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MILÍ NAŠI ČITATELIA! 

Opäť sme pre vás pripravili ďalšie číslo časopisu Duchňáčik. 

Posledný sneh sa začína topiť a slniečko nás pomaly ohrieva. Príroda 

sa krásne zobúdza, kvety pomaly kvitnú a tiež nám náladu pozdvihnú. 

Taktiež vtáčiky začínajú štebotať, stromy listy budú mať a príroda nám 

bude ožívať. Obdobie, kedy sa príroda opäť prebúdza k životu a kvitne 

v plnej kráse. V tomto čísle si spoločne vychutnajme príchod teplej jari, 

na ktorú sa všetci tešíme. 

Prišiel k nám február a s ním fašiangy - symbol radosti a veselosti. Fašiangový karneval zavítal 

aj medzi nás a žiaci si pripravili veľa zaujímavých masiek. Vo februári si prišli na svoje aj 

zamilovaní. Valentín, svätý Valentín. Každý z nás potrebuje k životu lásku a priateľstvo, bozk 

či objatie alebo pohladenie. Tieto prejavy v každom z nás prebúdzajú najkrajšie pocity. Keď 

slnko zasvieti, vieme, že prichádza marec. Tento mesiac sa už odpradávna spája nielen s 

príchodom jari, ale čakajú nás aj veľkonočné sviatky. Dievčatá začnú maľovať veľkonočné 

vajíčka a chlapci pripravujú rôzne vinše, aby mohli pooblievať a vyšibať všetky dievčatá a 

ženy. Veľká noc nám prináša nespočetné výhody, pretože navzájom navštívime svojich 

známych a príbuzných. 

Milí spolužiaci, v tomto čísle nájdete aj plno hlavolamov, básničiek a hádaniek a spoločne si 

užijeme kopec zábavy. 

Dúfame,  že vás náš časopis, Duchňáčik, niečím zaujme  a spríjemní  vám náladu :)  

 

      Veronika Petríková, IX.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEŇ SVÄTÉHO VALENTÍNA  
Kľúčovým slovom tohto sviatku je láska. Láska, cit, ktorý v nás 

spôsobuje niečo neopísateľné. Telom sa nám rozlieva teplo, čo nás 

hreje pri srdci. Na tvári máme ten najkrajší úsmev a v očiach žiarivé 

iskričky. A v tom okamihu začíname stavať naše vzdušné zámky. 

Láska je silný cit. Oklame hlavu a ovládne srdce. Človek miluje celým 

srdcom, celým svojím bytím. Neľúbi lásku, miluje človeka. Až vtedy sa 

v človeku prebúdza niečo, čo dovtedy nepoznal, strach,  že niekoho 

stratí. Čo sa stane, keď to kúzlo časom vyprchá až sa nakoniec úplne 

stratí? Keď človek miluje, každým dňom odovzdáva kúsok seba svojej spriaznenej duši. Každý 

deň dokazuje, čo preňho ten človek znamená. Robí mu svet krajším a spolu žijú rozprávku. 

Každým dňom ich láska rastie. Keď však nastane deň lásky, sv. Valentín, stačí kúpiť 

bonboniéru v tvare srdca? Stačí to ako prejav lásky? Láska je kúzelná. A preto ju prejavujme 

stále, nielen na sv. Valentína. 

Michaela Pirníková, IX. B  

 

Opýtali sme sa žiakov našej školy, ako vnímajú oni tento deň. 

1. Uznávaš sviatok všetkých zaľúbených? 

2. Zvykneš tento deň niekoho obdarovať?  

3. Je pre teba tento deň niečím výnimočný? 

 

Ivo (VIII.A):  

1. Áno, uznávam tento sviatok, pretože ľudia si viac prejavujú lásku. 

2. Áno, kytička či bonboniéra sú vhodným darčekom. 

