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Milí žiaci, 

držíte v rukách prvé číslo časopisu Malý Čičan 

v školskom roku 2012/2013. Je venovaný vám všetkým, 

mladším aj starším. Dozviete sa z neho mnoho 

zaujímavostí, je v ňom predstavená aj vaša vlastná 

tvorba, ale aj ďalšie iné výsledky vašej šikovnosti. 

 

 

 

 

Predchádzajúci víkend sme 

oslávili meno Martin.  Očakávali sme 

ho na bielom koni. No  Martin nám 

sneh nepriniesol  a vonkajšie teploty 

sa ani zďaleka nepodobajú tým 

zimným. No kalendár nepustí. Jeseň 

pomaly i keď neisto odovzdáva vládu 

pani Zime. Nám  ešte chvíľu budú 

jeseň pripomínať naše šarkany.  Tohto 

roku sa do súťaže zapojili prevažne 

žiaci prvého stupňa. Za to im patrí 

pochvala. A tá patrí aj učiteľom. So 

svojimi žiakmi pripravili naozaj 

pestré a netradičné šarkany. Síce 

nelietajú, ale ako sme spomínali, ešte 

nám chvíľu budú zdobiť školskú 

chodbu. Ako sme nakoniec rozhodli?  

Víťazom blahoželáme. Ceny boli 

odovzdané prostredníctvom triednych 

učiteľov.      Mgr.Z.Gnipová, Mgr.M.Kolyová 

 

 

1. miesto  Erik Mižigar II.B 

2.  miesto  Alan Šándor IV.B, 

Martuška Tancošová I.A 

3.  miesto  Slavomír 

Petrušanský II.A 

 

 

1. miesto  - III.B   a II.B 

2. miesto  - ŠT 2.st.   a IV.B 

3. miesto – IV.A   a   III.A 
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Tekvicové strašidlá 

 

Jeseň je obdobím, kedy v záhradách dozrieva tekvica. Využíva sa často na 

dekorácie, v kuchyni, na prípravu chutných jedál a veľmi populárnou sa stala aj 

medzi žiakmi našej školy. Využili sme jej dekoratívnosť a zorganizovali súťaž 

o najkrajšie tekvicové strašidlo. 

Do súťaže sa zapojili najmä žiaci I. stupňa, ktorí mali obrovskú radosť zo 

svojich výtvorov. A aj keď bolo rozhodovanie veľmi ťažké, nakoniec sme sa 

predsa dohodli: 

1. miesto – Sandra Tkáčová z I. 

2. miesto – Marcel Tancoš z III. A 

3. miesto – patrí šikovným dievčatkám 

zo IV. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víťazom blahoželáme. 

 

Vedeli ste, že... 
...v októbri v roku 2010 bola do 

Guinnessovej knihy rekordov zapísaná 

obrovská tekvica, ktorá bola vypestovaná vo 

Wisconsine. Podľa oficiálnych výsledkov je 

najťažšia na svete. Váži 821 kilogramov a 

tento "obor" vyrástol na záhrade Chrisa 

Stevensa. Jeho tekvica bola o 85 kíl ťažšia 

ako váha tekvice v predchádzajúcom 

rekorde. Hrdý farmár povedal, že jeho 
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tajomstvo spočíva v zmesi dažďa, kravského hnoja, dobrej pôdy a morských rias. 

 

Jesenné aranžovanie 

Jesenná atmosféra sa do priestorov našej školy preniesla aj vďaka 

žiakom, ktorí sa zúčastnili súťaže v jesennom aranžovaní. Všetci si 

priniesli potrebný prírodný materiál a vytvorili krásne a nápadité 

diela. Tie boli potom vystavené 

v priestoroch školskej chodby, 

kde ich mohli obdivovať nielen 

žiaci, ale aj ich rodičia. Porota 

mala neľahkú úlohu, lebo 

v súťaži sa naplno prejavila 

fantázia a kreativita detí a 

každý aranžmán bol niečím 

výnimočný.   

