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A je tu marec!    Na Jozefa mráz, bude ovos dobre rásť. škola 

Naša 



  Ústredíčko 2021/22                                                                                                        

Úvod..... 

                 Školský rok 2021/22 je už v plnom prúde a my šéfredaktori, zástupcovia 

šéfredaktorov i celá redakčná rada Vám  chceme mnoho povedať cez náš školský časopis.  

V škole sa uskutočnili a ešte uskutočnia  mnohé akcie a  Ústredíčko bolo a bude  pri tom.  

V tomto čísle  časopisu si nájdete opäť tvorivé okienko. V ňom  Vám žiaci našej školy 

predstavia svoje  pekné a netradičné práce, ktoré vytvorili  nielen počas vyučovania 

slovenského jazyka a literatúry.  Časopis zdobia aj ďalšie zaujímavé okienka, ale viac sa 

dozviete, keď si časopis prelistujete a prečítate. Všetkým prispievateľom  do časopisu 

ďakuje  PaedDr. Dana Krkošová a Mgr. Miroslava Klosková, ktoré jednotlivé čísla časopisu 

pripravujú. 

               Stále pripomíname, že budeme radi, keď sa do Ústredíčka zapojíte a prispejete 

doň svojimi príspevkami. Píšte, vymýšľajte, skrátka tvorte!  

                                                                     Veľmi sa na Vás teším!  

                                                                                                                        Váš školský časopis 

Školský časopis – Ústredíčko 

ZŠ Oščadnica – Ústredie 760, 023 01 

11. ročník / 2.číslo / marec  2022                                                                      
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Šéfredaktori: Kristínka Kubulková, Janka Matejičková, Simonka Papajová 

Zástupcovia  šéfredaktorov: Kristínka Tabačárová, Timko Hlava  

Redakčná rada: Natálka Vojteková, Martin Poláček, Marek Poláček, Matúš 

Poláček, Štefan Rejňák, Pavol Zagrapan, Marián Lieskovan, Marek 

Zborovančík, Dávid Lušňák, Lukáš Smatana, Nikolas Lorinc, Ema 

Kormancová, Anetka Kučáková, Anna Kavická, Viktória Koperová, Alexandra 
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  Ahojte, 

kamaráti! 

     Milí kamaráti! 
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Hymna našej školy 

 

Každé ráno škola volá 

milých žiakov zhora i zdola. 

Všetky deti  cez hodinu 

už sa tešia na svačinu. 

 

Máme žiakov dobrých 

aj učenia schopných. 

Nájdu sa  však aj takí, 

ktorí chcú poznámky. 

 

Keď máš prázdnu hlavičku, 

dajú ti na to mastičku. 

Pošteklí ťa aj líčko, 

zabolí ťa máličko. 

 

A keď po vyučovaní zazvoní, 

deti sa hrnú von do dverí. 

Doma však musia vždy 

písať si  domáce úlohy. 

 

Školu máme všetci  radi, 

lebo nemá žiadne vady. 

Už  vyše 70 rokov  mala, 

ale  stojí  nám ako skala. 

 

 

 

Spoločne vytvorili deti zo 6. B 

 



 

ŠKOLSKÝ ROK 

 

V septembri škola 

na žiakov volá. 

Ráno žiaci vstávajú,  

do školy prichádzajú. 

 

Uvítaciu hodinu majú,  

preto sa usmievajú. 

Ďalší deň prichádza. 

Staré učivo odchádza. 

 

Známky sú zaokrúhlené. 

Druhý polrok prijmeme. 

Učitelia vysvedčenia majú,  

deti sa s jednotkami radujú. 

 

Prázdniny klopú na dvere,  

veľa detí sa z toho smeje. 

Školský rok končí. 

Každý sa teší.  

 

Martin Mitka 

Samko Ryboň, 7.B 

 

                         

Kniha 

Kniha, to je kamarát, 

každý ju má veľmi rád. 

Čarovné príbehy sa v nej ukývajú. 

Deti ich rady odkrývajú. 

 

Každá kniha má svoje čaro. 

Jedna učí spoznať svet.  

Druhá ako vyzerá kvet 

 a tretia, čo je to právo. 

 

Výberom vyhovie každému. 

Malému čitateľovi i veľkému. 

O hrdinovi, čo má silu,  

alebo román o láske? 

 

Ale už je čas ísť spať. 

Sladké sníčky prichádzajú. 

Knihe dobrú noc treba dať. 

Zajtra ťa zas dobrodružstvá čakajú. 

 

Karinka Křivánková,  

Dianka Trúchla, 7.B 

 

 

 

 



 

   Pátranie po stratených knihách    
 

Milí detektívi a pátrači, 
                  podarí sa vám na základe týchto inzerátov 

odhaliť názvy stratených kníh? 
 
Inzerát č. 1: 
Chovateľ zaujímavých tvorov rád poradí, čím sa živí chumáčik, ako sa najlepšie 
starať o knézly, prípadne čo robiť, ak vás napadne mantichora. 
 
Inzerát č. 2: 
Máš objaviteľského ducha? Rád robíš veci, ktoré ešte nikto neskúsil? Pridaj sa 
do našej skupiny dobrodruhov a poď s nami zostúpiť hlboko pod zem, skočiť z výšky 
40 000 metrov alebo sa jednoducho poprechádzať po Mesiaci. 
PS: Plníme sny na počkanie. 
 
