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Milí naši verní čitatelia !   
 

Sme radi, že sa stretávame v ďalšom roku pri čítaní časopisu                   

Štefánkoviny. 

 

Každé číslo je pre nás výzva. Chceme ho pre Vás 

urobiť čo najzaujímavejšie, plné dobrých textov a 

nápadov. V tomto čase je jeseň plná krásnych farieb 

a čakajú nás dušičkové sviatky. Budeme radi, ak Vám 

tieto dni spestríme. Pokiaľ Vás niečo zaujalo alebo by 

ste radi svojim nápadom prispeli, budeme sa tešiť na 

Vaše príspevky.  
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   Z VAŠEJ TVORBY  

 

Strašidlá v lese  
 

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna planéta, ktorá sa 

volala Halloween. Na planéte Halloween bolo veľa  

lesov, potokov, no aj domov. Nič však nebolo obyčajné. Na 

tejto planéte žilo jedno celkom obyčajné 

dievča Erika.  

Jedneho dňa, večer šla Erika do lesa 

nájsť bylinu, pre svoju chorú babičku. Tak sa 

teda vybrala do tajomného lesa. Išla, išla, až došla k domčeku, o ktorom mu kedysi 

dávnejšie hovorila jej babička.  

Bolo tam ticho, chladno a desivo. 

Lístie šumelo a vetrík čudesne fúkal. Erika 

sa bála, a už- už chcela utiecť, no v tej 

chvíli sa tam objavil duch. Duch bol veľmi strašidelný 

a Erika sa zľakla. Otočila sa, a chcela újsť no vtom sa 

zajvil pred ňou zelený zombík, a potom ďalší duch. Erika 

zostala v riadnom strese.  

Všetky stašidlá sa blížili priamo k nej. Zrazu 

z domčeka vyliezla aj striga a za ňou šiel rozospatý 

strigôň. Priamo za Erikiným chrbtom 

bol hrob a z hrobu vyliezal trhaným spôsobom zasa 

zombík. O malú chvíľu už pri strome stála smrťka.  

Zombík došiel k Erike a pohrýzol ju........         

 

Chcete vedieť, čo sa stalo ďalej? Pokračovanie nabudúce..... 
Autor: Karin Urmaničová Ilustrácie zhora: H. Hnátová 4.E. a E. Hedvigová 3.A, Naty Vinarčíková 4.B,  

Mila Ranisavič, 4.C,  
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Návšteva útulku Slobody zvierat 
 

V utorok 12.10. 2021 žiaci 15., 16. oddelenia ŠKD 

a vychovávateľky Petra Pšenčíková a Mgr. Monika Jaššová navštívili útulok 

na Poliankach v Bratislave. 

Do útulku deti okrem finančnej podpory priniesli havkáčom a 

mačičkám granule a pamlsky, hračky, staré uteráky, ktoré budú potrebné 

hlavne v zime. Do zbierky sa zapojili aj ostatné oddelenia za čo im 

samozrejme veľmi pekne ďakujeme. Počas krátkej prednášky, ktorú viedla 

pani z útulku sme sa dozvedeli o činnosti útulku, problémoch s ktorými sa 

zamestnanci útulku často pri snahe zachrániť zvieratá stretávajú, o  osudoch 

,,útulkáčov” a možnosti ako pomôcť - venčenie a adopcia.  

Taktiež nám predstavili porozprávali o kampani ,,Stop reťaziam.“ 

Kampaň Nie reťaziam bola úspešná – parlament 

schválil zákaz reťazí! 22. júna 2021 prijala 

Národná rada SR zákon, ktorým sa na Slovensku 

zakazuje držanie psov na reťazi. Po prednáške pracovníci pridelili študentom psíkov na 

vôdzkach, ktorých mohli ísť vyvenčiť. Žiaci prejavili záujem návštevu opakovať a 

ochotu aktívne pomáhať pracovníkom útulku. Je dôležité si uvedomiť, že vďaka 

obetavým ľuďom, ktorí tu pracujú a svoju prácu berú ako poslanie sa mnoho psíkov  

netúla po uliciach a nájdu aj svoj domov. 

 
 

                                              
   
 
 
 
 
     
 
 
 
 
                        Deti počúvajú o kampani ,,Stop reťaziam.“ 

Deti venčili pridelených psíkov. 
 

