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Bratislava 
   Dňa 30.9.2014 sme sa My, žiaci 9. Ročníka na Základnej školy v Banskej Bystrici, 

zúčastnili literárno-vedeckej exkurzii do Bratislavy. 

       Náš malý výlet za poznaním sa začal už o 7:15 ráno, kedy sme sa nalodili do 

autobusu a vyrazili sme - smer Bratislava. 

Našou prvou zastávkou boli zrúcaniny hradu Devín. K Devínu sa viaže množstvo 

významných osobností z histórie Slovenska, od kniežaťa Rastislava po Ľudovíta Štúra 

a jeho druhov.  

Počasie nám neprialo a inokedy vraj krásny výhľad nám zastierala hustá zahaľujúca 

hmla, ktorá sa tiahla celými ruinami. Myslím si však, že tá hmla dodávala tomuto miestu 

určitú záhadnosť, človek privrel oči a hneď bol o niekoľko storočí späť v minulosti, kde 

mohol cítiť silu a moc moravských panovníkov.  

Z minulosti a krásnych predstáv sme sa z hradného brala vrátili do hluku a ruchu 

21.storočia.  

Z Devínu sme sa pobrali uctiť si obete 2. svetovej vojny - k pamätníku Slavín.  

Slniečko sa nás rozhodlo poctiť svojou prítomnosťou a nám sa naskytol krásny výhľad na 

celú Bratislavu. 

Odtiaľto sme išli pozrieť Bratislavský hrad, aspoň zvonka. Pomalými krokmi sme sa 

pobrali historickým centrom Bratislavy. Videli sme Slovenské Národné Divadlo a na 

Hviezdoslavovom námestí pri fontáne sme sa s pani učiteľkami dohodli zakončiť náš malý 

výlet za poznaním vo veľkom nákupnom centre Avion.  

       Cesta domov bola úsmevná a keďže sme len 15-ročné decká, tak aj pekne hlučná. 

Ale myslím si, že každý z nás má na Bratislavu vlastné a pekné spomienky. Hádam sa 

niekto aj niečo naučil. 

 

 
Katarína Tišliarová, 9.A 
 



Číslo 1  Školský rok: 2014/2015 

Školský časopis – ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Strana 4 

 

Po stopách dolnozemských Slovákov 
 

 Nielen angličtina či nemčina hýbe svetom. Dohovoriť sa v zahraničí možno aj slovensky. 

Presvedčili sa o tom i žiaci našich deviatych ročníkov z tried 9. A a 9. B, ktorí 9. septembra 2014 

navštívili Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici.  

 V tento deň usporiadala naša partnerská inštitúcia zaujímavé literárno-historické pásmo 

„Koreňmi na Slovensku, srdcom vo Vojvodine”. Z tejto srbskej autonómnej oblasti Slovákov sme 

medzi nami privítali vzácnych hostí – Vladimíra Valentíka (predsedu Ústavu pre kultúru 

vojvodinských Slovákov) a Pavla Čániho (riaditeľa Múzea vojvodinských Slovákov). V programe 

sme sa dozvedeli, že i dnes sa dá na „Dolnej zemi” poľahky dorozumieť slovensky, ba dokonca 

ľúbozvučnejšou slovenčinou; rovnako o ťažkých časoch presídlenia z vlasti, či o pestrom živote, 

kultúre a literatúre našich spoluobčanov za hranicami Slovenska. Získané vedomosti sme si 

overili v súťažno-náučnom kvíze. Žiak Lukáš Nôta sa dokonca spolupodieľal na krste knihy srbskej 

autorky slovenského pôvodu Blanky Fábryovej „Hlas krvi” – románe o živote na poprevratovom 

Slovensku. Súčasťou programu bola aj prehliadka dokumentárnej výstavy o spisovateľovi Jánovi 

Čajakovi, jednej z ústredných osobností kultúrneho života vo Vojvodine.    

 Na spoločnom stretnutí sme si okrem iného uvedomili, že aj zahraniční Slováci sú našou 

neoddeliteľnou súčasťou. Nielen ako nositelia našej národnej kultúry, ale takisto ako jej šíritelia a 

rozvíjatelia v špecifických podmienkach rôznych krajín sveta. 

