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PREDSTAVENIE PRISPIEVAJÚCICH ŽIAKOV EDITORIÁL 
 
Jozef Horváth 
Má 13  rokov a je žiakom 
siedmeho ro níka. Chodí na 
športový krúžok, aby si tam 
zahral stolný tenis. 
Najob úbenejšími predmetmi 
v škole sú: telesná výchova, 
pretože tam robia kliky, 
brušáky a stojky, ale 
aj pracovné vyu ovanie, 
pretože tam varia a rozprávajú sa. Jeho osobný rekord 
je 12 klikov za minútu a jedlo, ktoré vám uvarí úplne  
sám, je praženica. Matematiku nemá rád, pretože 
slovné úlohy sú pre neho španielska dedina. Naopak, 
dedinu Horné Dubovany má ve mi rád, pretože sa tam 
narodil, na ulici hráva s bratom futbal a v lete rád 
pláva v bazéne za domom.          
  
Jozef Turanský 
Na našej škole je takisto 
žiakom siedmeho ro níka, 
navštevuje športový krúžok, 
ale ove a radšej ako stolný 
tenis má hokej. Do školy chodí 
preto, aby sa nau il nie o pre 
život. Najob úbenejším 
predmetom v škole je pracovné vyu ovanie, pretože 
sa tu varí, ale ove a zaujímavejšie ako konzumovanie, 
je pre neho chodi  do tried a ponúka  hotové jedlá na 
ochutnanie ostatným spolužiakom a u ite om. 
Ob úbené ro né obdobie je leto, pretože sa vtedy rád 
bicykluje. Býva vo Ve kých Kosto anoch, odkia  chodí 
na bicykli do okolia, naj astejšie do Dubovian, kde má 
kamarátov. Vo vo nom ase pozerá televízor, hrá 
po íta ové hry, ale aj pomáha rodi om pri prácach 
okolo domu. Vie narúba  drevo a zapáli  v kachliach 
ohe .                -rm- 

Milí itatelia, 
opä  sa stretávame 
v období, kedy príroda ožíva 
a vzduch vonia rados ou.  
My všetci, ktorí sa 
podie ame na tvorbe 
Majáka, máme tiež dôvod 
na rados . Boli sme ocenení 
v sú aži školských asopisov 
Vrbovské pero. Tu treba 
spomenú , že naši autori už 
budú musie  menej 
používa  „pomocné 
kolieska“. Skúsime, nech sa 
chví u povezú sami. Veríme, 
že zvládnu o najdlhšiu 
trasu. Naši umelci priniesli 
domov aj ve a iných 
ocenení, ktoré uvádzame 
v rubrike OCENENIA. Ešte 
kým sa skon í školský rok, 
aká nás jedno pekné 

podujatie. Je ním Výtvarný 
salón znevýhodnených detí 
z celého Slovenska. Milí 
priatelia,  aj vy si môžete 
pozrie  zaujímavé výtvarné 
diela žiakov špeciálnych 
škôl. Sú iné v tom, že sú 
spontánne, a ni  
neskrývajú. Komunikácia 
prostredníctvom slov je len 
náhradou za komunikáciu 
skrze o i a srdce. Preto 
navzájom hovorme 
a po úvajme sa, hlavne 
srdcom. Skôr jeden druhého 
pochopíme a to stojí za to. 

Tatiana Hužovi ová 
šéfredaktorka 
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akujeme za rozhovor 

ROZHOVOR S VÝCHOVNOU PORADKY OU ŠKOLY
 
Pani Rajnicová, v om spo íva úloha, poslanie výchovnej poradkyne školy? 
Ako to už vyplýva z názvu – výchovný poradca, úlohou alebo lepšie povedané 
poslaním poradcu, je poradi . Poradi  tomu, kto to potrebuje. Na m a sa môžu 
obráti  žiaci s akýmko vek problémom, ktorý majú. Ale hlavne je to v oblasti alšieho 
vzdelávania.  
 