3. Tento deň je výnimočný tým, že celý deň strávim s osobou, ktorú mám rád. 

 

Viktória (VI.A):  

1. Ja to uznávam, pretože sa mi páči, že sa zaľúbení obdaria darčekmi. 

2. Mamku obdarím vlastnoručne vyrobeným darčekom. 

3. Tento deň je pre mňa výnimočný tým, že môžem obdarovať svojich blízkych. 

 

Tamara (VII.A):  

1. Nie, neuznávam sviatok zaľúbených. 

2. Občas niekoho obdarujem. 

3. Áno, v tento deň sme k sebe milší a ústretovejší. 

 

     Michaela Pirníková, IX. B  



 

 

Keď ťa stretnem, moje srdce silno búši, 

si hlboko vzácny v mojom srdci i duši. 

 

 Ľúbim ťa stále viac každým dňom  

 a chcem nazývať tvoje srdce mojím domovom. 

 

 Aj keď sa niekedy nezhodneme,  

 spolu to určite zvládneme. 

 

 Budem pri tebe stáť v dobrom aj v zlom,  

 ubezpečovať ťa, že si nenahraditeľným človekom. 

 

  Pretože milujem teba, lebo si môj život  

  a milujem život, lebo mi dal teba.                 

Tiffany Pristašová, IX.B 

 

              

Deň zamilovaných je tu zas, 

zaľúbení vítajú ten čas, 

dvaja si srdcia darujú, 

obaja sa z toho radujú. 

 

Kytica  ruží stále poteší, 

možno aj problém vyrieši,  

voňavá ako plavé vlásky, 

veď je darovaná z lásky.  

 

Keď už nie je Valentína, 

každý rád si zaspomína 

na pekný deň, na krásne chvíle,  

keď nám všetko bolo milé.                      
Veronika Petriková, IX.B 

 
 

Želáme vám valentínske zážitky veselé a milé,  nádherne strávené tieto chvíle. 
 



 

FAŠIANGOVÝ PLES 
5. februára sa v našej škole uskutočnil fašiangový ples. Doobeda šantili žiaci 1.- 4. ročníkov, 

ktorí na spoločnej party predviedli veľmi nápadité masky. Následne boli odmenení cenami 

a nechýbala ani diskotéka. V popoludňajších hodinách sa začala zábava starších žiakov. Ples 

pozostával z troch častí. Prvá časť bolo predstavenie jednotlivých triednych masiek, kde sme 

mohli vidieť masky kovbojov, mačiek alebo zombie. Počas prestávky pred druhou časťou 

programu sa predviedli žiaci 9. ročníka spoločným belgickým tancom a tiež tancom zvaným 

Choco Choco. V druhej časti programu sa predstavili žiaci jednotlivých tried v spievaní 

karaoke piesní. Potom nasledovala diskotéka, na ktorej sa všetci super zabávali a nechýbalo 

ani losovanie tomboly o zaujímavé ceny. Na pravom školskom plese nesmie chýbať kráľ a 

kráľovná plesu. V tomto prípade žiaci hlasovaním rozhodli, že kráľovským párom sa stali žiaci 

9. ročníka, Nina Cuperová a Stanislav Vagaský.  

Ples sme zavŕšili poriadnou diskotékou, po ktorej sme sa plní zážitkov pobrali domov.        

                           Kristián Kurťak, IX.B  

 



 

VEĽKÁ NOC 
 
Veľká noc – slávnosť vzkriesenia Krista - je vrcholom liturgického cirkevného roku. Vznikla zo 

židovského sviatku Pesach, ktorý sa oslavuje 14. a 15. deň v mesiaci Nisan podľa židovského 

kalendára. 

Nicejský koncil (v roku 325) určil po dlhšom spore dátum Veľkej noci na nedeľu po prvom 

jarnom splne. Tak sa veľkonočné sviatky oddelili od židovského kalendára. Slávnosť 

vzkriesenia začína veľkonočnou vigíliou večer alebo v noci na Bielu sobotu. Počas nej sa svätí 

voda na krstenie a veriaci si obnovujú sľub krstu. Na veľkonočnú nedeľu vrcholí slávnosť 

Zmŕtvychvstania Pána. Veľkej noci predchádza štyridsaťdňový prípravný čas – tzv. pôst. 