 

Mgr. Róbert Borbély, PhD. 

koordinátor spolupráce s ŠVK BB 
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Medzinárodný deň nenakupovania 

 

     Odkedy sú obchody bežne otvorené aj cez víkendy a väčšinu sviatkov, vôbec nám 

nepripadá zvláštne, že do niektorého z nich ideme  - takmer – denne.  

    Už to nie sú len obyčajné obchody, ale sú to akési vytunované továrne na nakupovanie. 

Voláme ich aj obchodné centrá. Je tam všetkého prebytok a nám ide hlava vybuchnúť, 

lebo nemáme dosť peňazí na všetok ten lákavý tovar. Keď som bola vo vašom veku, 15 

rokov dajme, tak som to vnímala rovnako. Ale dnes si zarábam a tak si premyslene 

kupujem tovar, pre ktorý sa rozhodnem. Ak to naozaj nepotrebujem, tak si nechám čas, aj 

niekoľko dní, aby som zistila, či je to len rozmar, alebo o ten tovar naozaj stojím! 

    Takto sa nad nakupovaním zamyslel aj Kanaďan Ted Dave, ktorý pracoval v reklamnej 

agentúre. V roku 1992 v Kanade oslávil Deň bez nakupovania, ktorý si získal svojich 

priaznivcom i odporcov. Tento rok vyšiel na 27. novembra, každoročne býva vždy 

posledný novembrový štvrtok. 

    Pointou dňa nie je mučiť nudou teenagerov, ale uvedomiť si a hádam aj znížiť množstvo 

odpadu, ktoré nakupovanie produkuje. Bratislavčan vyprodukuje asi 240 – 270 kg 

odpadu ročne a jeden Američan približne 745 kg odpadu ročne. Je to kopa vecí, ktorá 

mnohonásobne prevyšuje naše potreby. Kde tieto veci skončia? Pod nami, pri nás, za 

nami, okolo nás aj v nás. Až 30% piesku na komerčných plážach tvorí rozomletý plast. 

Kozmetika, ktorú používame sa robí z odpadu ropy. Cez znečistené prostredie sa odpad 

dostáva aj do nášho organizmu! A to je len veľmi stručné! 
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    V parlamente bol tento rok predložený návrh na zatváranie obchodov počas nedele. Ja 

si to pamätám z detstva. Hoci to nebolo nič strašné, bolo to menej pohodlné. Ale človek si 

nakúpil cez týždeň a cez víkend sa nikam nehnal. Rodiny trávili čas spolu napr. v prírode. 

Teraz, aby sme mohli nakupovať aj v nedeľu, vaši rodičia pracujú o niekoľko hodín 

týždenne dlhšie! A na čo, aby ste využili nákupnú nedeľnú horúčku? Začarovaný kruh! 

Tento návrh v parlamente neprešiel.  

    Zamyslite sa v roku sú len tri dni, kedy sú obchody zatvorené – Prvý sviatok vianočný, 

Nový rok a Veľkonočná nedeľa! Obhajujeme to HDP, hrubým domácim produktom. To je 

číslo, ktoré náš štát dokáže vyprodukovať prácou obyvateľov, v tomto prípade na jeden 

deň. Na jeden sviatočný deň je to 103 miliónov eur, ak je sviatok cez víkend až 160 

miliónov eur! Aj tak sme ako štát zadĺžený! Že vám na tom niečo nesedí? Ani mne... 

    Rátajme ďalej. Slovák za deň minie v priemere 25 eur, koľko práce by ste museli 

urobiť, aby ste ich zarobili. Záleží od roboty, pomyslíte si. Veď práve, toto číslo je priemer. 

A ten v skutočnosti neexistuje. Ako keď sa povie, že za život zjete päť potkanov. Vraj 

v konzervách a párkach. Ja ich nejem, tak tie potkany musí zjesť niekto za mňa, aby 

zdvihol tento priemer! 

