  krúžku. Dúfam, že vás moje príspevky budú zaujímať a 
niekedy vás aj  zabavia. 
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 Volám sa Soňa, chodím do 6.B triedy. Budem sa 
venovať rubrikám Zo života našej školy a rôznym súťažiam. Venujem sa 
hraniu na husle a bicyklovaniu. Veľmi rada kreslím a vyrábam náramky. 

 

 Volám sa Terézia a vo voľnom čase rada 
fotím, čítam a kreslím. Doma mám štyri mačky: staršieho Plagina a Whisku, 
dve malé mačiatka: Ježka a Striebrenku. Tento školský rok som sa rozhodla 
prispievať do školského časopisu 

 

Čaute, voláme sa Peter a Marián. V 
školskom časopise sa budeme venovať  rubrikám Vtipovisko a Kto som?. 
Obidvaja hráme futbal za TJ Fatran Krasňany.  

 

Dúfame, že drobné chybičky Vás pri čítaní nášho časopisu nebudú priveľmi 
rozptyľovať, zlepšujeme sa každým číslom. 
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Vianočná zbierka UNICEF 2018 

Vianoce sú odjakživa symbolom mieru a pokoja, a to sú dve veci, ktoré chce 

mať každý človek na zemi. No niektoré deti takéto šťastie nemajú.  

Aj tento rok sa naša škola rozhodla pomáhať deťom, ktoré už dlho bojujú s 

podvýživou, rôznymi chorobami a chudobou. Prispením do zbierky UNICEF od 

10. – 14. 12. 2018 sme týmto deťom pomohli a zároveň prispeli budovaniu 

lepšej budúcnosti pre deti. 

Naša škola spoločne vyzbierala až 122,89 eur na pomoc deťom v Južnom 

Sudáne, Nigérii, Somálsku a Jemene.   

  

Terezka Bieliková 
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Prečítaný školský rok 

2018/2019 

 

Školská knižnica  ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vyhlasuje celoročnú súťaž v čítaní 

beletrie alebo literatúry faktu pod názvom Prečítaný školský rok. 

 Žiak, ktorý  sa chce zapojiť, požiada p.uč. Vojtekovú, alebo svojich triednych 

učiteľov o vydanie čitateľskej preukážky, do ktorej žiak bude zbierať nálepky. 

Jedna nálepka-jedna prečítaná kniha  

O prečítanej knihe žiak vypracuje tlačivo, ktoré dostane od svojich učiteľov, 

prípadne priamo v knižnici, až potom dostane nálepku, ktorú si môže vlepiť do 

poukážky.                                

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v júni 2019. 

Žiak, ktorý prečíta najviac kníh a získa tým najväčší počet bonusových nálepiek, 

bude ocenený na konci školského roka pred všetkými žiakmi a získa nákupnú 

poukážku na voľný nákup kníh a možnosť zúčastniť sa výletu za odmenu pre  

žiakov školy. 
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Neváhaj, daj sa do čítania a pripoj sa k tým, ktorým kniha spríjemňuje voľný čas 

a rozvíja ich vyjadrovacie schopnosti!  

Monika a Diana 

 

Bocianí plagát 

Žiaci z Biologického krúžku sa zapojili do 

Ekovýchového programu Bocian, ktorý 

organizuje Východoslovenské múzeum 

v Košiciach a Štátna ochrana prírody SR. Od 6. 

novembra do 30. novembra 2018 prebehlo 

celoslovenské on-line hlasovanie. ZŠ s MŠ O. 

Štefku sa stala tohtoročným víťazom. Žiaci, 

ktorí sa do programu zapojili, získajú výhru 

v podobe terénneho programu, exkurzie, 

diplomy a vecné ceny. Plagát Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt 

obsahoval koláž 12 vypracovaných čiastkových úloh, ako napríklad pozorovanie 

hniezda bocianov (ich prílet, pohyb po okolí, počet mláďat a odlet).  

