
Hurá, kupón! 
       Túto vetu znova zopakuješ, keď ti nový kupón pomôže                        

pri skúšaní. Nezabudni na pravidlá: 
 musíš ho použiť na začiatku hodiny, 

 neplatí pri avizovanej odpovedi, písomke, diktáte a pod. 

 

Kupón 
 
 
 

 

 

 

 

Pozor!!! 

Svoje nápady môžeš posielať aj na túto adresu:  

            zaskolak17@gmail.com 

 

Záškolák je náš spoločný školský časopis, preto neváhaj a ak máš 

nápady, návrhy, ako ho vylepšiť, chceš napísať o zaujímavých 

aktivitách svojej triedy, rady ťa v kabinete privítajú učiteľky 

slovenského jazyka a literatúry. 
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RozhovorY  

Vtipy, relax, recept 

List Ježiškovi 

Naše úspechy 

Školský miš-maš 

 

 

Milí  ZÁŠkoláci! 

Do rúk sa Vám dostáva nové jesenné číslo. Príjemné chvíle   

pri jeho čítaní Vám prajú členovia redakčnej rady. 

 



VEDELI STE, ŽE...  
 

  štúrovský básnik Andrej Sládkovič pochádzal zo 14 detí? 

 štúrovského básnika Janka Kráľa prezývali aj divný Janko, pretože 

niektoré básne, ktoré napísal, hneď aj spálil? Dodnes nevieme,  kde 

je pochovaný a nepoznáme ani jeho skutočnú podobu.  

 anglický dramatik  William Shakespeare sa narodil 23.4. 1564  

a zomrel 23.4. 1616, teda v deň svojich narodenín? 

 slávny umelec Leonardo da Vinci bol nemanželským dieťaťom a že  

odmalička sa učil písať sprava doľava? Svoje výskumy zapisoval 

sotva čitateľným zrkadlovým písmom? 

 vedkyňa Maria Curieová-Sklodowská, bola prvým a zatiaľ jediným 

človekom na svete, ktorému v dvoch rôznych odboroch udelili 

Nobelovu cenu – Fyzika/Chémia? 

 slávny skladateľ J. S. Bach (jeho meno v preklade znamená potok) 

mal s 2 manželkami  20 detí, ale len 9 prežilo?  

 svetoznámy maliar Vincent van Gogh, ktorého obrazy sa dnes 

predávajú za milióny dolárov, žil v  obrovskej chudobe a za svojho 

života predal iba jeden jediný svoj obraz?  

 Alberta Einsteina, človeka, ktorého považujú za najvýznamnejšiu 

osobnosť minulého storočia, učitelia ohodnotili na gymnáziu 

z matematiky a fyziky štvorkou? 

 maliar Pablo Picasso sa občianskym menom volal Pablo Ruiz. Meno  

získal po matke, ktorá sa za slobodna volala Picasso?  

 vynálezca Thomas A. Edison pomenoval svoju prvú žiarovku 

svietiacou cibuľou? 

 

NAJSAMLEPŠIE   VTIPY 

 

 
Viete,  kedy by ma škola najviac osvietila?  
Keby začala horieť .  
                         Inzerát: Predám školu s  učiteľmi. 
                           Značka: LACNO  

 
Pýta sa uči teľka Dežka .  

Učiteľka: „Dežko,  povedz zvieratko na p .“  

Dežko:  „Patkaň .“  

Učiteľka: „Dobre,  teraz  povedz zvieratko na d .“  

Dežko:  „Dva patkane.“  

Učiteľka: „A  teraz povedz zvieratko na ž .“  

Dežko:  „Žeby tr i  patkane?“  

 
Príde 73 rokov stará učiteľka matematiky do tr iedy vyučovať 

a zisťuje,  že v  nej sedí len  jeden  žiak.  
Pýta sa ho: „A kde je zvyšok?“  

A žiak odpovedá: „Neviem, ale ja som školník a  toto je 
kotolňa.“               

 
On: „S lečna,  nechcete sa  so  mnou zoznámi ť ?“                
Ona:  „Nie! “  
On: „Ale,  s lečna!  Da jte  mi  svo j  te lefón.  Aký máte? “                       
Ona:  „Nokiu.“  
On: „Tak som to nemysle l .  Aké máte č í s lo ?“  
Ona:  „Orange.“  
On: „Nie,  n ie !  Cifry ,  č í s l a ,  aké sú?“                            
Ona:  „Arabské.“                                           