    Sviatok je od slova svätiť a aj Boh po stvorení sveta na siedmy deň oslavoval a dal si 

prestávku. Či už ste veriaci alebo nie, radi oslávite Vianoce, ostanete doma cez víkend 

a cez sviatky, v ktoré škola odpadá. Tak prečo si takto neoddýchnuť aj od konzumu 

a nakupovania? A nie len raz v roku! 
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Medzinárodný deň školských knižníc 
24. októbra 2014 sme si pripomenuli, ako už každoročne, Medzinárodný deň školských 

knižníc. Tento deň je v našej škole už tradične spätý s oslavou významu a prínosu 

knižnice pri vzdelávaní detí a mládeže. A celkom prirodzene aj s návštevou samotnej 

školskej knižnice. Prehliadkou jej priestorov, zapožičaním si vybraných knižných titulov, 

ako aj samotným hlasným čítaním v triede, sme opäť raz podporili úsilie upevniť vzťah 

žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a samozrejme k zvyšovaniu čitateľskej 

gramotnosti. 
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Svetový deň potravy (FAO) 
     

 

 

 

 

 

     16. október ako Svetový deň potravy alebo Svetový deň výživy sa zapísal do dejín v 

roku 1979, bol vyhlásený na konferencii Organizácie Spojených národov pre výživu a 

poľnohospodárstvo FAO – Food and Agriculture Organisation of the United.   

      Na svete je viac ako 870 miliónov ľudí hladujúcich - čo znamená, že 1 z 8 ľudí ide 

každý večer spať hladný.  Najviac ich je v sub-saharskej Afrike. 

Čudovali by ste sa, že aj vo vyspelých štátoch sú ľudia, ktorí nemajú peniaze na jedlo. 

Príkladom je USA. Je tu všetkého prebytok, produkujú najviac potravinového odpadu na 

obyvateľa a nemajú čo jesť? Áno je to paradox! Najlepšie sa to dá vysvetliť na pojme  - 

hladujúci s dodávkou. Sú to ľudia, ktorí majú auto, v rodine niekedy aj dve, a predsa 

nemajú peniaze na jedlo. Autá sú v Amerike lacné a sú nevyhnutnosťou. Bez nich sa v 

takej veľkej krajine plnej veľkomiest a bez celoplošnej verejnej dopravy nezaobídete. Ale 

výživné potraviny ako sú zelenina, ovocie a kvalitné mäso a mliečne výrobky sú 

predražené a pre nezamestnaných ľudí nedostupné. Rodiny, v ktorých je zamestnaný len 

jeden rodič a nemá dostatočný plat je to s výživou zlé. Deti majú zdravotné problémy 

a rodiny pred výplatou chodia po dávky v núdzi do potravinových bánk. Tam jedlo 

dostanú, ale len málo a bez potrebných výživových hodnôt.  

    Rovnako je na tom stredná Afrika, kde je najväčší počet podvyživených a obéznych ľudí 

zároveň! Jedla je pomerne dosť, ale nezodpovedá výživovým hodnotám. Skúste jesť len 

ryžu a zemiaky, bez mäsa, mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny... 
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FAO má domovskú stránku fao.org, tak si pozrite ďalšie šokujúce fakty o výžive vo svete, 

možno školská jedáleň bude vyhadzovať menej potravín a buchty, ktoré nezjete zanesiete 

napríklad bezdomovcovi pred obchodom. 

  

Cibuľové lieky 
 

     Cibuľový čaj  

 

 Cibuľa, 1ks    

 Vriaca voda 700 ml 

 Med 

 Fenyklové semienka, 1PL 

 Majoránka, 1PL 

 Citrón  

 

    Nakrajanú cibuľu zaliať vriacou vodou, nechať 10 - 15 minút postáť, scediť a dosladiť medom a 

dochutiť citrónom. Ak do čaju dávame aj bylinky, fenykej alebo majorán, zmes povaríme päť 

minút. Pomaha najmä pri zápale priedušiek a hlasiviek.  

 

 

     Cibuľový extrakt (sirup) je dobrý pre lepšie vykašliavanie hlienov.  