Inzerát č. 3: 

Naša predajňa na Wildbraham Crescent č. 19 ponúka kvalitné výrobky už od roku 
1768. V našej ponuke nájdete tovar nielen anglickej, ale i zahraničnej výroby, napr. 
z Belgicka. 
PS: Hľadáme sekretárku. 
 
Inzerát č. 4: 

Vážené dámy a páni, 
srdečne vás pozývame na vystúpenia našich nebojácnych akrobatov a najlepšie 
vycvičených zvierat na celom svete. Triky a čísla, ktoré máme pre vás pripravené, 
neuvidíte pod žiadnym iným šapitó. 
Okrem toho ponúkame novinku! Naše predstavenia sa vždy začínajú až po západe 
slnka. 
Vrcholom každej šou je iluzionistické vystúpenie Celie a Marca. 
Tešíme sa na vašu návštevu! 
 
Inzerát č. 5: 

Rád cestuješ do zahraničia? 

Chceš sa dozvedieť zaujímavosti o zemepise, folklóre, 
ba dokonca o hodnote priateľstva? 

            V súčasnej epidemiologickej situácii to však nie je možné? 
Omyl! 

Poznáme spôsob, ako sa to dá zariadiť. 
A cesta je takmer zadarmo. 

Poletíte na našich nízkorozpočtových dopravných prostriedkoch Gunár NH-SL. 
 
Inzerát č. 6: 
Máte problém so svojím nezrelým potomkom? Objednajte si u nás komplet dvoch DVD 

nahrávok z obdobia americkej občianskej vojny. Prostredníctvom osudov ľudí, do 

ktorých zasiahla, sa z vašej ratolesti stane malý dospelý. Zaručene a bez ohľadu na 

to, či je romantický, neskrotný, krehký alebo rozmaznaný. 

 

Držíme prsty všetkým detektívom. 

 

 



 

Skvelá rodina 

 

Rodina ťa podporí, 

vždy, keď sa ti nedarí. 

Pomocnú ruku ti podá, 

potom ťa už nič nezdolá. 

 

Mama, tá má srdce veľké, 

si pre ňu vždy na prvom mieste. 

Otec vždy ti poradí. 

A aj všetko opraví. 

 

Súrodenec hravý je,  

ale taktiež verný je. 

Vždy, keď vie, tak poradí, 

s láskou ťa obdarí. 

 

Dedko je môj kamarát. 

Vie sa so mnou hrať aj smiať. 

Babička nás rada má,  

varí, pečie, stará sa. 

 

Natálka Gončárová 

Anetka Trúchla, 7.B 

 

 

 

 

 

Mamičke 

 

Ďakujem ti za všetko,  

si  pre nás nadovšetko. 

Staráš sa o mňa, keď som chorá. 

Varíš mi čaje, lieky dávaš. 

 

Peniaze pre nás zarábaš. 

Dobroty nám vyváraš. 

Snažím sa ti pomáhať, 

aspoň niečo upratať. 

 

Ľúbim ťa, ako len viem,  

hoci ti to neukážem. 

Poďakovať ti chcem,  

lebo mám za čo, viem. 

 

Karolínka Blahovcová 

Veronika Šmatlavová, 7.B 

 

 

 
 



Historické udalosti našimi očami 

 

„Babička moja, mne sa tak nechce chodiť do školy, asi začnem predstierať, že ma bolí 

brucho,“ sťažuje sa vnučka. Na to babička odvetí: „Čože ti to na um prichádza? Čo by som 

za to bola dala, keby som ta mohla chodiť.“ „Vari ty si do školy nechodila?“ čuduje sa 

vnučka. Babička hneď reaguje: „Nie, nechodila som.“ „Ako to, porozprávaj mi o tom, 

prosíííííím,“ prosí vnučka. „Tak dobre,“ súhlasí babka, „ale budeš pozorne počúvať ...“ 

„Stalo sa to v rokoch 1844 - 45 Uhorská vláda nám zrušila všetky školy aj Maticu 

slovenskú. Predtým ako nám zrušili školy, sme mohli aj my z chudobných rodín chodiť 

do školy, odpúšťali nám alumnické poplatky. Učili sme sa mnoho predmetov - slovenčinu aj 

iné jazyky, matematiku či prírodopis. 

Ako prvé bolo postavené gymnázium v Revúcej. Učilo tam mnoho významných, ako boli 

Š. M. Daxner, Ján Francisi a veľa ďalších. Najskôr gymnázium sídlilo v Latinákovej 

rokokovej kúrii z 18. storočia, ale pod národným útlakom bola postavená nová budova, 

na ktorú sa poskladal slovenský národ. Postupne v meste založili ešte dve školy. V Martine 

bolo vďaka Karolovi Kuzmánymu, M. M. Hodžovi, J. M. Hurbanovi a J. Jesenskému založené 

Martinské nižšie štvortriedne gymnázium. Za necelých 8 rokov existencie tam študovalo 671 

žiakov z celého slovenského územia. Istý čas tam bol riaditeľom učiteľ prírodovedných 

predmetov Gustáv Dérer. Ako posledné založili gymnázium v Kláštore pod Znievom. Ak si 

dobre pamätám, tak do tej školy chodili prevažne deti z chudobných rodín. Ako som bola aj 

ja.“ 

Vnučka babku prerušila: „Babka, ty si bola chudobná?“ „Áno, dieťa moje, boli to ťažké 

časy,“ odpovedá babka. Babička hneď pokračuje: „V Kláštore pod Znievom to bolo prvé 

gymnázium zamerané na prírodopisné predmety. Školy a gymnáziá nás vzdelávali a učili 

dobrým mravom. A Matica nás reprezentovala a bola symbolom našej slovanskej 

svojbytnosti. Vydávala knihy v slovenskom jazyku. Za 12 rokov existencie vydala 40 kníh 

a ešte 42 menších tlačí. Vydávala aj svoj vlastný vedecký časopis Letopis Matice slovenskej. 