                              Tie oč i . . .  tá  tvár. . .  t ie  pery.. .  tá  postava. . .   
                            . . . tá  inteligencia, ale dosť  bolo o mne.  

Ako sa máš ty?  
 

Veľmi rada sa hrám s  tvojimi krásnymi vlasmi.                         

Rada ti  ich hladkám. Rada ti  ich bozkávam.                                       

Rada sa ti do nich zavŕtam.                                              

Tvoja. . .  VOŠ.  

 

 



MILÉ DETI, 

tešíte sa už na darčeky, ktoré si nájdete pod vianočným stromčekom?                     

Pošlite Ježiškovi tento list a pomôžte mu tak vybrať pre vás ten správny darček. 

Buďte už len trpezlivé, on na vás určite nezabudne...  

 

 

 

Milý Ježiško,  

      volám sa............................... 

         a mám ...........rokov. 

       Ježiško, veľmi by ma potešilo,  

           keby som si  

              pod vianočným  stromčekom   

            našiel/a: 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

VŠIMNITE SI! 

ICE vo vašom 

mobile! 

Záchranári a zdravotníci si všimli, že pri dopravných a 

iných nehodách majú zranení pri sebe zvyčajne mobilný 
telefón. Pri záchranných akciách však cudzie osoby 
nevedia, KOHO z dlhého telefónneho zoznamu majú 

kontaktovať. Personál záchrannej a rýchlej zdravotnej 

pomoci preto navrhuje, aby KAŽDÝ mal v telefónnom 

zozname rozpoznateľný zoznam kontaktných osôb                  
pre prípad núdze.  

Medzinárodné uznaný pseudonym je  ICE (In Case of 
Emergency). Pod týmto menom by sme vo svojom mobile 

mali uviesť telefónne číslo a osobu, ktorú v prípade núdze 

môže kontaktovať polícia, záchranná zdravotná alebo 

požiarna služba. Ak chcete ako núdzový kontakt uviesť 

viac osôb, použite pseudonymy man ICE1, ICE2, ICE3 atď. 

Je to jednoduché, nič to nestojí a môže pritom zachrániť 

život. 
 
 



 

 
Stridžie dni považovali už starí Kelti za obdobie temna                       

od 1.novembra do 21.decembra.  

Predlžovanie nocí sa stotožňovalo s dočasným víťazstvom tmy – zla 

nad dobrom – svetlom. Naši predkovia verili, že práve počas 

dlhých jesenných nocí sa aktivizujú strigy, strigôni a démonické 

sily. Preto na stridžie dni sa viazalo mnoho príkazov, zákazov, 

praktík, ktoré museli naši predkovia dodržiavať. Proti bosorkám – 

strigám a strigôňom sa chránili cesnakom, svätenou vodou alebo 

posvätenou kriedou kreslili kruhy. Zaberal aj mak či čierna mačka 

zakopaná  pod prahom domu. Tieto praktiky slúžili na to, aby sa 

rodine, dobytku či majetku nič zlé neprihodilo. Stridžie dni sa 

končili 21.decembra, keď chodili spievať prví koledníci a roznášali 

sa vianočné oblátky. No a po Vianociach nasledoval Nový rok a dni 

sa predlžovali, takže strigy postupne strácali svoju moc.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                   (odskúšaný recept!)  
 
Čo potrebujeme? 