 1 väčšiu cibuľu  

 ošúpaný citrón  

 med 
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    Cibuľu nakrájame na kolieska a naukladáme do vyššej nádoby, (napr. zavárací pohár), 

naňu navrstvýme nakrájaný citrón. Zalejeme 1-2 lyžicami medu (prípadne posypeme 

kryštálovým cukrom). Vrstvíme opäť citrón, cibuľa, med. Dáme na teplé miesto a o 2-3 hodiny 

cibuľa a citrón pustia šťavu. Zlejeme a podávame deťom po lyžičkách. Dôležité: sirup sa musí 

pripravovať každý deň čerstvý, neskladovať! 
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Medzinárodný deň 

čokolády 
 

 

 

 

 

     Medzinárodný deň čokolády je slávnosťou najpopulárnejšej sladkosti na svete – 

čokolády. Čokoláda je pohladením pre telo i dušu, pomáha odstraňovať stres a vyvoláva 

v človeku pokoj. 

    Čokoláda sa vyrába z plodov kakaovníka. Volajú sa 

kakaové bôby. 

Slovo čokoláda má pôvod v jazyku Nahuatlov, 

pôvodných obyvateľov Mexika, kde sa kakaovník 

pestoval už pred tritisíc rokmi. 

    Čokoláda je kombináciou kakaového prášku 

a kakaového masla, osladená cukrom a inými 

prísadami. 

    Keď nie je čokoláda upravená do 

tvaru tabuliek alebo iných 

geometrických tvarov, často sa z nej 

formujú tvary figúriek (zvyčajne ľudí 

alebo zvierat) napr. zajaca alebo 

vajíčka ako Veľkonočná čokoláda, 

prípadne iné tvary na Vianoce, Sv. 

Mikuláša, prípadne deň Sv. Valentína. 

Čokoládová pusinka je ďalšia z 

obľúbených tvarov. Niekedy je 

čokoláda tvarovaná aj ako ruža. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Mexiko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEk%C3%A1_Noc
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vianoce
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Vianočná  párty (oblečenie) 
Oblečenie na vianočnú párty by sa malo hodiť hlavne k ročnému obdobiu a k tematike oslavy či 

párty.   

     Oblečenie si vyberáme aj podľa toho, kto párty organizuje a kde sa bude konať. Ak to bude 

niekde v reštaurácii tak by sme sa mali obliecť trošku slušnejšie a ak je chladno aj teplejšie. No 

ak sa koná u niekoho doma, tak to môžu byť aj nejaké šaty či sukňa.  

     Farby by mali prevládať hlavne červené a biele odtiene, keďže párty je vianočná.  

     Ako líčenie by sme si mali dať čiernu špirálu, tmavozelené, hnedosivé, alebo len také slabunko 

hnedé metalické tiene, ktoré sú v tejto sezóne hitom. Zvyčajne sa volia podľa toho akú ma osoba 

ktorú maľujeme farbu očí.  

     U mužov sú vhodné čierne nohavice. A na vrch typický svetrík s vianočnými vzormi ako sú napr. 

soby, vločky...atď. 

 

        

 

Patrícia Paučulová 7.A 

 

Neuveriteľný sen. 
 

 Všetko sa to začalo, keď nás prišiel navštíviť brat Oliver s frajerkou a synom 

Olim z Írska. Keďže jeho frajerka je akčná, premýšľali sme, že čo budeme robiť. Odrazu 

mi napadlo: „Poďme splavovať Hron!“ Nastalo ticho. „Vari sa nebojíte?“ spýtal som sa. 

„Nie, nie. Jasné, že ideme,“ prekrikovali sa jeden cez druhého. Jedine mama povedala: 

„Tak mňa do člna nedostanete! Ostanem radšej s Olim.“ Tak sa vyriešil aj problém, kto 

zostane s mojím synovcom. Ten mal totiž vtedy len osem mesiacov. 

 

 Nevedel som sa dočkať dňa „D“. Ráno som vstal ako prvý. Inakšie nie som 

priateľom ranného vstávania. Doma nastala trma-vrma. „Kde mám ponožky?“ pýtal sa 

Oliver. „To si mám zobrať tieto ponožky?“ opýtal som sa ja. „Nevidel niekto kľúče od 
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auta?“ spýtal sa oco. Nakoniec sme šťastne nastúpili do auta a vyrazili k motorestu 

v Nemeckej, kde je stanovisko splavovania. Privítal nás usmiaty ujo. Povedal nám 

inštrukcie, dal čln, vesty a dve nádoby na suché oblečenie, mobili a podobne. Napokon 

povedal: „Šťastný splav!“ Začiatok bol ťažký. Nevedeli sme sa pohnúť z miesta, lebo tam 