Vyhodnotenie: 

1. miesto – I. C 

2. miesto – IV. A 

3. miesto – ŠT 2. stupeň 

Všetkým, ktorí sa zúčastnili, pekne ďakujeme a tešíme 

sa na ďalšie podobné súťaže. 
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Týždeň boja proti drogám  

 

Už tradične patrí tretí 

novembrový týždeň  Týždňu  boja proti 

DROGÁM. Aj tentoraz to  nebolo inak. 

Počas tohto týždňa sa konali rôzne 

aktivity – od prednášky v prvý deň, cez 

výrobu plagátov a vlastnú tvorbu, pričom 

vyvrcholením bolo piatkové športovo – 

kreatívne dopoludnie. Chlapci sa po 

veľkej prestávke odobrali prejaviť svoj 

odmietavý postoj k drogám do 

telocvične. Tam ich čakal ročníkový zápas vo futbale, ktorý v sebe niesol slogan – 

Zober loptu a nie drogu! Víťazom sa stala  VII. B trieda. Na druhom mieste sa 

umiestnili chlapci z V. B a na treťom mieste to bola VI.B trieda. Všetko sa udialo 

pod vedením p. uč. Mgr. M. Pliška, ktorému výdatne pomáhali  p. uč. Mgr. V. Hudák 

a asistenti  Ondrej a Tomáš. Dievčatá tiež v ničom za chlapcami nezaostávali. Ich 

žiacke práce zdobia triedy aj prízemnú chodbu školy. Hoci rozhodovať sa bolo 

veľmi ťažké, nakoniec sme vybrali tri najkrajšie práce. Všetci víťazi boli 

odmenení sladkými a vecnými cenami. Veríme, že po takomto vydarenom boji 

s drogami, nás už len tak niečo neprekvapí. 
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V rámci literárnej súťaže 1. 

miesto získala Diana Fašková zo VI.A, 

druhé miesta boli dve, jedno získala 

Eva Adamová zo VI.A a Benjamín 

Pažitka spolu s Patrikom Hrivňákom. 

Rovnako boli udelené dve tretie miesta, 

ktoré obsadili Imrich Kalok z VIII.A 

a Mário Lopúch z VIII.B. 

 

 

 

Nikdy neber drogy, pretože 

ťa oberú o to najcennejšie, 

čím je život. Radšej  

porozmýšľaj nad svojím 

životom šťastie ťa čaká za 

plotom. Nájdi v sebe odvahu a 

hoď všetko za hlavu. Bez drog 

je život krásny. Len múdry 

človek vie byť šťastný. Maj 

srdce čisté ako snežná vločka, 

rozžiar svoje smutné očká. Už 

nikdy nebudeš smutný, šťastný 

život je u človeka nutný. Maj 

svoje túžby a sny. Veď tento 

život je krásny. A ten, kto 

svoj život rád nemá, nevadí – 

veď to sa už zmeniť nedá. 

Diana Fašková 

Zober loptu a nie drogu, 

Imrich Kalok, VIII.B 

Nikdy nezober drogu. 

Nikdy nezober drogu, ale 

vezmi loptu. Nikdy nezober 

drogu, lebo ti ničí zdravie. 

Nikdy nezober drogu a 

zachrániš si život. Nikdy 

nezober drogu a budeš 

šťastný. Nikdy nezober 

drogu, ale daj prednosť 

športu. Nikdy nezober 

drogu a vyhýbaj sa jej.  

Nikdy nezober drogu, ale s 

ňou bojuj. Nikdy nezober 

drogu a zachrániš sa. Nikdy 

nezober drogu a zachrániš 

aj iných. 
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O tom, že chlapci zo 

VII.B triedy nie sú len športovo 

zdatní, svedčí aj ich práca na 

hodinách Tvorivého písania – 

a ich premena prozaickej 

rozprávky na rozprávku 

veršovanú.. 

..a aké by to boli Vianoce 

či vianočný čas, ak by v nej 

neboli Popoluškine tri oriešky? 

Bola raz dievčina Popoluška, 

jej noha bola malá, drobnučká. 

