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Redakčná rada:    

 Peter Palidrab 

 Filip Rompila 

 Marek Kravčišin 

 Petra Kuzmiaková 

 Timea Kseničová 

Milí čitatelia ! 
 

           Dovoľte, aby som sa Vám predstavil. Som nový školský 

časopis. Zatiaľ nemám názov (meno), no verím, že časom si ho 

zaslúžim. Vytvorili ma Vaši spolužiaci. Okrem informácií o dianí  

v škole nájdete vo mne aj výsledky školských súťaží, rôzne 

zaujímavosti, Vaše názory a nápady, ako spestriť život v škole. 

Súčasťou každého čísla budú i súťaže. Ako postupovať? Je to 

jednoduché. Správne riešenia súťaží spolu s menom, priezviskom  

a triedou vhoďte do schránky dôvery a troch vylosovaných riešiteľov  

odmeníme.  

              Všetci žiaci majú možnosť stať sa prispievateľmi do nášho 

časopisu. Potešíme sa každému príspevku, ktorý nájdeme v schránke 

dôvery. Nachádza sa na dolnej chodbe na stolíku, kde sa chodíte 

vypisovať z obedov a je označená nápisom Náš časopis. Každému 

príspevku bude venovaná náležitá pozornosť a väčšina z nich bude 

uverejnená v našom časopise. Prosíme autorov jednotlivých článkov, 

aby uvádzali svoje mená, priezviská, aj triedu, ktorú navštevujete. 

Veď stojí za zamyslenie, či najväčšou odmenou nie je vedomosť 

ostatných o tom, kto je autorom pekného a zaujímavého príspevku?    

              Radi  uverejníme  aj Vašu vlastnú tvorbu – príbehy alebo 

básničky, ktoré ste sami vymysleli (nie odpísali !). Už sa tešíme  

na Vaše príspevky ! 

 

                                              Váš časopis a redakčná rada 
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           Verili by ste, že naša škola má už polstoročie existencie 

za sebou? Áno, do prevádzky bola odovzdaná v roku 1957. Za 

tento čas sa o založenie školského časopisu pokúsili  žiaci iba 

raz v školskom roku 2002/2003. Vyšlo prvé a aj jediné číslo. 

Bude náš štart v tejto oblasti úspešnejší?  Ak sa zapojíte do 

tejto iniciatívy aj vy a podporíte nás svojimi nápadmi, tak sa 

nám to spoločným úsilím určite podarí.  

 

              V tomto školskom roku sa v našej škole snaží 

vzdelávať 124 žiakov z obcí Cernina, Kurimka, Rovné 

a Mlynárovce. Na I. stupni  vedomosti získava 42 žiakov a na 

II. stupni 82  po poznatkoch bažiacich žiakov. Svoje 

pedagogické schopnosti a skúsenosti aj odborné vedomosti sa  

nám pokúša odovzdať  kolektív 13 pedagogických 

pracovníkov. Pri ZŠ usilovne pracuje aj Školský klub detí, kde 

zaujímavo trávia popoludnia hlavne žiaci mladšej vekovej 

kategórie. 

              Odbornými radami nás často obohatia aj naše 

upratovačky alebo školník, ktorí by boli najradšej, keby lavice 

a stoličky boli vždy na svojom mieste a v perfektnom stave 

a mnohé zákutia školy radšej pre nás neznáme. V školskej 

jedálni super jedlá pripravuje a náš hlad zaháňa trojčlenný 

personál. 
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            Mnohým z vás iste neuniklo, že od septembra 

tohto roku sa na našej škole toho veľa zmenilo. Či už 

priestory, alebo záujmové krúžky po vyučovaní, ktoré 

fungujú najmä pre tých z vás, ktorí nevedia čo s voľným 

časom, prípadne tak dychtia po vedomostiach, že sú 

ochotní niekoľkokrát do týždňa ich navštevovať. 

Momentálne funguje v Stredisku záujmovej činnosti 11 

krúžkov, o ktoré  bol dostatočný záujem. No, aby ste si 

nemysleli, že je všetko také jednoduché,  vyskytol sa iný 

— zabehnutejším žiakom školy nie neznámy problém  — 

rozvrhy hodín, ktoré sú už tradične nabité tak, že keby 

sme to chceli stihnúť, museli by sme v škole stráviť celý 

pracovný týždeň a ešte aj kus víkendu. Ale žiak je tvor 

veľmi trpezlivý, takže všetci spoločne veríme, že na 

budúci rok to nám už vyjde k všeobecnej spokojnosti.   
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TEKVICE – SVIETNIKY ALEBO HALLOWEEN? 