Peter Bitušík 

Športové okienko - Pavol Demitra 

Pavol Demitra začínal s hokejom v 

rodnom meste v klube Spartak ZŤS 

Dubnica nad Váhom. Vrcholový hokej 

začal hrať v sezóne 1992/93 v 

poslednom ročníku česko-slovenskej 

https://sk.wikipedia.org/wiki/MHK_Dubnica_nad_V%C3%A1hom
https://sk.wikipedia.org/wiki/MHK_Dubnica_nad_V%C3%A1hom
https://sk.wikipedia.org/wiki/1992
https://sk.wikipedia.org/wiki/1993
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko-slovensk%C3%A1_hokejov%C3%A1_liga
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ligy za Duklu Trenčín. V nasledujúcej sezóne debutoval v NHL ako hráč Ottawy 

Senators, ktorou bol v roku 1993 draftovaný v 9. kole z 227. miesta. Väčšiu časť 

trojročného pôsobenia v Ottawe hrával vo farmárskom mužstve Prince Edward 

Island Senators. Mal manželku a deti - Lucasa Demitru a  Zaru Demitrovú. 

Ocenenia 

 2000 - držiteľ ceny Lady Byng Trophy (dostáva ju hráč za príkladné 

správanie v kombinácii so športovými výkonmi) 

 2000 - Cena fair play SOV, za príkladný čin 

 2003 - najlepší hokejista Slovenska v ankete Zlatý puk 

 

Rozhovor s Michalom Sabolom 

 

Aký bol tvoj najväčší detský sen ? 

Môj najväčší detský sen bol, že som chcel byť astronautom alebo vedcom a 

pracovať raz v NASA. A však teraz mam už úplne iné sny. 

Kedy boli na teba rodičia najviac hrdý? 

Asi vtedy, keď som ako malý nezničil hračku, čo som dostal za týždeň.  Aktuálne 

si nemyslím, že majú ešte dôvod byť na mňa hrdý, ale verím že v budúcnosti na 

mňa budú hrdý. 

Z akej maličkosti si sa naposledy radoval? 

Ja sa radujem viac menej z každej maličkosti, keďže som veľký optimista, takže 

na všetkom zlom hľadám niečo dobré. 

Čo ťa na natáčaní videí najviac napĺňa? 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko-slovensk%C3%A1_hokejov%C3%A1_liga
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dukla_Tren%C4%8D%C3%ADn
https://sk.wikipedia.org/wiki/NHL
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ottawa_Senators
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ottawa_Senators
https://sk.wikipedia.org/wiki/1993
https://sk.wikipedia.org/wiki/Draft_(%C5%A1port)
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Prince_Edward_Island_Senators&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Prince_Edward_Island_Senators&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/2000
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lady_Byng_Trophy
https://sk.wikipedia.org/wiki/2000
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%BD_olympijsk%C3%BD_v%C3%BDbor
https://sk.wikipedia.org/wiki/2003
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Práve vaša odozva na tie videa, keď vidím, že som ľudom spravil radosť, páči sa 

im to, zdieľajú to a vznikajú z toho videa aj rôzne vtipy. Taktiež keď ma video 

veľa zahliadnutí, likeov a skvele ohlasy. 

Keby si mohol vo svojom živote niečo zmeniť, čo by to bolo?   

Určite lenivosť, zlá organizácia času a to, že robím všetko doslova na poslednú 

chvíľu, to sa už dlhší čas snažím zmeniť, tak verím, že raz to vyjde. 

Keby si mohol sfilmovať nejaký svoj sen, aký by to bol? 

Mne sa snívajú také divne sny, že by ste to radšej nechceli vidieť sfilmované. 

Aký je tvoj najkrajší zážitok ? 

Ja mám strašne veľa skvelých zážitkov, a veľa ich pravé mam od doby, kedy som 

začal byt youtuberom, viacej cestovať a spoznávať nových ľudí. Jeden najkrajší 

zážitok sa ani vybrať nedá, ale stále tie najlepšie zážitky mam práve s 

kamarátmi a z Fans meetingov, ktoré organizujeme po celom Slovensku. 

 

Michaela Lovásová 

 

Rozhovor s pánom učiteľom Jánom Holúbkom 

Byť učiteľom bol Vašou vysnívanou profesiou, alebo ste mali vysnívanú  

inú prácu? 

Nie, chcel som pracovať ako športový novinár. 

Ako ste sa dozvedeli o našej škole? 

O škole som vedel už dávnejšie - hlavne od učiteľov telesnej výchovy. 

Aký máte názor na našu školu? 
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Veľmi pozitívny. 

Ako sa vám u nás páči? 

Som tu veľmi spokojný. 

Myslíte, že vás deti majú radi? 