Aké možnosti štúdia majú naši žiaci? 
Naši žiaci môžu po ukon ení ŠZŠ pokra ova  v štúdiu na našich odborných u ilištiach, 
ktoré sú po celom Slovensku. Záleží od žiakov o ich zaujíma, v om sú šikovní a omu 
by sa chceli v budúcnosti venova . Najznámejšie odborné u ilištia v našej blízkosti sú 
v Trnave a v Hlohovci. Tieto dve u ilištia naši žiaci najviac navštevujú vzh adom 
k tomu, že cestovanie nie je zložité a je tam dos  zaujímavých odborov, z ktorých si 
žiaci môžu vybra . 
 
Ako sa Vám pá i povolanie u ite a?  
U ite ujem už skoro 33 rokov a to hovorí samé za seba. Za ala som u i  v materskej 
škole a teraz už 20 rokov, som tu, na našej škole. Decká na našej škole mám rada 
(dúfam, že aj oni m a alebo nie?), niekedy ma vyto ia, ale ja sa zase zato ím spä  
a už to opä  funguje ako treba. S úsmevom a v pohode.  
 
Aký je Váš bežný de , ke  nie ste v škole? 
Som mama, a hoci mám už tri dospelé deti, stále sú to deti, o ktoré sa treba postara .  
Rada robím všetky bežné veci ako ostatné mamy – varím, pe iem, upratujem, starám 
sa o záhradku. Ke  mám chu , rada pozerám televíziu alebo lúštim krížovky, ítam 
knihu. 
A nerada mám nákupy. 
 
Máte nejaké domáce zvieratká? 
Áno, máme – psa Amora, zajaca Karola a afrického slimáka Alojza. Staráme sa o nich 
celá rodina. Jedlo im chystám a nakupujem ja, ale ven i  a hra  sa s nimi chodia moje 
deti a manžel. 
Máme ich ve mi radi, prirástli nám k srdcu, sú ako lenovia našej rodiny. 
 

o by ste popriali našim itate om? 
itate om by som popriala ve a pekných a zaujímavých lánkov. A tiež, ak majú naši 

žiaci dobré nápady, nech sa nehanbia prispieva  do asopisu, lebo ím viacej nápadov 
a prispievate ov, tým lepšie.  
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VYHODNOTENIE SÚ AŽE 
 

„ Ako nás poznáte?“ 

Milí žiaci, vašou úlohou v sú aži z tretieho ísla asopisu Maják, bolo odpoveda  na 
otázky a zisti , o ktorú osobu z redak nej rady ide. Tu sú správne odpovede: 

 
1. Ktorá osôbka z redak nej rady ob ubuje ružovú farbu? 

                Správna odpove : Michaela Lacková 
 

2. Kto rád vymýš a ú esy? 
       Správna odpove : Božena Heráková 

 
3. Kto rád pracuje v záhrade? 

Správna odpove : Marek Kollár 
 

4. Kto sa venuje literárnej tvorbe pre deti a rád hrá na gitare? 
Správna odpove : p. u . Renátka Mištinová 

 
5. Kto má na starosti v našom asopise envirokútik a má psíka Billyho? 
        Správna odpove : p. u . Katka Gajdošová 

 
6. Viete koho ob úbenou knihou je Lakomec od Moliéra? 

Správna odpove : p. u . Alicka Chudá 
 

7. Kto sa stará o grafickú úpravu Majáka a ve mi dobre sa rozumie 
informatike? 
Správna odpove : p. Pavol Kostur 

 
8. Kto píše editoriál? 

Správna odpove : p. u . Tatiana 
Hužovi ová 
 

 

V schránke sme našli viaceré správne 
odpovede, spomedzi ktorých sme vyžrebovali 
ví aza, Jakuba Bublavého, žiaka 6. ro níka, 
ktorému gratulujeme! 
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POŠEPKY  
 
Bút avá v ba zíva prázdnotou ... 
My - sovy vieme pre o: máte teraz iné starosti... Kone ne prišla jar a slnko vás láka 
von, trošku sa povyhrieva . I po našom lese teraz pobehuje ve a detí, tak nám je 
jasné, že nemáte as vymýš a  otázky. Ale predsa: celkom dolu, na samom dne 
bút avej v by, sme našli papierik s otázkami. 
 