V rokoch 1863 - 75 budovali knižnicu v Matici slovenskej. Jej základ tvorila knižnica Martina 

Hamuljaka, Michala Rešetku atď. Bola prvou národnou knižnicou. Keď Maticu obvinili 

z panslavizmu, tak bola násilne zrušená, len pár mesiacov po slovenských gymnáziách. Aj keď 

Matica a tri slovenské gymnáziá neexistovali dlho, vykonali na nás obrovský, ale aj 

obdivuhodný kus práce a presvedčili nás o tom, že ak budeme ako národ, ako jedna veľká 

rodina ťahať za jeden povraz, dokážeme vykonať veľa dobrých vecí prospešných pre náš 

národ a našu vlasť.“ 

Po chvíľke ticha babička vraví: „Ach, vtedy to boli ťažké časy, preto by si mala byť 

rada, že môžeš chodiť do školy. Ja som takú možnosť nemala.“ Vnučka trochu zahanbene 

reaguje: „No áno, asi som rada, že chodím do školy. Inak by som nevídala svojich 

kamarátov.“ Babička hovorí: „No vidíš, tak by to malo byť, chodiť do školy je to najväčšie 

šťastie, aké môže dieťa mať.“ 

Simonka Droštinová, 8.A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavol Vojtuš, 8.B 

Ako by sa mali správať 

členovia rodiny? 

Rodičia by mali deťom veľa 

vysvetľovať a nekričať. Mali 

by dieťa pripravovať na 

život. 

Menšie deti by sa mali 
učiť a robiť rodičom 
radosť. Dieťa by malo mať 
právo povedať svoj názor 
bez toho, aby ho rodičia 
okrikovali. 

Psíček a mačička by 

mali mať brloh na 

odpočívanie v noci 

a nemuseli byť 

vonku. 

Starí rodičia by mali byť 

pokojní a mali by byť 

oporou celej rodine. Hoci 

sú už na dôchodku, majú 

právo vyjadriť svoj názor. 

Staršie deti by mali 

pomáhať rodičom 

s prácami okolo domu. 

Mali by chodiť            

na brigády a zarobiť si 

nejaké peniaze. 



Aká je vaša rodina? 

 

Rodina je pre mňa to najkrajšie a najvzácnejšie na svete.  

Mám dvoch súrodencov, sestru a dvojča. Rodičia sa o nás dobre starajú, ale teraz 

som  už trochu samostatnejší. S výchovou im to ide ľavou zadnou a nespravili asi ani 

jednu chybu.  V rodine sa navzájom rešpektujeme a pomáhame si. Rodičia sa o nás 

starajú, zabezpečujú nám zdravie, školu. My sa ich snažíme poslúchať, pomáhať im 

a plniť si úlohy v škole.  Pomáhame otcovi pri práci okolo domu. Mame pomáhame pri 

upratovaní a pri práci v záhrade.  Máme ešte jedného člena rodiny. Je to náš pes Dársi. 

Rodičia majú toho veľa, a tak my máme na starosti psa.  

Tak toto je naša rodina.                              

 

                                                                                        Dávid Ryboň, 8.B 

                                Čo pre mňa znamená rodina? 

Keď sa povie rodina, niekto si predstaví dokonalú rodinu, ktorá má 

všetkého dosť, chodí  v lete na dovolenky. Zväčša to však tak nie je.  

V súčasnosti nie je veľa rodín, ktoré dokážu zabezpečiť svojim deťom 

dovolenky alebo nejaké značkové oblečenie. Často bývajú za to deti ohovárané. 

Ale dieťa by malo byť vďačné, že vôbec rodičov má.  Byť rodičom nie je ľahké. 

Zabezpečiť dieťaťu všetko, stravu, oblečenie, domov. Za všetkým sú financie.   

Aj keď nás nie vždy chápu, treba radšej zaťať zuby a nebyť drzý. 

Myslíme na to, že o chvíľu budeme zase bez tej dlhej prednášky, ktorú rodičia 

radi dávajú. 

                                
   Avšak niektoré deti ani nevedia, čo je to naozajstná rodina. Sú to 

detičky, ktoré rodinu nemajú, alebo ich rodina zanedbáva. Deti mávajú rôzne 

priania v podobe autíčka alebo bábiky. Niekedy však čítam na internete, ako si 

niektoré deti želajú mamičku, ktorá by ich pobozkala na čelo, keď prídu zo 

školy. Čítam želanie detí, ktoré by chceli otecka, ktorý by im vo všetkom 

pomohol. Je to veľmi smutné.  Preto, my, ktorí máme to šťastie, že máme svoju 

rodinu, máme za čo ďakovať.                                              Martinka Kvašňovská, 8.B                   

 



Anketa                                  Férový som, keď.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... nepodvádzam. 