 

   PREDNÁŠKA O ZÁCHRANE ZVIERAT 
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RECEPT 

 
Zombie prsty 

 

Ingrediencie: 

 

15 hrstí rozomletých ľudských kostí (380g hladkej múky) 

2 hrste rozdrvených klov z diviaka (50g kukuričnej múky) 

2 štipky sušených sĺz uväznených princezien (2 čl soli) 

7 hrstí hviezdneho prachu (150g kryštálového cukru) 

3 pavúčie vajcia (3 vajcia) 

2 črpáky mlieka jednorožcov (290ml mlieka) 

8 prstov z mŕtvol (8 párkov) 

 

Všetky 

ingrediencie musíme poriadne rozmiešať.  

Useknuté prsty zo starých mŕtvol 

napichneme na paličky, namočíme a 

poriadne obalíme magickej zmesi.   

 

Osmažíme v rozpálenom ľudskom tuku 

do hnedasta. 

Podávame s odstátou a dobre 

vychladenou dračou krvou. 

Dobrú chuť!!!!!!! 
 

 

.   
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  Z VAŠEJ TVORBY  
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Helovínska báseň 
 

Hurá, je tu Helovíín! 

Každé dieťa výska. 

Strašidiel sa nebojím, 

smrťke ruku stískam. 

Helovínske cukríky  

od každého vypýtam. 

Za strašidlo sa vystrojím, 

všetkým strach nachystám.  

 

Lucia Vinarčíková 2. D 

 

 

 

Jeseň 
               

Na známosť sa všetkým dáva,           Veľmi sa nám jeseň páči, 

na jeseň lístie opadáva.                      nech sa komu ako ráči. 

Už šumia zo stromu lístia,                 Každý správny chlap vezme lopatu, 

zas vidno farbu oranžového lista.      zhrnie lístie, nechce odplatu. 

 

Zo stromu lístie padá,                        Ešte si tu jeseň užime, 

a tak celá kopa na zem sadá.             pokiaľ teraz môžeme. 

Lístia padá stále viac a veľa,             Veľmi nám tento čas bude chýbať, 

už je z neho kopa celá.                      na zimu však bude treba drevo rúbať.  

 

Našu jeseň máme radi,                      Už sa zima behom blíži, 

daktorým to veľmi vadí.                  dúfam,že rastlinkám moc neublíži. 

Každý list ma iný tvar,                      na zimu zas napadá veľa snehu, 

a nakoniec všetkým listom zdar.       vločky sa už tešia, a sú v strehu. 
 

 
Karin Urmaničová, 4.C 
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Vedeli ste, že????????? 
 

      6. októbra 1944,  
v tento pamätný deň prešli jednotky 1. 

československého armádneho zboru (1. ČSAZ) hranicou 

vtedajšieho Československa. V druhej polovici roku 1941 po napadnutí Sovietskeho zväzu 

nacistickým Nemeckom sa začala meniť aj situácia ostatných vojakov. Česko-slovenskí 

komunisti, ktorí boli v sovietskom azyle i samotné velenie vojska pod vedením podplukovníka 

Ludvíka Svobodu, oslovilo sovietsku vládu, aby uvažovala o vzniku česko-slovenského 

zahraničného vojska na jej území.  

Začiatkom roku 1942 sa v Buzuluku začala formovať 
jednotka, ktorá mala byť základom novej česko-slovenskej 

armády. Okrem vojakov z česko-slovenského vojska sa do 
jednotky hlásili i česko-slovenskí občania, žijúci v ZSSR, 
slovenskí vojnoví zajatci a prebehlíci, pôvodne bojujúci v 

slovenskej armáde proti ZSSR a neskôr aj Česi. 

Útočné úsilie sovietskych a česko-slovenských vojsk 

bolo nesmierne a tvrdo bráneným horským terénom. Pri 
tom vtlačili nepriateľa do hĺbky Karpát a spôsobili mu 

značné straty na živej sile (podľa 
sovietskych údajov: asi 52 000 

mŕtvych, ranených a nezvestných), 
ako aj technike a zbraniach (800 

diel a mínometov, do 185 tankov a 

samohybných diel).  