Pre o niektoré deti nechodia? 
Pre o niektoré deti nerozprávajú? 
 
To sú ažké otázky, možno skôr pre lekárov, než pre sovy... No skúsme sa nad tým 
trošku zamyslie : 
Život je ob as ažký... Naše telá sa ahko zrania... Ve  to poznáte, na kolenách 
máme modriny (a asto ani nevieme z oho), na rukách škrabance (tiež nevieme, 
ako sa nám tam vlastne objavili), každú chví u kašleme, i máme nádchu, alebo 
dokonca ochorieme tak, že musíme leža  v posteli. Bábätká sú ešte krehkejšie a tie 
v brušku? Ve  viete... 
 
Ke  majú deti rok, pomali ky za ínajú hovori  prvé slová a urobia prvé kroky. 
Niekedy však deti za nú hovori  a chodi  až neskôr. A dokonca sú deti, ktoré sa to 
nenau ia vôbec. Lekári to môžu vysvet ova  tak, že sa bábätku nie o stalo ešte 
v maminom brušku. Inokedy povedia, že die atko malo pri pôrode málo kyslíka 
a preto má teraz takéto problémy a inokedy zas, že ochorelo po narodení. Pravda 
je však taká, že asto ani sami lekári nevedia zisti , pre o die a nechodí, i 
nerozpráva.  
 
Naša škola je špeciálna. Zvláštna. A niektoré deti, ktoré tu sú, majú skuto ne ve ké 
zdravotné problémy, pre ktoré nemôžu dobre chodi , i rozpráva  tak, aby im 
ostatní rozumeli.  
 
Dôležité však je to, aby ste vy, ktorí rozprávate a dokážete chodi , pomáhali tým, 
ktorí to nevedia. Lebo to, že nedokážem rozpráva , neznamená, že nechcem ni  
poveda . Ani to, že nedokážem chodi , neznamená, že chodi  nechcem. 
Skúsme si preto možno trošku viac všíma  tých druhých a skúsi  sa s nimi 
dohovori  bez rozprávania a poprechádza  bez chodenia. Uvidíte, že sa to dá.  
 

 
 

Sovy z bút avej v by. 
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PERLI KY Z NAŠEJ ŠKOLI KY
 
Týžde  komplimentov 

Pod taktovkou pani u ite ky Kurekovej 
sme mali v mesiaci január (od 14. 1. do 
18.1. 2013) v rámci Prevencie drogových 
závislostí ve mi peknú akciu a to Týžde  
komplimentov. Úlohou tohto týžd a je 
to, že žiaci, u itelia ako aj všetci 
zamestnanci školy, majú možnos  
vyjadri  svoj kompliment, náklonnos  i 
napísa  pekné slovo niekomu na kom im 
záleží. Svoje slová napíše doty ná osoba 
na lísto ek, ten poskladá, napíše meno, 
komu je odkaz ur ený a vloží do búdky 
Bút avej v by. Tieto lísto ky sa zbierajú 
celý týžde  a na konci daného týžd a sa 
všetky lísto ky porozde ujú medzi svojich 
adresátov. Pani Kureková lísto ky 
rozdávala po as ve kej prestávky a žiaci si 
mohli pre íta , o im kto napísal. 

-kg-
 

Valentínska pošta  

14. február je sviatkom všetkých 
zamilovaných a tých, ktorí majú niekoho 
radi. A tak sa pani u ite ka Rajnicová 
rozhodla da  žiakom možnos  a zárove  
úlohu, aby na lísto ek s menom adresáta 
napísali žiaci jeden druhému pekné i 
milé slovo. Na nástenke na chodbe školy 
mala každá trieda pripnuté ervené 
srdie ko s ozna ením triedy a do týchto 
srdie ok vkladali žiaci svoje lísto ky. 
A tak sa stalo, že 14. 2. po as ve kej 
prestávky si každá trieda odniesla svoje 
srdie ko aj so spomínanými lísto kami. 
V triede si žiaci lísto ky rozdali pod a 
mien a pre ítali si svoje odkazy. Žiakom 
sa ve mi pá ilo o akávanie, ktorý lístok je 
pre nich ur ený a aké milé slová si 
vypo ujú z pre ítaného.  