Rudko, Šimon a Marek, 9.A 

... si urobím domácu úlohu 

doma a nie v škole. 

Klaudia, 8.A 

... si vážim veci, ktoré mi 

kupujú rodičia. 

Veronika, 8.A 

... pomôžem rodičom 

a súrodencom. 

Janko, 9.A 

... neskáčem druhému do reči, 

keď rozpráva. 

Lucka, 8.A 

... niečo priznám, napríklad 

keď ma niekto videl na 

kamere a ja sa priznám, že 

som to bol ja. 

Tomáš, 9.A 

... súťažím so seberovným 

a nevyvyšujem sa nad 

ostatných. 

Simonka, 8.A 

... moja kamarátka ohovára 

spolužiačku a ja sa jej 

zastanem. 

Liliana, 8.A 

... sa zmierim s prehrou 

a prajem výhru víťazovi. 

Laurika, 8.A 

... uprednostním šťastie 

iných pred svojím. 

Nataška, 9.A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola 

Naša škola nás vždy volá. 

Či je leto, či je zima,  

v našej škole  

je vždy príma. 

 

Cez leto sa neučíme,  

v zime mozog rozcvičíme. 

S kamarátmi sa zabávame,  

občas pozor nedávame. 

 

Učiteľky majú s nami peklo,  

preto je v triedach tak teplo. 

Do školy ideme slepačím krokom. 

Zo školy zas bleskovým krokom. 

 

Naša škola je škola ľudskosti, 

nenecháme tu my kosti. 

My sme žiaci vzorní 

ako mravce usilovní. 

 

Julka Chnúriková 

Veronika Hamacková, 7.A 

 

Báseň o kamarátstve 

Pravých kamarátov je len pár,  

no je to však vzácny dar. 

A ja dobrú kamarátku mám,  

rada s ňou von chodievam. 

 

Vyčarí mi úsmev na tvári.  

Hneď mám lepší deň,  

keď ho so mnou strávi. 

Chcem byť s ňou len. 

 

Vždy a všade spolu len. 

Zdieľať spolu každý sen. 

Začať spolu každý deň 

a skončiť ho spolu len. 

 

Je to síce kamarát. 

No mám ho veľmi rád. 

Spoznal som ho veľmi rád. 

Bude navždy kamarát.  

Laura Kadlubcová 

Patrícia Pešatová, 7.B 

 

Moja rodina 

Za necelú hodinu, opíšem vám svoju 

rodinu. 

Liptákovci sa voláme, pod Kalváriou 

bývame. 

Máme veľký dom,  rastie pri ňom strom. 

Môj oco je právnik,  v lete kosí trávnik. 

 

 

Mama, tá sa naskáče, často pečie koláče. 

Upratuje celý dom, aby bolo pekne v ňom. 

A ja s bratom Václavom, máme radi ten 

náš dom. 

Mám rád svoju rodinu, písal som to 

hodinu.                         

                                    Viliam Lipták, 8.B 

 



                                            Modlitbičky 
 Anjel môj, strážca môj, Anjeličku, môj strážničku, 

 prosím ťa, vždy pri mne stoj. sadni si ku mne na chvíľočku. 

 Buď mi vždy na pomoci, Zostaň pri mne aspoň chvíľu, 

 aj v dlhej tmavej noci. dodáš mi tým veľkú silu. 

 

 Musíš so mnou lietať stále  Sadneme si k teplej peci, 

 ako na nejakom bále.  povieme si veľa vecí. 

 Oddýchni si preto chvíľu  Aj keď budeš unavený, 

 a naber veľkú silu.  ja budem vždy pripravený. 

 

 Ďakujem ti za ochranu, Ďakujem ti. Amen. 

 vďaka tebe nemám ranu. L. Višňáková, 8.A  

 S. Droštinová, 8.A 

 

 Anjeličku, anjeličku, Radosť z teba veľmi mám, 

 skladám pre teba básničku. ostaň, nechcem zostať sám. 

 

 Ďakujem za pekný deň, Nočné mory zažeň preč, 

 nech ho nezakryje žiaden tieň. vytas na ne  nebeský meč. 

 

 Ďakujem aj za mamu, Ďakujem ti, anjel môj, 

 ktorú si mi dal do daru. prosím ťa, vždy pri mne stoj. 

 

 Ďakujem aj za brata, Každý deň mi pomáhaj. 

 aj za môjho kamaráta. Radosť všade rozdávaj.  

                                                         Katka Kožáková, 8.A 



Píšeme si listy so spolužiačkami 

 

Milá Simonka! 

  Pýtala si sa ma, ako si predstavujem môj skvelý deň. Tak Ti ho opíšem.   

Môj ideálny deň si predstavujem so svojou rodinou na dovolenke pri mori. Ráno 

by sme išli hneď do vody. Potom jedli melón. Občas by sme si dali aj zmrzlinu. Na obed 

by sme si dali nejaké cestoviny. Po obede by sme sa išli pozrieť na ostrov. Vyskúšala by 

som rôzne špeciality. Pozreli by sme si rôzne zaujímavosti a pamiatky. Večer by som išla 

do kina a užívala si film. Deň by som zakončila spoločenskými hrami s celou rodinou.  

Bol by to skvelý deň.  