Som tu len krátko ,tak to neviem posúdiť. 

Čo je na vašej práci najťažšie? 

Keď občas žiaci neposlúchajú. 

Čo radi robíte vo voľnom čase? 

Športujem, cestujem, chodím do kina a na koncerty. 

Aký ste bol žiak? 

Ako kedy - podľa nálady som sa učil. 

Aké predmety vám robili problémy? 

Fyzika a z matematiky geometria. 

Máte obľúbené zviera? 

Puma. 

 

Vanessa Mesticka, Sára Schmidtová 

Tip na výlet 

Šútovské jazero je jedno 

z najkrajších lomov, kde sa dá 

kúpať, je tam krásna tyrkysová 

voda. Okolo lomu je krásna príroda, 

ľudia tam taktiež stanujú. Oplatí sa 

tam ísť v najväčších horúčavách, 

voda je príjemne vlažná, je tam aj 

bufet s občerstvením. 
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Na samom okraji zemplínskej obce Skrabské sa nachádza dávno opustený, 

spodnou vodou zaplavený lom, v ktorom sa v minulosti ťažili vápenité sliene. 

Dnes je kameňolom, resp. jazero, na ktoré sa premenil, je obľúbeným miestom 

turistov z blízkeho okolia. Vyznačuje sa nádhernou tyrkysovou vodou. Voda v 

lome je čistá a v lete sa využíva i na kúpanie.   

Nina Kožiaková 
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Kto som? 

Máme pre vás bojovú úlohu. Musíte uhádnuť osobu, ktorú vám opíšeme. 

Osoba na obrázku je to známa  moderátorka, ktorá bola kapitánka v Milujem 

Slovensko. Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, 

odbor kulturológia. Jej otec je podnikateľ, tiež verejne známa osobnosť. 

 

 

 

Vtipovisko 

 

"Mami, môžem mať na Vianoce psa?" 

"Na to zabudni! Budeš mať kapra ako ostatní. " 

 

"Otecko mi na Vianoce nasľuboval hory, doly." 

"A splnil ti želania?" 

"Áno, kúpil mi atlas hôr ..." 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Filozofick%C3%A1_fakulta_Univerzity_Komensk%C3%A9ho_v_Bratislave
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kulturol%C3%B3gia
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"Ježíško, prosím ťa, nič mi nenos, naopak, radšej keby si si odniesol moju 

svokru!" 

 

Jožko čo si kúpil babke pod stromček? 

Futbalovú loptu. 

Futbalovú loptu? Ale veď babička nehrá futbal. 

Práve preto. Ona mi kúpila knížky. 

 

  Peter Bitušík, Marián Ďugel (Zdroj: Internet) 

Vianočná rubrika 

Vianočná nálada 

Pokoj nám tu prevláda, 

keď   je vianočná nálada. 

Všade vôňa perníkov, 

pod  stromčekom veľa darčekov. 

Vianoce už prišli ver mi, 

my všetci sme im verní. 

Stromček ozdobený už máme 

a medovníčky rozdávame. 

Všetko sa všade trbliece, 

veď však predsa sú Vianoce. 
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Vianočné koledy spievame si, 

v kuchyniach sa miešajú rôzne zmesi. 

              Či už sladké a či slané , 

            ale nikdy nič  nie je plané. 

          Prajeme Vám všetko dobré, 

aby ste nemali oko modré 

a neprišli k úrazu. 

Veď život má pre nás určenú trasu 

a ak   sa po nej vydáte 

nikdy neobanujete. 

Šťastie bude vo Vás prekvitať 

a Vám neostane nič iné ako sa len smiať. 

Erika Vráblová, Dominika Holecová  

Vianoce 

 

Pohľad na krásne darčeky, 

                                       zdobenie medovníkov 

                                       či vôňa prenádherných klinčekov 

                                        toto všetko sú Vianoce. 

                  

                                            Sviatok plný lásky a pochopenia 
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                                               čo iné by sme si priali, 

                                               než aby hodiny zastali 

a tento okamih ostal navždy. 

 

Každý rok je lepší a výnimočnejší, 

    nedočkavosť detí je každým dňom silnejšia 

   a počet cukríkov v kalendári je stále menší. 