 

Písali sa dni medzi októbrom a novembrom. Tieto dni boli 

významné  Sviatkom všetkých svätých, ale aj novodobým 

sviatkom prebratým  spoza  veľkej mláky, Ameriky – 

Halloweenom.  Halloween je v súčasnosti na Slovensku 

novým, ešte stále sa udomácňujúcim sviatkom, ale jeho 

slávenie často nadväzuje na zvyky, ktoré sa na Slovensku 

zvykli dodržiavať už pred jeho rozšírením u nás.  

Vyrezávanie tekvicových svietnikov, označovaných lokálne 

napríklad ako svetlonos, a ich umiestňovanie do exteriéru 

alebo interiéru obydlí bolo v jesennom období na Slovensku 

známe už pred udomácňovaním sa Halloweenu.  

 V tomto čase sme mali v škole dolné podlažie vyzdobené 

zaujímavými tvarmi malých  pestro sfarbených tekvičiek , ale 

aj vyrezávanými tekvicami, ktoré svietili – žmurkali na nás či 

vyškierali sa. Na výzdobe sa podieľali žiaci 1.stupňa, ba aj tí 

starší. Táto príjemná atmosféra  milo zapôsobila nielen na 

našich žiakov, učiteľov a zamestnancov školy, no potešila aj     

iných návštevníkov školy. 
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   SVETOVÝ DEŇ BEHU 
 
5. novembra 1999 bol založený Svetový deň behu bežcom 
Billom Mc Dermottom na Long Islande. Od tohto roku sa 
tisíce ľudí v stovkách miest po celom svete spojili s vášňou pre 
fitness a s túžbou pomáhať druhým na Svetovom dni behu a 
darcovstva. Táto akcia sa začala len so 100 bežcami v 75 
mestách a v roku 2007 sa rozšírila o 2500 bežcov.   
V Základnej škole v Cernine sa Svetový deň behu konal 4. 
novembra 2011 (v piatok) o 11,00 hod. Všetci žiaci školy sa 
podľa svojich fyzických možnosti zúčastnili behu, a tým 
podporili túto celosvetovú aktivitu a zároveň aj svoje zdravie.  
 

                  Výstup na Makovicu 

Dňa 3.10.2011 sa uskutočnil celoškolský výstup na horu 

Makovica. Približne o 8.30 hodine sme vyrazili na túru 

zoradený každý vo svojom ročníku. Túry sa zúčastnilo 

približne 80 detí a 5 učiteľov. Trval približne hodinu 

s občasnými prestávkami. Počas výstupu sme zažili mnoho 

zábavy. Okolo 9.30 hodine sme vystúpili až na vrchol 

Makovice k soche Floriána. Pretože sme sa tam zdržali, bolo 

tam veľa priestoru na vyšantenie, zabehanie alebo 

občerstvenie. Mnohí sa boli pozrieť na studničku a napiť sa 

výbornej pramenitej vody. Urobili sme si na pamiatku 

niekoľko spoločných fotografií. Po výbornom občerstvení, 

ktoré sme si priniesli so sebou, sme približne o 10.30 hodine 

schádzali dole. Zostup trval približne tri štvrte hodiny. 

Cezpoľní žiaci sa vrátili späť do školy. Tí, čo chodia na obed, 

sa najedli a šli domov. Po výbornej, ale namáhavej túre, sme 

sa vrátili domov načerpať sily do ďalšieho dňa. 
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Informatická súťaž 

Internetovej  informatickej súťaže iBOBOR sa zúčastnili 

žiaci 3. a  4. ročníka. Dve žiačky 4.ročníka, S. Sasaráková 

a M. Dulinová,  boli úspešnými riešiteľkami. Odmenené 

boli tričkami s emblémom súťaže. 

 

Cirkusová show 

Rýchlosťou blesku sa priestormi školy niesla správa 
o tom, že k nám zavíta cirkus. Konečne nastal ten 
očakávaný deň - 22. november. Počas 50 minút 
zábavného programu žiaci videli vystúpenie kúzelníka, 
artistov, žongléra. Všetkým sa páčila spolupráca 
kúzelníka so žiakmi, ktorí sa veľmi radi zapojili do 
kúzelníckych trikov a tajomstiev. Vystúpenie žiaci 
odmenili potleskom. 
 