                     Tvoja najlepšia kamarátka Terezka, 6.B 

   

Ahoj, Veronika! 

Chcem Ti opísať môj ideálny deň.  

Ráno by som chcela ísť na kúpalisko. Tam si dať hot dog na raňajky.     

Na kúpalisku pobudnúť zo dve hodiny. Potom ísť na obed do reštaurácie, kde by 

som si dala špagety. Po obede by som chcela ísť do jump arény a byť tam 4 

hodiny. Potom ísť do múzea a na kofolu. Rada by som išla aj do obchodu 

a kúpila si nejaké oblečenie a sladkosti. Na večeru by som chcela ísť do pizzerie. 

A nakoniec ísť do Bratislavy a tam prespať v nejakom hoteli.  

To by bolo úžasné.  

                                                     Tvoja kamarátka Simonka, 6.B 

 

Ahoj, Simonka! 

Môj ideálne prežitý deň si predstavujem takto.  

Ráno by som vstala o šiestej. Potom by som si urobila raňajky a išla   

do školy. Dnes sa v škole neučíme, máme voľný deň. Budeme sa hrať hry.     

Zo školy pôjdem domov. Chcem ísť so sestrou na korčule. Potom by sme 

išli do jump arény na dve hodiny.  A večer ešte na turistický krúžok.  

Mám Ťa moc rada.   

                                 S láskou Veronika, 6.B 

 

 

 

 



O čom si píšu chlapci....... 

Ahoj, Samko! 

Chcel si vedieť, ako vyzerá môj deň. Tak Ti ho opíšem. 

Vstanem tak okolo 7:15 až 7:30. Vtedy som dobre vyspatý. Keď prídem 

do kuchyne, tak si želám, aby bol babkin koláč a mlieko. Väčšinou je hore iba 

tato. Pozeráme nejaké kreslené seriály. Potom do obeda upratujem a máme 

obed. Po obede som rád na mobile. Potom väčšinou idem von a keď sa vrátim, 

už je večer. Dám si večeru. Ak je nejaký dobrý film, tak si ho pozriem 

a nakoniec idem spať.  

Tak asi takto vyzerá môj bežný deň.  

Tvoj kamarát Matej, 6.B 

 

 

  

Ahoj, Maťo! 

Takto si predstavujem svoj ideálny deň. Ráno by som vstal o 9:00. Potom 

by boli raňajky, na ktoré by som si predstavoval vafle.  Potom by som išiel 

s tebou von. Na obed by som išiel domov. Mal by som rezeň. Po obede by 

som sa zase išiel hrať von a aj mobilné hry. Navečeral by som sa a okolo 

22:00 by som šiel spať.  

                                                                                S pozdravom Samo, 6.B 

 

 

Ahoj, Filip! 

Idem Ti opísať môj super deň. Ráno vstanem o 6:20. Potom idem do školy. 

V škole by som chcel mať voľno, aby sme sa iba rozprávali. Po škole by som 

išiel s kamarátmi von.  Potom by som prišiel domov, dal si čipsy a zahral si 

niečo na počítači alebo si iba popozeral nejaké aplikácie. Pred spaním by som si 

ešte pozrel nejaký film.  

                                                                                  

 S pozdravom Lukáš, 6.B 

 

 

 

 



Interview 

s pani učiteľkou Veronikou Mačuhovou ml. 
 

Dobrý deň, pani učiteľka. Na našej škole pôsobíte od septembra. Ako sa vám u nás pracuje? 

Ďakujem za opýtanie. V škole sa mi pracuje veľmi dobre, kolegovia sú priateľskí, niektorí žiaci ma 

vnímajú ako svoju kamarátku, pretože si ma pamätajú zo základnej školy a z detského folklórneho 

súboru. Moja funkcia v škole sa často mení (smiech), najčastejšie som pani asistentka, niekedy pani 

učiteľka a občas sa ocitnem vo funkcii ,,pani zástupkyne”. Zažívam veselé príhody s deťmi, snažím sa 

riešiť ich problémy. Táto práca ma obohacuje, napĺňa, prináša veľa pozitívnej energie a skúseností    

do života. Práca s deťmi naozaj nie je len prácou, ale aj poslaním. 

 

Aké je byť kolegyňou svojich bývalých učiteľov? 

Je to zvláštny pocit byť kolegyňou svojich bývalých učiteľov. Na jednej strane má človek pocit 

rešpektu a disciplíny. Na druhej strane zistíte, že aj učitelia sú obyčajní ľudia, ktorí sú veselí aj smutní, 

majú svoje radosti aj starosti. Zároveň sú múdri a vzdelaní, priateľskí a tolerantní. To, čo dokážu         

s deťmi vo mne vyvoláva pocit obdivu a úcty. Určite vnímam učiteľov inak ako ich kolegyňa              

v porovnaní s tým, ako keď som bola ich žiačka. 

 

Na akú strednú školu ste chodili? 

Študovala som strednú odbornú školu pedagogickú so zameraním učiteľstvo pre materské školy 

a vychovávateľstvo. 

 

Ktorý vyučovací predmet bol váš obľúbený? 

Na základnej škole bol môj obľúbený predmet telesná výchova s pani zástupkyňou Masarykovou, 

geografia s pánom učiteľom Mačuhom a samozrejme, hudobná výchova s pani riaditeľkou (smiech). 

Na strednej škole ma bavila výtvarná výchova, informatika a telesná výchova. 