Otec príde z trhu, 

dve nevlastné sestry darčeky 

mu strhnú. 

Macocha a jej dcéry išli na ples, 

Popoluška ťažko to musela 

zniesť. 

Popoluška zbierala hrach, 

a okolo nej bol veľký prach. 

Len čo holúbkov Popoluška 

zbadala, 

hneď ich dnu zobrala. 

Holuby zrno pozberali 

a s Popoluškou sa radovali. 

Z orecha vypadli šaty, 

aj keď oriešok nebol zlatý.   
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Zvieratká a drogy (bájka) 

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolinami, žili raz 

dvaja manželia: krava a býk. Manželstvo to veru nebolo šťastné. Býk totiž veľa 

pil, bral biely prášok a dokonca bol závislý na automatoch. Mamička kravička 

preplakala už veľa nocí a neraz dohovárala býkovi, aby sa zmenil.  

Aj dnes býk dorazil domov o 23.30, bol opitý a tackal sa sem-tam. 

Kravička mu vynadala a varovala ho, že drogy sú veľmi nebezpečné a môže ešte 

skončiť veľmi zle. Býk len čosi zamrmlal a zaspal. 

Na druhý deň však býk zažil niečo nečakané. Keď prišiel do práce, ostatní 

mu povedali, že jeho najlepší kamarát je v nemocnici, pretože to prehnal s pitím 

i drogami. Býk sa hneď vybral za ním. To čo uvidel, ho zmenilo na celý život. 

Kamarátovi sa už pomôcť nedalo. 

Prišiel domov, ospravedlnil sa svojej manželke a sľúbil jej, že sa zmení. 

Býk svoj sľub naozaj dodržal, zachvíľu sa im narodili krásne teliatka a 

manželia žili šťastne, až kým nepomreli. 

Ponaučenie: Počúvaj toho, kto ti chce najlepšie. Nikdy neber drogy. 

(Jozefína Sándorová, 4. A) 
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Kam po skončení základnej školy? 

Tak túto otázku si kladú aj naši deviataci. Rozhodujú sa pre jednu z mnohých stredných 

škôl. V ich rozhodovaní im určite pomáhajú rodičia či výchovná poradkyňa, 

p.uč.Z.Angušová. Tá s nimi absolvovala niekoľko „dní otvorených dverí stredných škôl“. 

Ponúkame vám niekoľko postrehov samotných deviatačok. 

„Deň otvorených dverí v Dúhe bol naozaj vydarený. Prezentovať sa tam mohla každá stredná 

škola. My sme začali pri Gymnáziu Pavla Horova, ktoré nám ukázalo, že aj fyzika môže byť 

zábavná, dokonca niektoré pokusy sme si mohli vyskúšať. Pokračovali sme Strednou 

zdravotnou školou , ktorá nám ponúkala masáže a zmeranie krvného tlaku a cukru. 

Samozrejme, oboje sme vyskúšali a masáž bola veľmi príjemná. Hotelová akadémia nám 

predstavila odbory kozmetička a kaderníčka. Každý, kto chcel, sa mohol dať nalíčiť alebo 

upraviť vlasy. Stánok so študentmi cestovného ruchu nás tiež veľmi zaujal a taktiež študenti-

čašníci nám vymiešali lahodný drink. Potom sme sa ešte povypytovali na všetko, čo sme 

nestihli a mohli sme ísť spokojne domov.“ Marcelka 

„Návšteva hotelovej školy prebehla veľmi rýchlo, okrem nej tam boli skoro všetky školy . Na 

začiatku bola módna prehliadka, neskôr sme si mohli pozrieť všetko okolo. Boli sme 

v telocvični, kde sme využili  možnosť dať sa namaľovať a učesať či  ochutnať miešané 

nápoje..“ Miška 

„Návšteva  GPH bola super. Škola je pekná,  aj keď sa tam žiak po prvýkrát stratí . Ráno sme 

sa zišli v telocvični. Keď sme dorazili, práve začal príhovor, po ktorom sme mali kratší 