 

SYMBOLY 

Veľká noc má veľa symbolov. Sú už zaužívané a poniektorí z nás možno ani nevedia, čo 

presne znamenajú. 

 
Veľkonočný baránok 

Židia na sviatok Paschy jedia baránka ako pripomienku svojho vyslobodenia 

z Egypta. V kresťanstve je baránok jedným zo symbolov Ježiša Krista, ktorý je 

obetovaný za spásu sveta. 

 
Korbáč 

Tento, v niektorých regiónoch Slovenska dôverne známy symbol Veľkej noci, má 

tiež pôvod v starých pohanských zvykoch.  

 

Zajačik 

Má pravdepodobne pôvod v pohanských rituáloch oslavujúcich príchod jari. 

 

Vajíčko 

Obsahuje zárodok života. V mnohých kultúrach bolo symbolom plodnosti, 

života a vzkriesenia. V kresťanstve sa vajce vykladá ako symbol 

zatvoreného hrobu, z ktorého vstal Kristus, ako symbol nesmrteľnosti. 

 

Kríž  

Je symbolom večnosti. Symbol kríža nevznikol s kresťanstvom, je omnoho starší. 

Poznali ho už starí Egypťania, Číňania aj Kréťania a jeho význam bol v rôznych 

kultúrach a náboženstvách univerzálny – spájal nebo a zem, božský (vertikálne 

rameno) a ľudský (horizontálne rameno) svet. Odsúdenie na smrť ukrižovaním bol 

trest veľmi krutý a ponižujúci.                                                   

  RNDr. Lucia Masiová 



 

22. MAREC - SVETOVÝ DEŇ VODY 
22. marec bol v roku 1992 Valným zhromaždením OSN vyhlásený za 

Svetový deň vody. Voda je neoddeliteľnou súčasťou života. Bola tu dávno 

pred nami a vďaka nej sa Zem vyvinula do dnešnej podoby. Využívame ju 

každý deň, a tak ju zvykneme brať ako samozrejmosť. Keď Slnko preberie 

svoju rolu a vysuší polia, záhrady, každý z nás čaká, až sa nebo rozplače. 

Otočíme kohútik a je pre nás samozrejmosťou, že voda potečie. Ale čo, ak 

by netiekla? Túto skutočnosť si takmer nikto z nás neuvedomuje. Mali by 

sme si ju začať viac vážiť. Neplytvať ňou, pretože na svete sú aj ľudia, ktorí 

by za ňu dali čokoľvek. Vodu by sme mali neznečisťovať a hlavne nebrať ju 

ako samozrejmosť. Veď ak by nebolo vody, nebolo by nás. 

                                   Ariana Kígyósiová, IX.B  

 

                                                      

   Padá z neba kvapôčka                             Maličký človiečik svetom sa túla, 

   rovno k nám do potôčka.            prečo je po daždi na nebi dúha? 

   Vodu musí každý piť,         

   bez vody sa nedá žiť.                                                       Prečo tu kvetinky farbami hrajú,  

                                                          prečo sa zvieratká tak dobre majú? 

  Veľký význam voda má                                                

  pre nás aj pre zvieratá.                                                         Akási záhada? Akýsi div? 

  Neznečisťujme  ju,                                                    Že všetko vôkol nás núka sa na obdiv? 

  veď v nej predsa ryby žijú.        

                                                                                                    Nijaké divy, nijaké čary, 

 Keď chceš zdravú vodu piť,       to voda, vodička prináša dary.                                                                                     

 nedovoľ ju zašpiniť.         

 Veď je predsa dôležitá                                                     Bez vody na zemi smutne by bolo, 

 nositeľka života.                                            všade len prázdno by na nás hľadelo. 

                           

                 Filip Bilý, IV.A                                               Preto chráňme si vodičku i Zemičku našu,  

                                          ochráňme pre iných života krásu. 