 

Akú radu do života by ste dali našim žiakom? 

V prvom rade učiť sa a vzdelávať sa. Druhá vec nerobiť zle jeden druhému, ale byť slušný a navzájom 

si pomáhať. 

 

Myslíte si, že štúdium jazykov je dôležité? A prečo? 

Ako sa hovorí, čím viac jazykov človek ovláda, tým viac je človekom. Jazyk je v dnešnej dobe veľmi 

dôležité ovládať. Pri nástupe do zamestnania, pri cestovaní po svete a pri vybavovaní rôznych 

záležitostí v cudzom jazyku. Život bez ovládania cudzieho jazyka si nevieme v dnešnej dobe ani len 

predstaviť. 

 

Máte nejaký krúžok? Niečo nám o ňom porozprávajte. 

Áno, mám výtvarnícky krúžok. So žiakmi využívame rôzne výtvarné techniky, ako sú koláže, 

mozaiky, dokresľovanie, skladanie, dekoratívne práce a podobne. 

 

Čo robíte vo voľnom čase, aby ste si oddýchli a načerpali nové sily? 

Najradšej trávim čas s mojou rodinou a s mojimi kamarátmi, toto ma robí najviac šťastnou. Častokrát 

po vyučovaní zájdem do fitness centra, kde sa odreagujem. Rada lyžujem, plávam, korčuľujem, 

chodím na turistiku a venujem sa folklóru. Tieto veci ma nabíjajú pozitívnou energiou. 

 

Ďakujem vám za rozhor. Nech sa vám u nás aj naďalej dobre pracuje.            L. Štrbová, 8.A 

 



Základné ľudské práva a slobody   sú zakotvené   

v  Ústave Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

Na čo všetko má 

človek právo? 

Každá vojna sa končí dohodou. 

Prečo sa nedohodnúť hneď? 

 

Právo na život 

Právo na ochranu po narodení 

Právo na slobodu 

Právo na svoju česť a dôstojnosť 

Právo na súkromie 

Právo na ochranu osobných údajov 

Právo pohybu a pobytu 

Právo na svoj názor a vierovyznanie 

Právo na svoj majetok 

Právo  pred neoprávneným zasahovaním 

Právo na obhajobu 

Právo na ochranu mena a cti 

Právo na vlastný názor 

 

Z Ústavy Slovenskej republiky vypísali žiaci 8.B 



                                                   Čo bude dnes dobrého? 

Krémová zeleninová polievka – v chladných dňoch zohreje na tele i na duši 

Potrebujeme: 1 cibuľu 

 1 strúčik cesnaku 

 100 g zemiakov 

 100 g zeleru 

 500 g mrkvy 

 2 lyžice oleja 

 600 ml vývaru 

 200 ml jablkovej šťavy 

 soľ, mleté čierne korenie 

 2 lyžičky citrónovej šťavy 

 80 g kyslej smotany, žerucha 

Postup: Cibuľu, cesnak, zemiaky, zeler a mrkvu očistíme, ošúpeme a nakrájame. Opečieme 

na horúcom oleji. Zalejeme vývarom a jablkovou šťavou. Osolíme, okoreníme mletým 

čiernym korením a varíme asi 25 min. domäkka. Rozmixujeme tyčovým mixérom, dochutíme 

citrónovou šťavou a prevaríme. Podávame so smotanou a žeruchou. 

Liliana Poláčková, 8.A 

Malinový chlebík – sladká odmena po dlhom dni v škole 

Potrebujeme: 125 g masla 

 200 g polohrubej múky 

 160 g malín 

 2 vajcia 

 130 g práškového cukru 

 2 balíčky vanilínového cukru 

 2 lyžičky kypriaceho prášku do pečiva 

 3 lyžice kyslej smotany 

 bielu čokoládovú polevu na poliatie 

Postup: Maslo vymiešame s 80 g práškového cukru. Celé 

vajcia vyšľaháme so zvyšným cukrom, pridáme polohrubú 

múku, kypriaci prášok, kyslú smotanu vymiešanú s vanilínovým cukrom a vymiešané maslo 

s cukrom. Vmiešame maliny a spolu premiešame. Cesto dáme do vymastenej formy na srnčí 

chrbát vysypanej múkou a upečieme vo vyhriatej rúre. Vychladnutý chlebík polejeme 

rozpustenou bielou polevou, ozdobíme čokoládou a po stuhnutí polevy pokrájame. Ozdobíme 

malinami. 

                                                                                                               Klaudia Smolková, 8.A 



                     Vážená pani riaditeľka, pán farár, vážený pedagogický zbor, milí študenti! 

  

 My, žiačky 4. UVB, sme sa tu  v priestoroch Strednej  odbornej  školy  pedagogickej sv. Márie 

Goretti stretli  prvýkrát v septembri pred štyrmi rokmi. Bolo to stretnutie plné neistoty, strachu, 

hľadania niekoho známeho,  pedagógov či tried. Tešili sme sa na nové spolužiačky, zaujímavé  

predmety, zážitky či poznatky. Čas však letí veľmi rýchlo, neúprosne a dnes  sú okamihy na tejto škole 

pre nás takmer minulosťou. 