-kg- 
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PERLI KY Z NAŠEJ ŠKOLI KY
 
Žabia princezná 
 
Milí žiaci, ur ite si pamätáte na krásny 
rozprávkový príbeh o Žabej princeznej, 
ktorý nám predviedlo divadielko Portál.   
Ako hovorí názov rozprávky, nešlo 
o princa, ktorý bol premenený na žabu, 
ale o princeznú. Tú premenila na žabu 
arodejnica, ktorá chcela, aby bola 

princezná neš astná a nik ju nemal rád. 
Princeznú mohol vyslobodi  zo zakliatia 
princ, ktorý ju bude úbi . Jedného d a 
princ stratil svoju princovskú korunu. 
Spadla mu do studne, chcel si ju odtia  
vytiahnu , no nevedel ako. V studni 
bývala žaba Elvíra a tá mu ju odmietla 
vyda , iba ak.... Iba ak by princ splnil 
úlohy, ktoré mu dala - úlohou princa bolo 
zloži  peknú piese  a zaspieva  ju žabe. 
Tá piese  sa mala Elvíre pá i , alej mal 
pomôc  druhému loveku (odniesol 
starenku na chrbte), používa  sloví ka 
prosím a  akujem ... Princ putoval po 
svete a plnil úlohy od Elvíry a ani sám 
nevedel ako a všetky úlohy hravo splnil. 
Až nakoniec mu zostala tá posledná a tou 
bol bozk pre žabu Elvíru, teda pre 
zakliatu princeznú. Princ Elvíru pobozkal 
a zlé ary arodejnice premohol. A bola 
ve ká svadba, ktorá trvala tri dni a tri 
noci, a žili spolu š astne až kým 
nepomreli. 

-kg- 

Karneval 
 

Posledný de  pred jarnými prázdninami, 
1.marca 2013, sa konal opä  úspešný 
karneval. Na za iatku d a všetkým 
žiakom urobila lekársku prehliadku pani 
doktorka Chudá a zdravotná sestra 
Crhonová, ktoré žiakom pripli ísla 
masiek. Po ve kej prestávke sa telocvi a 
naplnila rozprávkovými bytos ami, 
filmovými hrdinami a rôznymi 
nápaditými maskami. Nechýbala pozorná 
porota v zložení Pipi dlhá pan ucha (p. 
zást. Kleinová), tane nica Karmen (p.u . 
Kl ová), arodejnica zo školy Saxana 
(p.u . Hužovi ová), bohatá tombola, 
chutné ob erstvenie, ve mi zábavné hry 
a perfektná diskotéka.  
Všetky masky boli odmenené a tie 
najlepšie ocenené. Celú akciu mala na 
starosti pani u ite ka Bc. Alena 
Crhonová. O tom, že sa vydarila, sved í 
nasledujúca fotografia. 

-th- 
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Cena poroty – II. kategória 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. miesto – II. kategória 
 

 
Ví azom srde ne blahoželáme! 
 
 
 

                                          text a foto:  
                                  Denisa 

Baran eková 

PLAYBACK SHOW
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PLAYBACK SHOW
Žiaci Špeciálnej základnej školy 
Mórica Be ovského Vrbové sa d a 
20.3.2013 zú astnili 9. ro níka sú aže 
imitácie spevu na hudbu PLAYBACK 
SHOW 2013, ktoré usporiadalo MsKS 
Pieš any v kine Fontána. Sú ažiaci 
boli rozdelení do 2 kategórii: 

I. kategória : 7 – 11 rokov 
II. kategória : 12 – 15 rokov 

 
Pod vedením vedúcej hudobno-
tane ného krúžku Denisy 
Baran ekovej Božena Heráková 
a Jakub Bublavý predviedli imitáciu 
spevu na hudbu piesne KTO JE ON od 
Dominiky Mirgovej a tým získali cenu 

poroty v II. 
kategórii.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Lenka Par iová a Simona Horváthová 
imitovali piese  LEN JEDEN ŽIVOT od 
skupiny Gitanas.  
 