400 g hladkej múky, 170 g práškového cukru, 
50 g masla, 2 vajcia, 1 polievková lyžica rumu 
(vyparí sa pri pečení!), 3 polievkové lyžice 
medu, 1 čajová lyžička sódy bikarbóny,                     
1 polievková lyžica medovníkového korenia 
(škorica, aníz, klinčeky), 1 vajce na  potretie 
 
Ako na to? 

 Z prísad vymiesime cesto a necháme ho 
hodinu odpočívať v chladničke.  

 Potom ho rozvaľkáme  na 3 mm a vykrajujeme formičkami 
rôzne tvary a ukladáme na vymastený alebo papierom                         
na pečenie vystlaný plech.  

 Potrieme ušľahaným vajcom a môžeme ich vyzdobiť napr. 
orieškami, lieskovcami, hrozienkami, podľa vlastnej fantázie 
(ale nemusíme).  

 Dáme upiecť do predhriatej rúry (plynový sporák stupeň                     
3, elektrický 180º C). Pečieme doružova cca 7-8 minút. 
Hneď  po upečení a vychladnutí ich môžeme jesť! 

 Ak ich hneď nepojeme, môžeme ich ozdobiť (čokoládovou 
polevou, kokosom, mandľovými tyčinkami alebo 
lupienkami...alebo snehovou polevou) a skladovať v chlade. 
V škatuli s jablkom približne jeden mesiac.  

Dobrú chuť!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Prezradili o sebe... 
 
Tento školský rok posilnili náš pedagogický zbor dve 

nové kolegyne. My sme boli zvedaví a položili im pár 
otázok:  

 
MGR. DOMINIKA HRABČÁKOVÁ 

triedna učiteľka na 1. stupni 

 
Túžili ste sa stať učiteľkou 

odmalička? 

Odmalička nie. Chcela som sa stať 

módnou návrhárkou. Moja túžba stať sa 

učiteľkou sa prejavila na strednej škole 

a potom sa ďalej stupňovala. 

Chodili ste do školy rada? 

Samozrejme. 

Ak by ste neboli učiteľkou, čo by ste robili? 

Mám vyštudovanú strednú školu – obchodnú akadémiu. 

Takže by som mohla robiť niečo v ekonomickom odbore, 

veľmi ma bavil strojopis. 

Záľuby vo voľnom čase?  

Čítanie kníh, nakupovanie, futbal. 

Vaše životné krédo? 

Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody. 

Naj jedlo: bryndzové halušky 

Naj film: Nekonečný príbeh 

Naj kniha: Wm. Paul Young: Chatrč 

 
 

 

 

 
 

Na Vianoce a 
v novom roku 

vinšujeme nastokrát 
teplé slnko nad domovom, 

dobré skutky s dobrým slovom, 
zdravia, šťastia akurát, 
aby Vás mal každý rád. 

 

 

 



 
 

MGR. ĽUBICA VOROŇÁKOVÁ 
učiteľka nemeckého jazyka 

 

Túžili ste sa stať učiteľkou 

odmalička? 
Áno. A táto moja túžba sa nezmenila. 
Môj ocko dodnes  spomína, ako som 

sa doma hrávala na školu. Všetky 
moje bábiky a plyšáky boli moji žiaci, 
ktorí mali mená mojich ozajstných 

spolužiakov. Jeden plyšový medveď 
bol spolužiak, ktorý nám v triede robil zle, a tak odo mňa 

dostal párkrát pravítkom 
Aké predmety vyučujete v našej škole?  
Nemecký jazyk, občiansku náuku a informatiku. 

Ak by ste neboli učiteľkou, čo by ste robili? 
Asi by som bola cestovnou sprievodkyňou alebo delegátkou 

na niektorom z gréckych ostrovov, keďže práca s ľuďmi ma  
napĺňa a Grécko je krajina, v ktorej som pracovne  strávila 
štyri nezabudnuteľné mesiace a niekoľkokrát aj letnú 

dovolenku. 
Záľuby vo voľnom čase? 
Rada cestujem, spoznávam nové miesta, pečiem a veľmi rada 

si zahrám bedminton. 
Vaše životné krédo?  