 

Ten pocit keď sa pozrieme z okna 

a vidíme veľkú vrstvu bezchybného snehu, 

keď sa ráno zobudíme a zistíme, 

že prišiel dlho očakávaný štedrý deň. 

 

Toto všetko sú Vianoce a oslavujeme ich 

všetci, bez ohľadu na to aký je medzi nami rozdiel. 

 

Nina Kožiaková 
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Vianočná téma –  Rozprávky 

Dievčatko so zápalkami 

 

Ach, maličká zápalka by ich zohriala! Len keby si mohlo čo len jednu vziať zo 

zväzočka. Škrtnúť o múr a zohriať si prsty! Vytiahlo zápalku a ,,škrt!", ako 

zapraskala, ako horí! Bol to teplý, jasný plameň ako zo sviečky, ktorý hrial, keď 

nad ním držala ruku. Aké to bolo zvláštne svetlo! Dievčatku sa zazdalo, že sedí 

pri veľkých železných kachliach s lesklými mosadznými guľami a mosadznými 

rúrami. Oheň utešene horel a výborne hrial! Dievčatko už vystieralo nohy, aby 

si ich zohrialo, a tu plameň zhasol. Kachle sa stratili, sedelo tu len s vyhorenou 

zápalkou v ruke.  

 

Vianočný blázon 

Prvú noc ho hviezda priviedla do 

chudobnej chalúpky. Tam našiel 

dieťa, ktoré bolo chromé. Plakalo, 

pretože sa nemohlo hrať s 

ostatnými deťmi. "Ach" , pomyslel 

si blázon, "dám tomu dieťaťu svoju 
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bláznovskú kapucňu. Potrebuje ju viac, ako kráľ. " Dieťa si bláznovskú kapucňu 

nasadilo na hlavu a šťastne sa rozosmialo. To bláznovi miesto poďakovania 

úplne stačilo. 

 

Katechéza 

V jednom meste žil hrnčiar, ktorý mal svoju dielňu. V nej trávil celý svoj deň. 

Pracoval od svitu do mrku. Bolo to v zapadnutej uličke, po ktorej nechodilo 

mnoho ľudí, ale predsa sa niekedy niekto zastavil. Vyrábal totiž ozdobné vázy. 

Bol to však človek smutný, v jeho dielni bolo stále 

šero, a tak sa jeho vázy hodili iba na cintorín. Boli 

tiež také smutné ako on. No ľudia prichádzali a 

kupovali a tohto smutného muža mali radi. 

Jedného dňa však prišla na nákupy Graziella. Bolo 

to veselé dievča, ktoré prišlo kúpiť vázu pre svoju 

starú mamu. Tá už mnoho rokov odpočívala na 

cintoríne. Hrnčiar jej predal vázu a ona mu za ňu 

platila. Práve vtedy sa ich oči na chvíľočku stretli. Graziella si v nich všimla 

smútok a bolesť a nedalo jej to pokoja. Rozmýšľala, ako tomuto človekovi 

pomôcť, ako mu dodať radosti zo života. Najskôr to bude tým šerom, ktoré má 

v dielni. Poviem mu, aby si kúpil viac lámp a iste mu bude veselšie. Ako sa 

rozhodla, tak i spravila a hrnčiar poslúchol. Avšak nepomohlo. Smútok z jeho 

očí sa nestratil a vázy vyrábal ďalej iba pre cintorín. Graziella sa však už 

neuspokojila. Pochopila, že tu treba iné svetlo. Poprosila hrnčiara, či by mu 

mohla umyť oblôčik na jeho dielni a otvoriť dokorán okenicu. On privolil a 

dievča sa pustilo do práce. O chvíľu prenikli dovnútra prvé slnečné lúče a 

roztancovali sa po dielni. V ich svetle hrnčiar zbadal, že jeho výrobky sú 
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skutočne smutné a že by sa dali robiť oveľa krajšie, že sú i iné farby ako šedivá a 

hnedá a že dievča, ktoré mu umylo oblok je krásne. A prvýkrát vo svojom živote 

vyrobil vázu, ktorá nebola určená na cintorín. Hrala krásnymi farbami a 

prežiarila celú jeho dielňu. Hrnčiar ju z vďačnosti daroval Grazielle. 

 

Terezka Bieliková (Zdroj: Internet) 

 

Redakčná rada Vám praje Šťastné a  veselé vianočné sviatky ! 
 

 

 

 