 
 
 
 
       
 
 

 
 
Pod vedením vedúcej tane ného 
krúžku Alici Chudej Michaela 
Níznerová, Nikola Kudryová, Lucas 
Kadle ík a Juraj Horváth predviedli 
imitáciu spevu a hudby na piese  
JAB KO od Kristíny, ím sa porote 
zapá ili a získali 1. miesto v II. 
kategórii. So a Par iová tancovala na 
piese   TANE NICE od Dominiky 
Bagárovej a Adriána Drnáková, Janka 
Šulíková a Natália Par iová imitovali 
piese  Tce tche rere od Gustava 
Limu. 
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SPOD ŠKOLSKÝCH LAVÍC
 

PRÁZDNINOVÉ HUMORESKY 
BOŽENA HERÁKOVÁ 

 
 

KAPITOLA PRVÁ, 
V KTOREJ SA DOZVIETE, O MÔŽE ZISTI  ŠKOLÁ KA V BARE . 

 
Cez letné prázdniny som bola v Pieš anoch, u krstnej. Chodila som s ou do baru, 
pomáhala som jej obsluhova . Chodila som po bare s táckou, umývala som poháre. 
Bola som rada, že som tam, aspo  som sa nenudila. Bola som tam každý de  asi dve, 
tri hodiny. Potom som až do ve era bola na Facebooku, ale obsluhovanie sa mi pá ilo 
viacej. Baví ma robi  ašní ku, umýva  poháre, stretáva  udí, vypráva  sa o všeli om.  

V ŽIVOTE BY SOM CHCELA BY  AŠNÍ KOU. 
 

KAPITOLA DRUHÁ, 
KTORÚ NECH RADŠEJ NE ÍTA TEN, KTO MÁ ALERGIU NA HRÍBY. 

 
Na hríboch som bola so So ou v lese. Do lesa ma poslala mama. Hovorila, že videla 
muchotrávky. A ke  rastú muchotrávky, budú tam aj dubáky. A naozaj. Boli tam jedle 
bedle, dubáky a pekne vo ali.  
Doma sme si potom robili polievku. Polievku robila mama. Kamarát Silvester sa hral 
na kuchára a urobil smažené hríby, a boli dobré. Myslela som si, že sa nebudú da  
jes , ale dali sa. Chutili mi a on bol teda šéfkuchár bez apice. 
 

KAPITOLA TRETIA, ENCYKLOPEDICKÁ, 
LEBO V NEJ SO A SPOZNÁ HRÍB, O KTOROM EŠTE NEPO ULA. 

 
So a pozná hríby, dubáky, bedle, muchotrávky, ...  
Ale našli sme hríb – prašivku. So a sa tak pozrela, a že o to môže by ? 
Povedala som jej: „Stúpni na ho!“ 
Stúpla na ho.  
Zostala prekvapená, zasmiala sa a povedala: „To .. o je za udo?“   

 
  

 
Bovista polymorpha 

Prašivka letná   
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SPOD ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Abecedár Soni Par iovej 

A ako Alkohol 
Alkohol je ve mi škodlivý, hlavne pre udí. 
a môže aj zabíja . Niektorí udia sú na 
alkohole závislí. Ja nepijem, lebo to škodí 
zdraviu a mám to zakázané od rodi ov. 

J ako Jablká 
Na jabloni rastú jablká a ja mám jablká 
ve mi rada. Sú také dobré.  

K ako Kamarát 
Moja kamarátka Boženka je ve mi dobrá. 
 Je to moja najlepšia kamarátka, mám ju 
ve mi rada, lebo mi je verná. Na 
viano nej besiedke sme spolu tancovali.  

T ako Tanec 
Tancujem preto, lebo ma to baví. 
Tancujem od mali ka. Bola by som rada, 
keby ma niekto u il tancova . Ke  
vymýš am choreografiu, tak myslím na 
kroky, už si to predstavujem, aké to 
bude. Nezáleží na tom ako vyzerám, ale 
aká som a ja si myslím, že som dobrá a je 
mi jedno, o si o mne myslia druhí. Druhí 
si myslia, že som dobrá iba v tanci, no ja 
si to nemyslím. Každý má nejaký talent.  
 