Správaj sa k ľuďom tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe. 
Naj jedlo: nemám. Zjem všetko, niečo s väčšou, niečo 
s menšou chuťou. 

Naj film: nemám žiadny konkrétny, uprednostňujem 
romantické filmy a klasické české komédie. Keďže mám 

päťročného syna, doma „fičíme“ na rozprávkach. 
Naj kniha:  nemám, ale rada si prečítam historické či 
dobrodružné romány a životopisy slávnych ľudí. 

 
Ďakujeme za rozhovor  
 

 
 

FRUIT 
Find the words below in the grid.  

Words can go horizontally, vertically and diagonally, 
backwards or forwards. 

 

T F P Y M V X K X Y V Z 

C G P A R V N R L Q M S 

F P Q N N R D T N N T G 

T M I A M B E C K R F R 

H Z X N R J H B A T T A 

O F Y A E E Z W P O F P 

N R J B R A B K C S E E 

O R A R H E P I Q L A F 

L Z Y N R B R P P N L R 

E L N R G P F P L Y J U 

M M Y R A E A Z D E M I 

L E M O N K W R A E P T 

 

apple grapefruit pear 

apricot lemon pineapple 

banana melon raspberry 

cherry orange strawberry 

 



 
 

                   SLOVENČINA 
 

Pády, rody, časovanie, Slovenčina nie je hranie. 
 

Predpony aj predložky, neschováš do ponožky. 
 

Musíš to mať všetko v hlave, použitie bude hravé. 
 

Ministerstvo pripravilo  a všetkých nás zarmútilo: 
 

Testovanie päť - hrôzostrašný  svet! 
 

Šafinová, naša triedna, Slovenčina bez nej biedna! 
 

Nádej do nej vkladáme, testovanie zvládame. 
 

Ona je však prísna,  lež, vtipkovať vie s nami tiež. 
 

Zákernosti Slovenčiny objasní nám cez zločiny. 
 

Ukradneme prípony žene, kosti, chlapovi ... 
 

Slová pekne do radu do básne sa pokladú. 
 

Prízvuk, tempo, melódia sťa pieseň znie Slovenčina. 
 

V našej triede je preč zvyk,  nespozná v nás Východ nik. 
 

 
 

RODINA 
 sekunda 

  minúta 
   deň 
          mesiac  
                                                         rok 

---  NA VEČNOSŤ. 
Mlčať vieme 
 kričať smieme 
  ľúbiť chceme 
   smiať sa a aj radovať! 
SPOLU   smútiť, plakať, banovať. 
Či teší úspech 
 príde veľká strata 

RODINA 
 tá to schová do kabáta.    
                                                               

                                               LUJZA LEA LAVRIKOVÁ, 6.D 
 

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR opäť oceňovalo tých 

najlepších. ŠKOLOU ROKA 
v celoštátnej súťaži športových aktivít 

základných škôl v kategórii nad 300 

žiakov sa už tretíkrát stala  

Základná škola Okružná 17 

v Michalovciach. 
Za týmto ocenením sa skrýva veľa 

úsilia žiakov, pedagógov i trénerov, 

ktorí získali prvenstvá vo viacerých 

celoslovenských súťažiach:  

šach, futsal, malý futbal žiakov 7.-9. ročníka, hádzaná dievčat, cezpoľný 

beh chlapcov. 

Škola si ocenenie váži, lebo je jej pýchou a inšpiráciou k ďalším výkonom. 
 

 

 

ZELENÁ ŠKOLA je najväčším  vzdelávacím ekoprogramom                    

na svete. Do tohto programu je zapojených viac ako 52-tisíc škôl                         

zo všetkých kontinentov.  