                                     

                                                                                                                                                  Dominik Čonka, IV.A 

 

 



 

DEŇ UČITEĽOV 

„Učiteľ bude vždy ten, ktorý v spoločnosti vzbudzuje ducha slobodného 

premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“                              

            Jan Amos Komenský 

28. marec je deň, ktorý si každoročne pripomíname. Je to Deň 

učiteľov. Učitelia. Už od detstva sa podieľajú na budovaní našich 

osobností a pomáhajú nám nájsť sa vo svete informácií. Svoje 

zamestnanie vykonávajú s láskou a záleží im na tom, aby sa z detí, 

čo sa len nedávno hrali v piesku, stali vzdelaní, mladí ľudia, súci do 

života. Možno preto nazývame školu druhým domovom. Tento deň 

poskytuje učiteľom príležitosť zamyslieť sa nad svojou prácou viac 

než v iné dni. Zamyslieť sa nad tým, aké krásne je podeliť sa o svoje 

skúsenosti a vedomosti. Prácu učiteľa berieme ako bežnú vec a jej 

hodnotu si uvedomíme, až keď dospejeme. Vtedy si spomenieme na 

školské časy a ich zodpovednú prácu, za ktorú im patrí veľké úprimné – ďakujeme.                   

                                             Ariana Kígyósiová, IX.B  

Kytička pre našich učiteľov 

Každoročne si pripomíname tento významný sviatok. 

Posolstvom každého učiteľa je podať žiakom nielen učivo 

a potrebné znalosti, ale skrýva sa za tým omnoho viac. Veci, 

ktoré hneď na prvý pohľad nevidíme, pritom sú však rovnako 

dôležité. Učitelia majú veľké poslanie. Každodenne nás učia, 

ako sa správať, ako byť zodpovedný, plniť si svoje povinnosti, 

rešpektovať jeden druhého. Sledujú naše úspechy, ale aj 

trápenia. Pomáhajú nám stále napredovať, povzbudzujú nás 

a podporujú. Snažia sa z nás vychovať dobrých ľudí. Často to 

však nemajú ľahké. My, žiaci, im ich úsilie veľakrát sťažujeme rôznymi výhovorkami, zlým 

správaním, nespoluprácou, odmietaním plnenia si svojich povinností. Myslíme si, že vieme 

všetko lepšie a nikto nám nemusí radiť, pritom učitelia sú tu na to, lebo nám chcú pomôcť 

a usmerniť nás a nie preto, aby sa nad nami vyvyšovali. Vzbudzujú v nás záujem o nové 

informácie, snažia sa nás viesť k rôznym záujmom a podporujú nás. My, žiaci, si často 

myslíme, že sú na nás zbytočne prísni, ale pritom nám chcú len dobre. Často sa na nich 

zlostíme či sťažujeme, ale nakoniec zistíme, že by sme sa im ešte mali aj poďakovať. Preto 

všetkým učiteľom želáme, aby sa každý deň do školy tešili a domov odchádzali spokojní s 

výsledkami svojej práce.                                                                                 

 Jakub Mihalič ,  VII.A                                                                                                                                     



 

Z PERA REDAKTOROV  
LITERÁRNA SÚŤAŽ EURÓPA V ŠKOLE 

                                                   
1. V malej dedinke Kremnička                           2. Bolo to dievča skromné, tiché, 

bývala usmievavá Anička.                                            nepoznalo život v pýche. 

Rozdávať úsmev, to bol jej dar,                   Jej dobrota bola príliš veľká zas, 

každý sa pri nej dobre mal.                   čo znepáčilo sa spolužiakom raz. 

 

3. Vymizol úsmev z jej krásnych líc,   4. Zrada sa niekde veľká stala, 

slza sa kotúľa, pomôž jej ísť.    Anička celú noc preplakala. 

Nauč ju nohami na zemi pevne stáť,   Zrútil sa jej zrazu celý svet, 

veď predsa kto jej mohol ten úsmev vziať?  kde hľadať pomoc, keď jej niet? 

 

5. Čo sa to dievčaťu vlastne stalo,   6. Nastal v nej odrazu veľký klam: 

myšlienka jej prebehla hlavou.   „Kde sú tí priatelia, čo pomáhajú nám?“ 

Zrazu zas v mobile správa svieti:      Nič nie je také, ako sa zdalo, 

„Nie si už vítaná medzi deťmi!“   veľa detí ju práve sklamalo. 