Straty Sovietskej armády a 
česko-slovenského armádneho 
zboru však boli tiež ťažké, padlo asi 

19 000 sovietskych vojakov (tieto 
straty však nezahŕňajú straty 4. 

gardového a 31. tankového zboru) a 
1800 príslušníkov 1. česko-

slovenského armádneho zboru. Dohromady mali útočiace vojská asi 88 000 ranených.  

    Bol to deň, kedy si mnohí naši predkovia slúžiaci v zahraničnom odboji na východe, 
konečne povedali „Sme doma!“ Po vojne sa tento deň z úcty pamiatky, stal Dňom 

československej armády. 

   VIETE, ŽE.. . . ..  

https://sk.wikipedia.org/wiki/1941
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_Svoboda_(prezident)
https://sk.wikipedia.org/wiki/1942
https://sk.wikipedia.org/wiki/Buzuluk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Karpaty
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tank
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%A1_arm%C3%A1da
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%BD_%C4%8Desko-slovensk%C3%BD_arm%C3%A1dny_zbor_v_ZSSR
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%BD_%C4%8Desko-slovensk%C3%BD_arm%C3%A1dny_zbor_v_ZSSR
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28. október 1918. Dátum, ktorý Čechom a Slovákom priniesol 
prvý spoločný štát.  

 

Vo vtedajších pohnutých časoch v dôsledku prvej svetovej vojny znamenal veľké 

nádeje pre lepší život. 28. októbra 1918 Československý národný výbor oficiálne vyhlásil v 

Prahe vznik ČSR. 

  O dva dni neskôr, 30. októbra 1918, nezávisle od pražských udalostí, prijala v Martine 

slovenská politická elita Deklaráciu slovenského národa, známu pod názvom Martinská 

deklarácia, ktorou zverejnila svoje dávnejšie rozhodnutie o vyňatí Slovenska z predvojnového 

Rakúsko-Uhorska a spolužití s českým národom v spoločnom štáte. Slováci ako národ mohli 

prvýkrát vo svojej histórii slobodne rozvíjať svoj jazyk, vzdelanosť a kultúru, sformovať 

svoje kultúrne a politické elity. Pražské aj martinské deklaratívne rozhodnutia tvorili 

historický kľúč, ktorý otvoril dvere pre viac ako 70-ročnú spoločnú dejinnú cestu občanov 

oboch národov na pôde Československej republiky. Česko-Slovensko bol zvrchovaný štát v 

Strednej Európe a existoval do decembra 1992, kedy došlo k jeho mierovému rozdeleniu na 

dva nezávislé štáty: Česko a Slovensko. 

 

 

https://www.mzv.sk/ministerstvo/slovaci-napriec-storocim/1918-vznik-spolocneho-statu-cechov-a-slovakov 
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Rozhovor s pani riaditeĽkou 
 

1. Dobrý deň, pani Lešková. Ako sa máte? 

 Som veľmi rada rada, že po dlhej dobe máme v škole 
všetky triedy a všetkých učiteľov. 

2. Ako vyzerá Váš bežný pracovný deň? 

 Môj bežný deň sa snažím vždy začínať úsmevom a dobrou 
náladou, počas dňa je potrebné vybaviť množstvo 
papierovačiek, na ktoré si musím zvykať a nie sú mi po vôli. 
Chystám sa na návštevy tried, aby som videla ako žiaci 
pracujú, ako napredujú a ako sa prispôsobujú učeniu po 
tých dvoch rokoch dištančného vzdelávania. 

3. Keď si porovnáte vašu prácu pani zástupkyne a pani 
riaditeľky, v čom je vaša práca teraz iná? 

 Riaditeľ školy na rozdiel od zástupcu školy zodpovedá za celkový chod školy, vydáva rozhodnutia o  prijatí nových 
žiakov, zodpovedá za hospodárenie s financiami školy, rieši prijímanie nových pracovníkov, výpovede, riešenie 
sťažností či už zo strany rodičov alebo zamestnancov. Veľmi dôležitou súčasťou je aj komunikácia so 
zriaďovateľom školy. 

4. Ako ste si obľúbili vašu kanceláriu? 

 Moja nová kancelária ostala nezmenená, zatiaľ som nestihla kúpiť ani kvety, ale verím, že sa mi to v dohľadnej 
dobe podarí. 