bola plytčina. Musel som vyliezť z člna a potlačiť ho. Oliver sedel rozvalený ako v kresle 

pred telkou a fajčil. Keď sa čln pohol, nastalo malé klesnutie a poskočenie a jemu 

vypadla cigareta do vody. Povedal som: „Tak ti treba, lenivec.“ Potom nastala celkom 

pokojná plavba. Kochali sme sa okolitou prírodou. Pri Medzibrode sme zakotvili. Keďže 

tam bola hlbšia voda, s Oliverom sme si do nej zaskákali. Potom sme pokračovali 

v plavbe. Odrazu Lucka, bratova frajerka, povedala: „Poďme sa odfotiť.“  Hneď som vybral 

zo súdka ocov mobil. Začali sme pózovať a fotiť sa. Vo chvíli, keď nás oco fotil sa čln 

zaknísal a jemu vypadol do vody. Našťastie ho vylovil, ale na nešťastie nefungoval. 

Nálada v člne ostala na bode mrazu. Najbližšia zastávka bol motorest Grajciar. S mokrým 

mobilom a mokrými, veď viete čím, sme sa usadili a objednali si jesť. O chvíľu dorazila 

mama s malým Olim. Hneď spustila: „Tak ako? Aké je to? Prevrátili ste sa?“ Ale keď 

uvidela naše smutné pohľady, opýtala sa: „Čo sa stalo?“ Ukázali sme jej mobil a ona so 

svojím optimizmom povedala: „Rozoberte ho a položte do auta. Tam je teplo, keď vyschne 

určite bude fungovať.“ Po najedení sme pokračovali v ceste. Dobrá nálada sa nám vrátila. 

Keď sme sa blížili k cieľu, prúd vody zosilnel. Nabehli sme na skalu a prevrátili sme sa. So 

smiechom sme sa vyškrabali na breh. Tam nás čakal ujo zo začiatku plavby. Naložili sme 

čln na vozík, nastúpili sme do auta a odviezli sa späť do Nemeckej, kde nás čakalo naše 

auto. 

 

 Cestou domov sme sa predbiehali v rozprávaní toho, čo sme zažili. Odrazu oco 

vážne povedal: „Som zvedavý, čo bude s mojím mobilom. Mám tam všetky pracovné 

kontakty.“ Doma nás s úsmevom privítala mama. V ruke držala mobil. „Pozrite čo mám. 

A funguje to.“ Takže nakoniec náš výlet mal šťastný koniec. Potom som sa zobudil a zistil, 

že to bol môj najlepší sen.    
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Test  
1. Z ktorého mesta je fotografia: 

 

 

2. Kedy a ako vznikla Slovenská republika ako samostatný štát: 

A 1.1.1993 rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky.    

B 1.1.1989 rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky.    

C 1.1.1991 rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky.   

 

3. Tropický poloker, z ktorého sa získava vonný olej sa volá:  

A pačula 

B pagoda 

C palina 

 

4. Doplň text ľudovej piesne: 

Pod horou, pod horou čierne psíča breše, 

Susedovie Mara ……………………….. 

A nerada sa češe 

B tiež breše 

C nemá žiadne groše 

 

5. Ako sa volá celebrita na obrázku, je v pravo, ktorá 

dodnes napriek mnohým výborným filmom 

nezískala Oskara: 
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6. Akým smerom a ako rýchlo sa točí Zem: 

A proti smeru hodinových ručičiek, rýchlosťou 465,11 m/s 

B v smere hodinových ručičiek, rýchlosťou 465,11 m/s 

C proti smeru hodinových ručičiek, rýchlosťou 465,11km/s 

D v smere hodinových ručičiek, rýchlosťou 465,11km/s  

 

 

7. Čo spôsobujú slapové javy: 

A zemetrasenia 

B príliv a odliv 

C hurikány 

 

 

8. Z ktorým dnešným živočíchom má najviac podobností prehistorický predátor tyranosaurus 

rex: 

A sliepka 

B krokodíl 

C člověk 

 

 

 

 

9. Ako sa volá tento hudobný nástroj: 

 

 A harfa 

 B líra 

 C perkusie 

 

 