Ako hovorí  francúzsky spisovateľ Antoine de Saint-Exupéry  v knihe Malý princ: „V každom 

stretnutí je kus rozlúčky.“  Toľkokrát sme sa pravidelne stretali za dverami triedy, prehovorili tisíce 

viet a rozosmiali množstvo očí. Zažili sme krásne chvíle, plné radosti, šťastia a dobrých pocitov, keď 

sa nám darilo. No rátali sme aj s tým, že to nebude takto večne. O chvíľu nastane čas lúčenia. To si 

uvedomuje obzvlášť dnes, keď trávime na tejto škole posledné dni či týždne. Hoci  boli počas nášho 

štúdia  aj menej príjemné okamihy,  chceme na ne zabudnúť, keď budeme prekračovať prah dverí tejto 

školy.  

 Pri tejto príležitosti sa Vám, pani riaditeľka, pán farár, triedna pani  profesorka, ako i všetci  

pedagógovia, chceme srdečne poďakovať za to, že ste nám  trpezlivo poskytovali nové poznatky. Boli 

ste pre nás studnicou múdrosti a vzdelania. Vaše cenné rady a skúsenosti nás posúvali stále ďalej na 

ceste za našimi cieľmi. Ponúkali ste nám rôzne možnosti štúdia a získavania vedomostí.     

Pani riaditeľka, vážili sme si  Vaše vyučovanie plné  dôsledného výkladu, prezentácií,  

názorných ukážok. Učivo, ktoré ste nám vysvetlili, si pamätáme dodnes. Vaše hodiny boli pre nás 

skutočným zážitkom.  

Drahý pán farár, vždy ste boli veľmi príjemný ku každej z nás. Tešili sme sa na Vaše hodiny, 

na ktoré ste prichádzali so zaujímavými príbehmi. Ďakujeme Vám za Vaše kázne, sväté omše,  za  

cenné rady, za všetky rozhovory, ktoré ste s nami trpezlivo viedli.  

Triedna pani profesorka, Vy ste to  mali   s nami naozaj náročné, tie naše večné absencie! No 

vy ste si pre nás vyhradili priestor i cez víkendy a trpezlivo ste nám venovali svoj voľný čas. 

Vysvetľovali ste nám učivo prezenčne aj dištančne tak, že prechádzalo nielen rozumom, ale i srdcom. 

Nesmierne si to vážime.   Za toto všetko Vám patrí naše srdečné ďakujeme. Boli ste  a stále ste pre nás 

naozajstnou mamou, ku ktorej sme sa  nebáli  prísť s akýmkoľvek problémom. Stali ste sa  pre nás 

stelesnením dobroty, pokory a trpezlivosti.   

 No obraciame sa aj k ostatným vyučujúcich, ktorí ste nás sprevádzali  rokmi štúdia na tejto 

škole.   Vám chceme  taktiež  povedať, že  si vážime Vašu prácu, prácu učiteľa. Sme hrdé, že sme  

mohli byť Vašimi študentkami. 

Ešte raz Vám za všetko  vyslovujeme veľké  - ďakujeme.                             Dominika Krkošová 

Slávnostný prejav 



Športové okienko 

 

Narodila sa 13. 6. 1995 v Liptovskom Mikuláši. Jej oči a vlasy sú 

hnedé. Je vysoká 180 cm a váži 73 kg. Je veľmi zábavná. Má jedného 

brata Borisa, ktorý sa tiež venuje lyžovaniu. 

Odmalička bola k lyžovaniu vedená rodičmi. Vyrastala 

v blízkosti lyžiarskych svahov, na ktorých mali jej rodičia bufety 

s občerstvením. S pretekaním začala už v útlom detstve. 

V disciplíne slalom vynikala odmala, kedy pôsobila v LK 

Liptovský Mikuláš, a preto sa slalomových disciplín drží aj 

naďalej. Trénuje ju Livio Magoni. Za jej najväčšiu súperku 

vo svetovom pohári alpského lyžovania považuje Mikaelu Shiffrinovú. Jej priateľom je 

známy fitness tréner Michal Kyselica, ktorý pre ňu predstavuje významnú psychickú podporu 

hlavne pred dôležitými pretekmi. 

Uhádneš, o ktorej športovkyni je reč? 

V akom Mikuláši sa 

narodila? 

           

Meno najväčšej súperky         

Čo mali jej rodičia na 

svahoch? 

       

Jej brat sa volá        

V akej disciplíne vyniká?        

  

Akému športu sa venuje?           

Meno jej priateľa       

Farba očí a vlasov        

K lyžovaniu ju viedli          

Meno trénera        

Aká je?          

 

Klaudia Kantoríková a Katarína Kožáková, 8.A 



                         JÁN PALÁRIK 

                                 (27. 4. 1822 - † 7. 12. 1870) 

 

  Ján Palárik bol spisovateľ, slovenský katolícky kňaz, 

dramatik, publicista a organizačný pracovník. Patrí                  

k najvýznamnejším predstaviteľom slovenskej drámy           

19. storočia. 

Narodil sa na Kysuciach do učiteľskej rodiny, a tak získal 

jeho počiatočné hudobné i klasické vzdelanie od rodičov. 

Študoval na gymnáziu v Žiline, Kecskeméte, teológiu študoval 

v Ostrihome, Bratislave a Trnave. 

Spolupracoval pri zakladaní Matice Slovenskej, v roku 

1868 sa zúčastnil na založení novej politickej strany – Novej 

školy slovenskej. 