5. Ako dlho už učíte na našej škole? 

 Do základnej školy som nastúpila v r. 2002 ako učiteľka biológie. Pracujem tu 19rokov. Počas týchto rokov som 
vystriedala rôzne pozície od triednej učiteľky, výchovnej poradkyne, vedúcej predmetovej komisie, zástupkyni 
pre 2. stupeň až po dnešnú funkciu riaditeľky školy. 

6. Máte popri vašej práci čas na voľnočasové aktivity, aké sú vaše záľuby? 

 Voľný čas trávim najmä doma v záhrade. Počas prázdnin bolo voľného času  

viac a ostal mi priestor na turistiku. 

7. Na aké novinky sa môžu žiaci a učitelia tešiť tento školský rok? 

 Pre žiakov 2.stupňa dokončujem odborné učebne fyziky, biochémie, techniky  

a v projekte Modernejšia škola sme pripravili 4triedy aj pre žiakov  

1.stupňa. Okrem toho pripravujeme pre všetkých žiakov žiacku  

wifinu a pre učiteľov výťah. 

8. Máte už svoju obľúbenú triedu ak áno ktorú? 

 Obľúbenú triedu nemám, postupne spoznávam žiakov, ktorých som neučila.  

                                                              Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor.                     Kristián Šimek 9.A.  

   ROZHOVOR  
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PEČIEME V ŠKOLSKOM KLUBE 
Školský klub ponúka deťom celú škálu aktivít, ktoré pozitívne ovplyvňujú voľný čas detí a učia ich 

využívať voľný čas plnohodnotne. Avšak v školskom klube sa realizuje výchova a to v piatich tematických 

oblastiach. 

Cieľom tej pracovno-technickej oblasti výchovy je: 

• rozvíjať manuálne a technické zručnosti detí, 

• získavať základné zručnosti pre praktický 

život, 

• viesť deti k spolupráci, 

• rozvíjať technické myslenie, predstavivosť, 

technické postupy a záujmy a aktivity, 

• vedieť samostatne vytýčiť jednoduché osobné 

ciele, 

• pracovať s netradičným materiálom, využiť 

netradičné techniky a spôsoby práce. 

A preto si žiaci 6.oddelenia ( 2.A a 3.A triedy ) preverili svoje zručnosti a pod vedením pani vychovávateľky si 

upiekli chutné muffinky. Každý priložil ruku k dielu, miešali, zdobili, ochutnávali a tešili sa. Ich vôňa sa niesla 

celou chodbou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A na záver pripájame recept: 

  2 poháre polohrubej múky 

1 pohár cukru 

1 pohár mlieka 

¾ pohár olej 

2 ks vajce 

1ks prášok do pečiva 

1ks vanilkový cukor 

½ pohára čokolády     Pečieme pri 180 °C cca 20-25 minút.  Dobrú chuť!           Košíková Diana 

   RECEPTY  
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Pamiatka zosnulých a Sviatok všetkých svätých 
 

Milí čitatelia! 

 
Vedeli ste, že Halloween má svoj pôvod v Európe? Oslavuje sa hlavne v 

západnom svete, najmä v USA, Portoriku, Írsku, Spojenom kráľovstve, Kanade a tiež aj 

v Austrálii a na Novom Zélande. Pôvod má tiež v Írsku ako pohanský sviatok. 

Pamiatka zosnulých je deň, kedy si pripomíname pamiatku všetkých blízkych, 

ktorí už nie sú medzi nami.  

 

Tento sviatok sa začal písať v 4. storočí. Pápež Gregor 4. v roku 1835 presunul 

tento sviatok na 1.november, kedy oslavujeme aj Sviatok všetkých svätých.  

Etnologička,  PhDr. Katarína Nádaská, PhD., ktorá sa tomuto sviatku intenzívne venovala 

vo viacerých článkoch, hovorí: „V našich končinách sa Svetlonosi vyrezávali len ako 

zábava, keďže sa už skoro stmievalo, vyrezávané tekvice na plotoch so sviečkou vo 

vnútri osvetľovali ľuďom vracajúcim sa z cintorínov cestu.“ 

Podľa zákona Slovenskej republiky je tento sviatok oddychom od práce. Ľudia 

chodia na cintoríny, pália sviečky na hroboch a modlia sa.  

 

A ako tento sviatok oslavujete VY?   