 

7. Sklamaná dôverou, sklamaná svetom,                                                          Patrícia Gubová,  IX.B 

neverí nikomu, ani tým deťom.  

Navždy sa vytratí úsmev z jej tváre, 

bolesť, čo prežila, bude ju ničiť stále.  

                

                            

1. Som tu len ja a počítač                              2. Ubližujú mi.         

a neznámy človek na druhej strane,                  Nevnímam okolie, už nevládzem                                 

ktorý ma neustále uráža,               sústreďovať svoj zrak na tie vety,         

podceňuje, ponižuje, ničí.                                    vďaka ktorým mi klesá sebavedomie.                                    

Z mojich očí neustále padajú slané slzy,          Cítim sa veľmi opustená, 

trápim sa, zatínam päste,                                                      chcem s tým skoncovať.  

tie jeho slová sa mi premietajú pred očami.                      Potrebujem pomoc! 

                        Natália Pajkošová, VII.B 



 

NIEČO NA ODDYCH 
Hádanky 

Po prvýkrát to máme zadarmo, aj po druhýkrát, ale po tretíkrát si to musíme 
zaplatiť. Čo je to?                                         (ybuz)    

                                                                     Matúš Suchý, II. A 

Padá biela hviezdička, sadá rada na líčka. Čo je to?        

                                                                         (akčolv)    

                                                                                           Michaela Dutkovská, II. A   

V noci pasie zlaté stáda, ráno končí jeho vláda. Čo je to?        

                                                                         (caiseM)    

                                                                                            Nicole Bójtóšová, II. A 

Vlasy nemá, hrebeň nosí. Ostrôžky má, chodí bosý. Ostrôžky má, neštrngá si, miesto toho 
zaspieva si. Čo je to?                          (túhok)     

                                                                                            Tamara Dančišinová, II. A 

 

Vtipy    

Pri rozvode sa pýtajú dieťaťa: „U ktorého z rodičov by si chcel zostať?“  

„Podľa toho, komu prisúdite počítač.“           Miroslav Salamon, III. A  

 
 
„Ako sa má tvoj syn?“   

„Ale, má finančné ťažkosti.“  

„Netáraj, veď má iba tri roky!“ 

 „No, hej, prehltol jedno euro.“      

                                                                           Lukáš Sirik, III. A  

 

„Pani učiteľka, cestou do školy ma prepadli zlodeji.“ 

„Naozaj? A čo ti ukradli?“  

 „Domácu úlohu!“                                                                                                   

                                                                                Michael Havrilko, III. A 

 
Rodičia si idú po dieťa do škôlky.  

Slniečko hreje a deti sedia na pieskovisku s mobilnými telefónmi.  

Rodičia sa pýtajú pani učiteľky:  

 „Pani učiteľka, nebojíte sa, že sa vám deti stratia?“  

„Nie, prečo? Wifi signál je iba na pieskovisku.“   

                                                                          Karin Čahojová, III. A                                                                        



 

KNIHA – NAJLEPŠÍ PRIATEĽ ČLOVEKA 

Každý z nás sa už veľakrát vo svojom živote stretol s knihami. 

Knihy totiž nie sú len tie hrubé 500-stranové „čudá“ spiace 

v knižniciach alebo v poličkách našich  starých rodičov, sú to aj 

učebnice. Z tých sa každý deň dozvedáme niečo nové, ale aj 

rozprávky, ktoré nám rodičia čítavali pred spaním. 

Aj napriek tomu, že sa s knihami stretávame na každom 

kroku, sú medzi nami mnohí takí, ktorí by urobili takmer 

čokoľvek, len aby nemuseli otvoriť knihu. Ak patríte medzi týchto ľudí a myslíte si, že vás 

čítanie nebaví, možno ste len nenašli tú správnu. 