 

Abecedár Simonky Horváthovej 

Z ako zviera 
Mala som malého zaja ika, volal sa 
Miško. Bol biely ako sneh a mal o i ako 
nebo. Mala som pre neho   vodítko 
a jedlo. Dala mi ho kamarátka za 5€. 
Starala som sa o neho. Bol tlstý a hu atý, 
mala som ho v chlieve pre zaja ikov. Mal 
tam seno a jedlo. Jedol tak, že do rána 
tam už nemal ni . Tak som mu musela 
nosi  jedlo aj ráno o šiestej. Po ase 
prestal jes , bol slabý a ja som sa bála, že 
zomrie. Babka mi povedala, že sa z toho 
dostane, ale on bol na tom stále horšie 
a horšie. Dala som ho vyven i , ale on 
nevládal chodi . Zavolala som veterinára. 
Otvorila som chliev, ale on bol už m tvy. 
S kamarátom som ho pochovala. 
Povedala som, že už zvieratá nechcem. 
Vydržia najviac tak dva roky. 

Ch ako chalani 
Chalanov bijem. Pre o ich bijem? Lebo 
oni si za nú, a ja si to len tak nenechám. 

K ako kor ule 
Ja a moja kamarátka Miša sme sa išli 
k rieke kor u ova . Ja som si zohnala 
kor ule, ona nemala žiadne. Mne to však  
s nimi nejak nešlo. Miša, ke  videla, o 
stváram, nešla na ad vôbec. Tak som to 
skúšala sama. Spadla som a ona sa mi 
smiala. Bolela ma noha, preto som si 
kor ule vyzula.  Nemala som pri sebe 
topánky, tak som išla bosá. Miša sa 
smiala. Ja som sa na u najskôr 
nahnevala, ale ke  vyhlásila, že 
s kolieskovými kor u ami by to nikto 
nezvládol lepšie, smiala som sa aj ja. 
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OCENENIA 
Sú až školských asopisov
 
D a 25.3.2013 sme sa zú astnili  
vyhodnotenia výsledkov sú aže  
Vrbovské pero. Sú až organizoval 
Parlament mladých mesta Vrbové.  
Do sú aže sme sa zapojili v kategórii pre 
špeciálne školy. V tejto kategórii sme 
získali neuverite né prvé miesto, z oho 
sme sa ve mi tešili. V kategórii 
základných škôl získala prvé miesto 
Športová škola zo Senice.  
Po udelení cien nasledoval kultúrny 
program žia ok tane ného krúžku CZUŠ 
z Vrbového.  
Po ich vystúpení sme sa zú astnili besedy 
so šéfredaktorom Pieš anského týžd a 
pánom Karáskom. Jeho rozprávanie bolo 
ve mi zaujímavé. Okrem toho, že sme sa 
dozvedeli, aké kritériá u neho 
rozhodovali pri hodnotení asopisov (bol 
prizvaný do poroty pri hodnotení 
asopisov), sme sa dozvedeli i to, že 

práve práca v školskom asopise ho 
priviedla k tomu, o robí dnes.  
Na záver nás primátor mesta Vrbové Ing. 
Ján Jánoška previedol pamätnou izbou 
kúrie Mórica Be ovského, v ktorej sme 
sa oboznámili s históriou a tradíciami 
Vrbového. 

  -rm- 

Tren iansky slávik

25.4.2013 naše žia ky Petra Švecová 
a Adriana Drnáková reprezentovali školu 
v speve udových piesní v Tren íne. 
Sú ažili žiaci z 10 špeciálnych škôl. 
Napriek silnej konkurencii získala Adriana 
Drnáková v kategórii 4. - 6. ro ník Cenu 
poroty a Petra Švecová v kategórii 7. - 9. 
ro ník diplom za ú as . 

                                 Srde ne blahoželáme! 