Súťaž O najkrajší betlehem 

V rámci 12. ročníka okresnej súťaže O najkrajší betlehem 

boli ocenení aj žiaci našej školy v I. kategórii (7 – 13 

rokov)   1. miesto získala Nikola Pavlišinová a 3. miesto 

Veronika Kupcová a Rastislav Sivák. Ocenené a vybrané 

práce postúpili na medzinárodnú súťaž do Poľska. Aj tu 

boli úspešné. Betlehem R. Siváka (9.roč.) získal 2. miesto 

a N. Pavlišinovej (8.roč.) 3. miesto. Blahoželáme. 
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Putovanie školou 

 

 

Prvý ročník na nás volá , 
pre nás to nie je žiadna 
smola, 
učiteľky dobré sú , 
nekričia, keď nemáš domácu. 

 
Druhý ročník ľahký je, 
písmenka už zvládate. 
Číslice na nás čakajú 
učiteľky sa radujú. 

 
Tretí ročník ťažší je 
každý sa vypytuje. 
Ja to neviem násobiť, 
do prvého ročníka chcem sa 
vrátiť. 

 
Štvrtý ročník  už je tu, 
každý opisuje domácu, 
nikto nerád počíta, 
neučí sa, nečíta. 

 
Piaty ročník začíname 
vymýšľame,  rozbíjame. 
Učiteľka po nás kričí, 
hlasivky si tým veľmi ničí. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
V šiestom ruština začína 
azbuka nás „ zabíja“ 
Slovíčka nás ničia, 
zlé známky na nás kričia. 

 
Sedmička je pre nás 
ľahká, u každého samá päťka. 
Nikto sa z nás neučí 
zlá známka nás nemučí. 

 
Osmička je už tu, 
stojí to za tú námahu. 
So stresom do školy chodíme, 
zdravie si tým ničíme. 

 
Deviatka je ľahká, 
monitor je pre nás hračka. 
Opakovanie učiva, 
stredná nám už začína. 
 

 
     

Filip Rompila 
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Škola 
 
Od jednotky po deviatku, 
žiakov je tu ako maku. 
Známok dobrých, ale aj zlých, 
učiteľov tých najlepších. 
 
Prvá trieda, samá bieda, 
písanie to bola veda. 
Druhá trieda jednoduchá, 
je tu moderná potucha. 
 
V treťom je už násobilka, 
prichádza s ňou aj delilka. 
Do štvrtého sa nám nechce, 
učiteľ nás stále tresce. 
 
Z piateho už odísť chceme, 
pravek sa už bifľujeme. 
Šiesty ročník len prespíme, 
živočíchy sa učíme. 
 
V siedmom kosti, svaly vieme, 
ďalej sa už len náhlime. 
V ôsmom sa prvky učíme, 
pred písomkou sa modlíme. 
 
V deviatke sa len trasieme, 
monitor možno zvládneme.. 
Učíme sa, bifľujeme, 
zo školy odísť nechceme. 
 
Peter Palidrab 
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Láska 

 

Láska je krásny cit , ktorý sa ničomu nevyrovná 

Je ako pohladenie, ktoré stále pretrvá 

Je ako poklad, čo more nikdy nevydá 

Ako kvet, čo nikto netrhá. 

 

Je krásna i krutá zároveň 

Prináša balzam, ale i tieň 

Je moje šťastie, je môj sen. 

V srdci ju cítim ako krásny deň. 

Ja žijem a dýcham pre ňu len. 

 

P. Kuzmiaková 

Moja láska 

 

Ty moja milá, prenádherná kráska, 
aká vo mne horieva k tebe veľká láska. 
Ľúbosť moja prenádherná, prekrásna, 
Nedovolím, aby ona len tak vyhasla. 

 
Duša moja  otáča sa za tebou, 

a srdce moje, hľadiace len za láskou. 
Iba oči moje hľadia za krásou, 

ako za nádhernou prekrásnou princeznou. 
 

P. Palidrab 
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Alibi je, keď niekoho zabijú a on tam nebol. 

 

Bumerang je kus ohnutého dreva so spiatočkou. 

 

Červená farba je dobrá, keď je v kalendári a zlá, 

keď je v diktáte. 

 

Epitaf je nápis, ktorý si niekto napíše na hrob. 

 

Gravitácia je, keď niekomu všetko vypadáva 

z hlavy. 

 

Múmia je usušený faraón. 

 

Otáznik je výkričník s pokrivenou chrbticou. 

 

Škola je zariadenie, kde človeka trestajú aj za to, 

čo neurobil, napríklad domácu úlohu. 

 

Väzeň je človek, ktorý sedí, aj keď stojí. 
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Sokol sťahovavý - Falco 

peregrinus je vôbec najrýchlejším 

vtákom, ktorý dokáže letieť strmhlav 

rýchlosťou až 300 kilometrov za hodinu,  83,3 metra za 

sekundu. K tejto rýchlosti mu však výrazne pomáha 

gravitácia.  