Pre každého čitateľa kniha znamená niečo iné. Pre jedného oddych a potešenie po 

dlhom a namáhavom dni v práci či v škole, pre iného únik od problémov skutočného sveta. 

Nech už je však dôvod na čítanie akýkoľvek, dôležité je to, čo nám daná kniha môže dať. 

Všetky nám pomáhajú rozvíjať fantáziu a predstavivosť, nútia nás  zamyslieť sa nad mnohými 

vecami, častokrát aj nad sebou samým. Čítanie má ešte jednu neprehliadnuteľnú výhodu,  

rozširuje nám slovnú zásobu. 

Všetky tieto plusy ostávajú, nanešťastie, v dnešnej dobe často nepovšimnuté. Komu 

by sa predsa chcelo čítať dlhú knihu, keď si môže pozrieť niečo krátke v telke alebo chvíľu 

surfovať na nete? Aj tak by sme však mali prečítať aspoň jednu knihu do roka a marec,  

Mesiac knihy, je na to skvelou príležitosťou. A ak doma nemáte žiadne zaujímavé knihy alebo 

sa len neviete rozhodnúť, stačí zájsť do našej školskej knižnice a nechať si poradiť. Ponuka 

školskej knižnice je žánrovo veľmi bohatá a každý z nás si tam nájde práve to, čo ho zaujme. 

Takto som knihy začala čítať aj ja a je to koníček, ktorý mi prináša obrovské potešenie.  

Lea Žolnová, IX.B 

 
 

Marec – Mesiac knihy práve začal,  
už aby som do knižnice pre ďalšiu knihu kráčal.  

 
Požičať si jednu, dve, tri knihy,  

snažiť sa ich nepoškodiť, nespraviť v nich ryhy.  
 

Knihu prečítať si zhora, zdola aj dvakrát,  
knihy veru ja čítam veľmi rád.  

 
Knižku bezpečne vždy naspäť vrátim,  

týmto koníčkom si ja čas doma krátim. 
                                                                   
                                                                    Michaela Pirníková, IX.B   
 



 

ZO ŽIVOTA ŠKOLSKÉHO KLUBU 

Sánkovačka 

Bola krásna, slnečná streda. Veselé deti druhého, tretieho a štvrtého oddelenia 

ŠKD sa vybrali na vytúženú sánkovačku. Ráno sme si do školy doniesli sánky, boby 

či klzáky. Po vyučovaní a chutnom obede sme vyrazili do parku, kde na nás čakali 

krásne zasnežené kopčeky. Vychovávateľky pre žiakov vymysleli veľmi zaujímavé atrakcie 

a súťaže. Veľká radosť, detský smiech a súťaživosť sa ozývali po celom okolí. Keď nás 

premohla únava, vrátili sme sa do školy, kde na nás v oddeleniach čakal teplučký čajík 

pripravený vychovávateľkami. V každom z nás ostali pekné zážitky a spomienky. 

                                                                              Matej Prejsa, IV.A 

 
NIEČO NA ODDYCH 

Pospájaj body od najmenšieho po najväčší 

 



 

Veľkonočné hlavolamy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Natália Gramatová 

 

 
 



 

Malé žlté kuriatka slávia sviatok jari,  
veľkonočným šibačom nech sa u vás darí.  

Nech je u vás veselo,  
plný stôl vždy majte a vajíčka z čokolády  

chlapcom rozdávajte!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šéfredaktorka: RNDr. Lucia Masiová 

Členovia redakčnej rady:  PaedDr. Natália Gramatová, Mgr. Adriána Kačalová 

Jazyková úprava: Mgr. Renáta Ondrášiková 

 

Ďakujeme za príspevky a pomoc všetkým žiakom a učiteľom, ktorí nám 

pomáhali pri tvorbe časopisu.  

 

lucka.masiova@gmail.com 

Aj vy sa staňte súčasťou nášho časopisu. Neváhajte a smelo nám zašlite vaše námety, 

inšpirácie do budúceho čísla alebo vašu vlastnú tvorbu. 

 

Vaša redakčná rada   

mailto:lucka.masiova@gmail.com