program. Program sa skončil a my sme sa mohli pripojiť k svojej skupinke. Najprv nám 

ukazovali všetky chodby, jedáleň a nakoniec sme boli na otvorených hodinách literatúry, 

francúzštiny a fyziky. Na literatúre nám žiaci recitovali a čítali svoju tvorbu. Na francúzštine 

nás žiaci zasa učili základne slová. No a na fyzike sme sa zdržali len nejakých 5 minút, 

ukazovali nám rôzne pokusy a všeličo iné.“ Miška 

„Návšteva GPH bola super . Ráno sme sa všetci zišli v telocvični, boli tam žiaci z viacerých 

škôl, dokonca prišlo viac žiakov než očakávali. Stretla som tam aj bývalých spolužiakov. 

Dokonca aj kamarátky zo škôlky. Bolo super ich zase stretnúť. 

Každý tretiak mal jednu skupinku žiakov, ktorú sprevádzal po celej škole. Navštívili sme aj 

nejaké triedy ako napríklad tretiakov ktorí,  nám recitovali svoje vlastné básne. Potom sme 

boli na hodine francúzštiny, na ktorej sme sa asi 15 minút učili jej  základy. Napríklad „ako sa 

voláš“ sa po francúzsky povie „comment tu t´ appeles?“ A odpoveď je „je m´ apelle.“ 

Musím uznať, že je to pekný jazyk, len škoda,  že ho nemáme v našej škole. No čo má najviac 

zaujalo je, že v treťom ročníku je možnosť ísť na pol roka alebo na celý rok študovať do 

Ameriky. To má fakt  zaujalo. No ešte stále sa rozhodujem, na ktorú strednú školu.“  Patrícia 
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Návšteva Mikuláša v škole – FOTOreportáž :) 
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Varíme, pečieme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na krúžok chodím preto, lebo sa chcem naučiť variť. Už sme si urobili vyprážaný syr 

a hranolky, a celkom nám to aj išlo. Bola tam zábava, lebo sme mali kuchárske čiapky.  

Miesili sme aj cesto na sušienky derby. Na konci sme poumývali riad a všetko sme zjedli. 

Janík, V.A 

Na krúžku sa zabávame, chcem tam chodiť. A chodím tam rád. 

Pani učiteľka je milá. So spolužiakmi sa zabávame, varíme 

dobre naladení. Aj sme sa fotili v kuchárskych čapiciach. Bryan, 

V.A 

Na krúžok chodím rád, páči sa mi tam najviac. 

Čo uvaríme, aj všetko zjeme, alebo aj dávame 

na burzu. Filip, V.A 

Na krúžok chodíme radi, určite sa aj niečo naučíme. Pečieme, varíme, baví 

nás to..a je tam sranda. Chceli by sme, aby bolo varenie viackrát do týždňa. 

Vždy varíme i pečieme sami – a to je dobré. Každý má na práci svoj podiel, 

každý má čo robiť, takže nikto sa tam nenudí.   Žiačky VI.A 
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Milí žiaci, 

           od začiatku školského roka už ubehol neuveriteľne dlhý čas  a Vianoce  pomaličky 

a nežne klopú na dvere. Som si istá, že každý z Vás sa na tieto výnimočné sviatky teší nielen 

kvôli prázdninám a darčekom, ale aj z dôvodov celkom iných. Určite privítate možnosť 

stráviť vzácne chvíle pohody v kruhu svojej rodiny. Konečne máme čas zastaviť sa, nikam 

a za ničím sa neponáhľať, venovať sa svojím koníčkom, hrám, prechádzkam, stretnutiam 

s priateľmi. 

        Prajem Vám všetkým – žiakom i zamestnancom školy krásne Vianoce, naplnené 

Šťastím a radosťou a v novom roku 2013  veľa zdravia, lásky, usilovnosti pri zvládaní  

školských   povinností, veľa trpezlivosti pri riešení problémov. 

 

                                                                                                    Mgr. Marta Uhrinová 

                                                                                                                     riaditeľka školy 
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