Vyberiete sa na hroby zosnulých alebo si len v duchu na nich zaspomínate? Nech už 

trávite tieto dni 

akokoľvek, pokúste sa hlavne spomaliť 

a zosnulým vyslať do večnosti lásku. 

A nezabudnite v kruhu rodiny 

pospomínať na všetko krásne, čo ste spolu 

prežili.  

 

Zaspomínajte si na úžasných ľudí, ktorí 

už nie sú medzi vami. 

 
Simona Mataninová Konečná, 4.A 

 

   ZAUJÍMAVOSTI  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Portoriko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Írsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spojené_kráľovstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://sk.wikipedia.org/wiki/Austrália_%28štát%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nový_Zéland
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pohan
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O chlapcovi, čo nemal rád jeseň 
 

Sú ľudia, ktorí majú veľmi radi jeseň. Tento príbeh však bude o chlapcovi, ktorý naopak jeseň 

nemal rád, no nakoniec si ju obľúbil.  

Bola raz jedna rodina. Mali syna, ktorý sa volal Jakub a chodil do 4. triedy. Nemal rád jeseň 

preto, lebo na záhrade mali veľa lístia a on, keďže bol jedináčik, každý, každučičký deň v lete si po 

škole išiel zahrať futbal s kamarátmi. Teraz však nemôže, lebo mu v ceste, keď hrá futbal, zavadzia 

lístie.  

Jedného dňa, keď išiel Jakub do školy, stretol svojho kamaráta Adama. Pekne sa pozdravili 

a Adam mu rozpovedal zážitok, ktorý zažil počas jesenných prázdnin.  

Keď Adam skončil, Jakub mu povedal, že jeseň nemá rád. 

A keď sa to dozvedel Adam, povedal mu, že jeseň je veľmi zábavné ročné obdobie. Jakub sa 

spýtal: „Prečo?” 

Adam mu odpovedal, že preto, lebo sa môžeme ohadzovať a blázniť s krásnymi farebnými listami. 

Jakuba to veľmi zaujímalo, a tak si povedal, že to skúsi aj on. Dohodol sa s kamarátom Adamom, 

kedy a kde sa stretnú po škole a spoločne išli na vyučovanie. Keď skončila posledná hodina, 

chlapci sa stretli na dohodnutom mieste.  

A začala listová bitka. Začali sa teda ohadzovať a veselo poskakovať v popadanom lístí 

a Jakuba to ozaj bavilo. Tak nakoniec sa z chlapca, ktorý nemal rád jeseň, stal Jakub, ktorý si jeseň 

obľúbil.     
 
                     

                      Karin Urmaničová, 4.C    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                        Ilustrácia: Sofia Lenharčíková, 4.A                         Paulína Turčaník, 4.A 

   Z VAŠEJ TVORBY  
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ŠKOLA V PRÍRODE 
 

Aj tento rok sa naší štvrtáci vybrali do Školy v 

prírode. Máme obľúbenú destináciu v Repišti, neďaleko 

Sklených Teplíc. Majú to tam radi nielen deti, ale aj pani 

učiteľky. Zažili sme 5 dní učenia, zábavy, behania, 

turistiky a dýchania čerstvého vzduchu. A samozrejme a 

kadečoho iného. Ale, ako sa hovorí, čo sa stalo v Repišti, 

to zostane v Repišti. Fotky hovoria za všetko. ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   STALO SA V ŠKOLE  
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Najlepší školský trest  
 

                   
                   

                    Už nikdy nebudem nosiť  
                    do školy namiesto učebníc  
                     v taške lístie a hádzať ho  
                                       do zborovne. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁBAVA  
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Pýtali sa 110-ročnej babky: ,,Zažili ste vo svojom živote veľké sklamanie ?“  

,, Áno! Keď mi ako 90-ročnej zobrali vodičák.“  

 

Ako sa hovorí tomu, keď drak žerie iba bezhlavých rytierov? 

Bezlebková diéta.  

Skupina profesorov je pozvaná na let lietadlom. Potom ako sa usadili, bolo im povedané, že 

lietadlo je skonštruované ich študentmi. Všetci až na jedného vstali a v panike vystúpili. Profesora, 

ktorý ostal sa spýtali: ,,Prečo ste ostali sedieť ?“ ,, verím svojim študentom. Keďže ich poznám, 

môžem vás uistiť, že ten šrot ani nenaštartuje.“  

 