                                                                  

 

 

 

 

 

Odysea mysle 

6. a 7. 4. 2013 sa tím hereckých umelcov 
pod vedením pani u ite ky Mgr. Kl ovej 
popasoval s 26 základnými a strednými 
školami a priniesol z celoslovenskej 
sú aže kreativity Cenu poroty. 

Tím tvorili: 

Mária Hlavá ová, Michaela Niznerová, 
Peter Dubovský, Jakub Bublavý, Lucas 
Jan Kadle ík, Erik Ki ina, Adriana 
Drnáková                                   

Srde ne blahoželáme!   
-th- 
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TEHLI KA PRE DETI ULICE
 
D a 28. 2. 2013 zorganizovali žiaci 8. ro níka v spolupráci s p. zást. Mgr. Kleinovou 
v rámci projektu „ as pre teba, as pre druhých" akciu s názvom „Daj si istú vodu 
namiesto koly“. Na túto aktivitu sa pripravovali v rámci hodín náboženskej výchovy, 
po as ktorých si pozreli dokumentárny materiál o „De och ulice", porovnali 
podmienky života rovesníkov z Angoly, Kene, Južného Sudánu, Azerbajdžanu so 
svojimi. alej pripravili plagáty a rôzne púta e, ktorými chceli povzbudi  spolužiakov, 
aby sa v ur ený de  pridali k nim a vyjadrili tak svoju spolupatri nos  s „De mi ulice". 
Na hodinách pracovného vyu ovania ôsma ky a ôsmaci vyrobili náramky z papiera 
i z bavlniek. De  pred akciou vyhlásili v školskom rozhlase výzvu, aby sa d a 28. 2. 
2013 všetci žiaci ŠZŠ MB vzdali sladkých nápojov a ponúkli sa istou vodou. V ur ený 
de  žiaci 8. ro níka ponúkali svojim spolužiakom cez každú prestávku pohár istej 
vody. Za odmenu dostali farebný náramok na ruku, ktorý im pripomínal, že sú na 
svete deti, ktorým neboli dopriate základné podmienky pre život. Celý de  sa niesol 
v duchu porozumenia a spolupatri nosti a ôsmaci a ôsma ky odchádzali zo školy 
s pocitom dobre vykonanej práce. 
                                                                                                         Mgr. Silvia Kleinová 
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KOMIKS - O Slimákovi Móricovi
 
Tento komiks je o múdrom slimákovi Móricovi, ktorý Slávku krátko oboznámil 
s históriou Vrbového. Pre ítaj si ho! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahoj, slimák Móric, povedz 
mi nie o o histórii Vrbového.

Pozriem sa do Múdrej knihy    
- Meste ko naše Vrbové. 

R. 1398 je Vrbové uvedené v potvrdení 
pre Stibora I. ako meste ko                            
- Opidum - Orbo.

Vysoká je 38,16 m a odchýlka 
od zvislice iní 99 cm. 

Po ula som, že vrbovskú vežu 
prirovnávajú k veži v Taliansku. 

Ako hovoria Vrbovskej veži? 
Ak vieš, odpovedz a odpove  vho  do 
schránky bút avej v by. 

R. 1885 otvorili vo Vrbovom 
štátnu udovú školu. 

Tak pôvodná budova našej 
školy má už 128 rokov! 

Šikmá veža - zvonica bola 
dokon ená r. 1835. 

 01/2013 str. 14 

RELAX 
 

PO  A VYMYSLI SI SVOJ ANAGRAM 
 
S niektorými žiakmi našej školy sme si zahrali slovnú hru, pri ktorej sme 
premiest ovaním slabík utvorili nové slovo, nové meno, prešmy ku. Ako na to? 
 
Na papierik si nakreslite takúto tabu ku: 
 

       
 
Do nej si napíšte meno a priezvisko, napr.: 
 

A D R I K A D R N Á K O V Á
 
Rozde te ho na slabiky: 
 

AD RI KA DR NÁ KO VÁ 
 
Rozstrihajte ho a premiest ujte dovtedy, kým nebudete s výsledkom, teda s novým 
menom, spokojní. Nám to vyšlo takto: 
KARIKO  ADNÁ  VÁDR 
Tak vznikne váš anagram, nové meno, prešmy ka. 
 