Našej základnej škole sa počas dvoch rokov podarilo úspešne zrealizovať 

všetkých sedem krokov k Zelenej škole, a preto sme 5. októbra 2017                     

na Technickej univerzite vo Zvolene s hrdosťou získali náš 1. certifikát 

Zelenej školy. 

Slávnostného celoslovenského 

odovzdávania sa zúčastnili 

žiačky 9. ročníka – Michaela 

Kolesárová a Miriam 

Kotorová. Certifikácie sa 

zúčastnil aj prezident SR 

Andrej Kiska.  

Získaním certifikátu sa naše 

úsilie nekončí a my 

pokračujeme  v začatej ceste.  

 

 



SAŠŠ – okresné kolo 

chlapci  4. miesto 

dievčatá 6. miesto 

 

 

 
FLORBAL 

O pohár primátora 
chlapci  3. miesto 

dievčatá 3.miesto 

 

STOLNÝ TENIS 

SAŠŠ – krajské kolo  

dievčatá 3. miesto 

 

BEH O ŠTÍT MESTA 

2. miesto Marcel Tancoš, 8.b  - mladší žiaci 

3. miesto Timea Szatmáry - najmladšie žiačky 

3. miesto Tomáš Kuľha, 9.b - starší žiaci 

 

ŠACH 

SASŠ – krajské kolo 

18. miesto Samuel Šandor, 5.d 

 

 

OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA – OKRESNÉ KOLO 

1. miesto Laura Čeklejová,  9.c 

 

BAV SA BASKETBALOM A NEBER DROGY 

A družstvo 1. miesto 

B družstvo 3. miesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Aj v tomto školskom roku vám chceme predstaviť žiakov, ktorí vás 

budú zastupovať, predkladať vaše návrhy a pripravovať pre vás rôzne 
akcie. Toto sú členovia Žiackeho parlamentu: 
Predseda školského parlamentu: Natália Kalinová, IX.C 
Podpredseda školského parlamentu: Valér Žofčák, IX.B 
Stravovacia komisia:  
Predseda: Michaela Kolesárová,IX.C 
Členovia: Natália Kukurucová, VI.C,     Jasmína Kamberovič, V.B 
                 Boris Sninský, VII.C,              Alex Šurík, VIII.B 
                 Ladislav Mrug, IV.D,             Johanka Marcinová, III. B 
Komisia pre čistotu a úpravu tried 
Predseda: Klára Mareková, VIII.E 
Členovia: Lujza Lea Lavríková, VI.D,       Ivana Savovová, V.C 
                 Filip Tomáš, VII.C,                   Natália Poláková, IX.A 
                 Nina Pirčová, IV.A,                  Filip Foľta, III.B 
  
Komisia pre spoločenské aktivity: 
Predseda: Stanislava Horváthová,  IX.A 
Členovia: Martina Heimová, VIII.D,        Beáta Kasincová, VIII.D 
                 Sofia Michalková, VIII.C,         Šimon Polovinčák, V.A 
                 Diana Podolská, VI.C,              Sebastián Okáľ, VI.A 
                 Zoja Petrová, IV.D 
 
       Od začiatku školského roka sme už pre vás pripravili výstavu tekvíc 
pod názvom Čarovná záhrada, súťaž o najkrajšiu jesennú výzdobu tried. 
V rámci Týždňa boja proti drogám prednášku s našou školskou 
psychologičkou a aktivitu Cvičením proti drogám. Navštívili sme vašu 
triedu s Mikulášom. Čo vás čaká najbližšie? Pozveme vás na vianočnú 
burzu. Všetky naše aktivity a výsledky súťaží nájdete na webovej stránke 
školy a tiež na našej podstránke. 
 

FUTSAL 

SAŠŠ – krajské kolo 

chlapci  2. miesto 

 

SAŠŠ – okresné kolo 

2. miesto Samuel Šandor, 5.d 

8. miesto Ján Hadžala, 8.d 

 

 



 

M I K U L Á Š 

Šiesteho decembra nebolo treba 

deti nútiť skoro vstať, do školy sa ponáhľať. 