Gepard štíhly - Acinonyx jubatus je 

najrýchlejší cicavec na svete, dosahuje v 

behu na krátku vzdialenosť rýchlosť až 

110 km za hodinu, ale asi po 400 metroch 

si musí oddýchnuť. 

Slon africký - Loxodonta africana je 

najväčší suchozemský živočích, má 

hmotnosť 4 až 7 ton, pohybuje sa 

v stádach, v období sucha dokáže 

napáchať dramatické zmeny okolia 

pre veľkú konzumáciu potravy. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Cicavec
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Vráskavec ozrutný - Balaenoptera musculus je najväčší 

súčasný žijúci živočích s dĺžkou okolo 30m 

a hmotnosťou až 180 ton a dokáže plávať 

rýchlosťou takmer 50 

kilometrov za hodinu.  

Kolibrík kubánsky - 

Mellisuga helenae sa považuje za 

najmenšieho vtáka na svete, samec váži 

iba 1,5 gramu samica je o niečo 

väčšia, váži 2 gramy, vajcia sú menšie 

ako hrášok – majú sotva 5 milimetrov. 

Netopierik najmenší - Craseonycteris 

thonglongyai je najmenším cicavcom na 

svete, žije v jaskyniach juhozápadného 

Thajska a pri zložených krídlach dosahuje dĺžku 

iba 33 mm a váži len 2 g. 

Šípová žaba - Phyllobates terribilis je najjedovatejší tvor 

na Zemi. Jej jed je taký silný, že iba dotyk stačí na 

usmrtenie dospelého človeka. Žije v pralesoch Južnej 

Ameriky, meria menej než 3 cm, vylučuje 

jed zvaný batrachotoxín, čo je jeden z 

najúčinnejších jedov na svete. 
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Osemsmerovka  

 
„Kam ideš, Janko?“ 

 „Vonku.“          „Teraz, v zime?!“ 

„...(pointa tvorí tajničku osemsmerovky – 15 písmen) 

 

Vyškrtaj slová: Diera, hliva, hríby, karty, lesné plody, 

maliny, orech, orol, ovocie, plodnosť, pohoda, prechádzka, 

priateľ, príroda, psota, ríbezle, ruža, semenáč, vietor 

P R E CH Á DZ K A N Y 

R O E E A CH Ž P D V 

Í T H R E U L O Ď E 

R E E O R O L M L Y 

O I A Á D P M Z B Y 

D V T N É A E Í N T 

A S O N V B R I E R 

T S S C Í H L I V A 

Ť E P R I A T E Ľ K 

L E S E M E N Á Č R 

 

Váhy 
Premiestnite 5 zápaliek, aby boli váhy v rovnováhe. 

 

Sudoku 
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  2  5  6   

7 5      2 9 

 6 4    5 3  

 3 7 5  1 8 9  

    6     

 9 1 8  4 2 5  

 4 6    7 8  

3 7      1 4 

  9  1  3   

  

Hry so zápalkami 

Z 11 zápaliek je zostavená nasledujúca rovnica: 

XI - V = IV  

Preložte jednu zápalku tak, aby platila rovnica ( 3 riešenia). 
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-   Nechcete si sadnúť dedko?  
-   Nie, chlapče, ďakujem. Ja idem len jednu zastávku.  
-   Len si sadnite, dedko, nie ste v autobuse, ale v parku.    
                        *** 
Učiteľ sa hnevá na žiakov: 
–   Stále vám vysvetľujem, že väčšia, ani menšia polovica nejestvuje.  
Je vždy len polovica. Takú jednoduchú vec si neviete zapamätať! Ale 
to len preto, že vždy, keď vám o tom hovorím, väčšia polovica 
nepočúva!  
                          ***   
Otec sa pýta Martina: 
–   Otecko, aký je to čas:“ Mamička sa zhovára so susedou?“  
–   To je stratený čas, synak.  
                            ***                                                                         
Učiteľka sa pýta žiaka:  
 –   Prečo si prišiel tak neskoro?  
Odpoveď:  –   Zaspal som.  
Učiteľka:   –   To chceš povedať, že spávaš ešte aj doma? 
 
                            *** 
Prváčik bol prvý deň v škole. Na druhé ráno ho mama budí: 
–  Martinko, vstávaj, musíš ísť do školy! 
 –  Čože?! Ešte raz? 
 
                            *** 
Synček sa sprisahanecky pýta mamičky: 
–  Mamička, otecko práve prišiel domov. 
Čo mu ukážeme najprv  –  tvoje nové 
šaty alebo moje vysvedčenie? 

 