Božena Heráková sa nám predstavila ako Ženava Hera Boko. 
Michaela Lacková – Lamie Chaváko Lac 
Matej Suchá  – Su Ma Tej Chá  
Erik Karnet – Net Rak Kire 
Martin Janí ek si svoje meno napísal odzadu: Nitram Ke ínaj 
 
Na tejto hodine sa ukázalo, že sloven ina nie je až taká nuda. Zažili sme pri vymýš aní 
anagramov a šifier ve a zábavy.  
 
Uhádnete koho meno sme napísali odzadu? 
 

ARTEP 
ANNAIRAM 
RETSEVLIS 

BUKAJ 
NAVODAR 

FEZOJ 
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MA OVANÉ ÍTANIE
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ZO ŠKOLSKEJ KNIŽNICE
 
ROK CYRILA A METODA 
 
Rok, ktorý prežívame je rok 2013. Je významný tým, že si pripomíname ako 
k nám kedysi dávno (v roku 863) prišli dvaja muži – Cyril a Metod. Boli to 
dvaja bratia zo Solúna, ve mi vzdelaní a múdri muži. Na území dnešného 
Slovenska bola vtedy Ve ká Morava. Žili tu jednoduchí udia, ktorí nerozumeli 
jazyku akým sa hovorilo v kostole, nevedeli íta  v latin ine, nemal ich to kto 
nau i . Úlohou týchto dvoch bratov bolo vytvori  jednoduchý jazyk, ktorému 
by všetci tu žijúci udia – Slovania - rozumeli, písa  a preklada  knihy do tohto 
jazyka, používa  tento jazyk v bežnej hovorovej re i. Vytvorili abecedu pre 
slovanský jazyk a to bol základný prínos pre kultúru a jazyk Slovanov. 
„Zasadili“ evanjelium do miestnej domácej kultúry a získali si tým zvláštne 
zásluhy o vytvorenie a rozvoj tejto kultúry ako aj života Slovanov. Apoštoli 
Slovanov, svätý Cyril a svätý Metod, zostávajú v pamäti Cirkvi spolu s ve kým 
evanjeliza ným dielom, ktoré tu uskuto nili. Ich pamiatka sa stala osobitne 
živou a aktuálnou za našich dní, pretože práve tento rok si pripomíname 
1150. výro ie ich príchodu a ve kého rozvoja národov našich predkov.  
Svätý Cyril a Metod akujeme! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-kg- 
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 ENVIROKÚTIK 

Po as celého školského roka usilovne pracujeme 
a zaoberáme sa environmentálnou tematikou. 
Ve kou oporou sú nám nástenky v envirokútiku, 
ktoré sú aktuálne a zaujímavé, môžeme ich 
využi  na hodinách vecného u enia, prírodopisu, 
rozvíjaní komunika ných schopností 
a po as celého vyu ovania. Nástenky boli 
vytvorené na témy – Zázra ná príroda, 
Popula ná explózia, o je správne a o nie, 

Technika, My a životné prostredie, Apríl – mesiac lesov, Znaky života živo íchov, 
Rozmanité prírodné spolo enstvá. V rámci týchto informácií sme mali rozli né úlohy, 
ktoré žiaci spolu s u ite mi hravo vykonali a zvládli, zábavnou formou sa u ili. Ur ite si 
spomínate na nášho priate a slimáka Mórica, ktorý rastie a žije v triede B variantu I., 
v tomto ase má dokonca malé vají ka, z ktorých bude ma  deti. Môžete ho prís  
navštívi  do triedy, ur ite sa poteší, má rád vašu spolo nos . Ku D u Zeme (22.4.) sme 
si na školskom dvore vytvorili zaujímavé obrázky našej planéty Zem. Žiaci boli aktívni 
a tvoriví. A v neposlednom rade sa chcem po akova  všetkým tým, ktorí sa usilovne 
zapájajú do triedenia odpadu v triedach. akujem vám za vašu pomoc a aktivitu.  

- kg - 

POZVÁNKA NA XIII. VÝTVARNÝ SALÓN ZNEVÝHODNENÝCH DETÍ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