 

 
Prečo? Lebo mal prísť Mikuláš. A veruže aj prišiel. Navštívil všetky triedy, 

nezabudol ani na telocvičňu. Každého prekvapil malilinkou sladkosťou. Žiaci 
z neho mali veľkú radosť. Mávali mu, potriasali rukou. Srdečne ho privítali, 

zarecitovali báseň… Vládla dobrá nálada. Postarali sa o ňu aj anjeli a čertíci, ktorí 
Mikuláša sprevádzali. Nechýbal ani spev a anjelská hudba. 

Mikuláš  ani tento rok nezabudol na starých a opustených ľudí, ktorí navštevujú 
denný stacionár neďaleko školy. Starkí sa poďakovali za sladkosti a my všetci im 

ďakujeme za to, že nás medzi seba prijali. 
Vymaľuj si obrázok podľa svojich predstáv... 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Barbora Polievková, žiačka 9. b, 

je nielen zanietenou hádzanárkou, 

ale aj milovníčkou psov odmalička. 

Jej srdce aj voľný čas patrí psej rase 

mastiff. 

O jej prvom zoznámení s touto 

rasou sa dozviete v nasledujúcich 

riadkoch. 

 

Baška, kto ťa zoznámil s najlepším priateľom človeka? 

Môj dedko má chovnú stanicu mastiffov Slnko Zemplína, ktorá funguje už 

50 rokov a ja som sa do jeho koníčka „zamilovala“ tiež. 

Psíkom sa venuješ od detstva, ale od koľkých rokov sa 

zúčastňuješ profesionálne psích súťaží? 

Prvýkrát som sa súťaže zúčastnila ako 5-ročná a hneď som vyhrala na 

Medzinárodnej výstave psov v Banskej Bystrici. 

Čo všetko absolvuješ pri príprave na výstavu? 

Výcvik je už od šteňaťa. Prísna disciplína si vyžaduje aj lásku, aby psík 

cítil, že to robí pre radosť. 

Nedávno si sa zúčastnila svetovej výstavy. Prezradíš nám s akým 

úspechom si sa vrátila domov? 

Svetová výstava psov (WDS) bola 9. 11. – 12. 11. 2017 v Leipzigu 

(Nemecko) a s naším psom Montym sme získali titul Svetový víťaz. Je to 

moje najcennejšie a najvyššie ocenenie doteraz. Viac sa už ani nedá v tejto 

súťaži získať. 

Koľko bolo súťažiacich ? 

O titul sa uchádzalo 120 psov, ale vyhral iba jeden.  :) 

 

 

 

Ako dlho si sa pripravovala na túto súťaž? 

Od začiatku roka 2017 sme vedeli o tejto súťaži, a tak sme sa postupne 

pripravovali. Medzitým sme chodili aj na iné výstavy, aby si Monty 

zvykol na priestory, iných psov aj ľudí. 

Na výstavy chodíš s viacerými psami? 

Chodíme s troma, štyrmi. Všetkých predvádzam ja v rôznych triedach 

podľa veku, pohlavia psa. 

Čo porotcovia posudzujú? 

Pri všetkých rasách sa posudzuje hrúbka kosti, veľkosť hlavy, kvalita srsti, 

mechanika pohybu a všetky detaily, 

ktoré sa nachádzajú v štandarde 

konkrétnej rasy.  

Baška, chceš sa tejto náročnej 

záľube venovať aj v ďalších 

rokoch? 

Neviem, čo prinesie budúcnosť, ale isto 

chcem pokračovať v rodinnej tradícii. 

 

Ďakujeme za rozhovor a prajeme Ti hlavne veľa zdravia, síl nielen 

pri starostlivosti o štvornohých miláčikov, ale aj pri učení sa :) 
 