Najskôr ako kaplán vydával časopis Cyril a Method, 

neskôr viedol Katolícke noviny pre dom a cirkev. Písal        

pod pseudonymom Beskydov, ktorý si vybral podľa pohoria 

Beskydy. Vo svojich dielach vyjadruje najmä dve myšlienky: 

ozajstné vlastenectvo a snaha o rozmach slovenského jazyka, 

kultúry, no najmä o uvedomenie si a dôležitosť postavenia 

slovenského národa. Jeho diela tiež verne opisujú dobovú 

atmosféru, čím sú dôležitým prínosom pre pochopenie doby,  

v ktorej žil. 

JEHO DIELA: 

Drotár, Concordia, Dobrodružstvo pri obžinkoch... 
 

 

 

         "V osvete a vzdelanosti veje duch, 
ona kriesi hmoty, sily, život, ruch. 

Ona dáva žitia práva národu, 

rabstvo borí, zlatú tvorí slobodu." 

Ján Palárik 
 

Pripravila Kristínka Tabačárová, 9.B 



                                          Dejepisná tajnička 

Bájni  zakladatelia Ríma sa volali ... 

 1.            

2.           

 3.        

4.          

 5.       

 6.      

 7.     

 8.        

 9.      

10.      

 11.       

 12.        

13.      

 

1. Etruskovia boli vynikajúci ... 

2. Ako sa volá 3. obdobie starorímskych dejín? 

3. Ako voláme obyvateľov Ríma? 

4. V ktorom dnešnom štáte žili Etruskovia? V ... 

5. Ktoré zviera je symbolom Ríma? 

6. Posledný rímsky kráľ bol pyšný a ... 

7. Ktoré zvieratá „pomáhali“ rozsúdiť, kto sa stane prvým kráľom v starovekom Ríme? 

8. Komu Rimania v minulosti kradli ženy? 

9. Kde sa našla zlatá platnička, ktorá obsahuje dvojjazyčné venovanie fenickej bohyni 

Aštarte? V ... 

10. Ako sa volal trójsky hrdina, ktorý sa v legendách spája so vznikom Ríma? 

11. Čím bol Servius Tullius? 

12. Kým sa musela stať kráľovská dcéra Rea Silvia? 

13. Koľko kráľov podľa tradície vládlo v Ríme? 

Ak sa o nich chceš dozvedieť viac, 

prečítaj si Báj o založení Ríma. 

Julka Kontríková a Kristínka Tabaková, 6.A 



                  Svätý Gregor 

(* asi 540, Rím – † 12. marec 604, Rím)                                                                             

Svätý Gregor I. bol 64. pápež rímskokatolíckej cirkvi (v období 

rokov 590 – 604). Okrem najvyššej duchovnej funkcie sa stal 

známym aj ako cirkevný učiteľ a autor množstva spisov, homílií a 

apoštolských listov. Ako prvý mních v cirkevných dejinách sa stal 

pápežom. Vymyslel cirkevný spev: gregoriánsky chorál. Patril           

k  významným osobnostiam svojej doby. Je považovaný za 

zakladateľa stredovekého pápežstva. 

Jeho pontifikát bol poznačený mnohými nepokojnými 

udalosťami. Práve vtedy prebiehalo sťahovanie národov. Počas 

moru v Ríme konal odprosujúcu pobožnosť, po ktorej bola skaza 

odvrátená. Zreformoval liturgiu, zvlášť liturgický spev. Doteraz sa 

používa pri bohoslužbách tzv. gregoriánsky nápev, ktorý je 

pomenovaný práve po ňom a pochádza z jeho čias. Taktiež zvyk 

slúžiť gregoriánske omše                   

za zosnulých pochádza z tohto 

obdobia. Napísal mnoho spisov. 

Patrí k štyrom západným cirkevným 

otcom. Dejiny mu dali prívlastok 

Veľký, on však používal titul „servus 

servorum Dei“ (sluha Božích 

služobníkov). Sv. Gregor sa narodil   

v Ríme okolo roku 540 ako syn 

Jordána, bohatého senátora, ktorý 

sa neskôr vzdal svojej funkcie a stal 

sa jedným           z deviatich rímskych 

diakonov. 

Pripravila Janka Matejičková, 9.B 



    Projekty Žiakov našej školy 

                                       

                   

                                 

                                  

 

 



Projekty žiakov zo Základnej školy Oščadnica - Ústredie 

 

         

 

           

                                                          

          



Ústredíčko   č.2      školský rok  2021/2022     11. ročník                

BOH 

K Bohu sa modlím každý deň, 

vždy ráno i večer chcem. 

Stále sa s ním rozprávam 

o veciach, čo ma trápia. 

 

On vie, čo mu poviem, 

no počúva každý deň. 

Za zlé skutky sa spovedám 

a  On mi odpovedá. 

 

Do nového dňa mi dá silu vstať, 

k tým, ktorých mám rád. 

Budem prežívať nový deň, 

len s Pánom kráčať chcem. 

 

Ty si nám život dal, 

to je Tvoj veľký dar. 

Za všetko Ti veľmi  ďakujem. 

Len s Tebou búrku zdolať chcem. 

 

                                            Anička Rábiková, Sonička Durschmiedová, 7.B 

 

 

 

                                       

        

   DOVIDENIA! 

         Záver alebo tešíme sa na Vás v budúcom čísle. 

 

 


