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„Život uteká ako prázdniny. Najprv pomaly, potom stále rýchlejšie.“ 

       

         Gilbert Cesbron 

 

 

 

 
 

 

 

AHOJTE!  
 

Ani sme sa nenazdali a blíži sa dlhoočakávaný koniec školského roku. S ním už 

tradične prichádza aj ďalšie číslo školského časopisu. Nájdete v ňom všetko dôležité 

a podstatné, čo sa v našej „Kaline“ udialo počas 2. polroku.  Veľmi nás teší, že na tomto čísle   

ste sa veľkou mierou  podieľali svojimi zaujímavými príspevkami aj vy! Všetkým prajeme 

príjemné, oddychové a a zábavné čítanie!       
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ŠKOLSKÉ NOVINKY 
 

 

Počas celého školského roka prebiehala v škole súťaž Naj trieda 16/17. Aktivity, ktoré 

sa v nej vystriedali, boli naozaj rôznorodé. Triedy na 1. a 2. stupni si medzi sebou merali sily 

v rôznych športových zápoleniach či preukazovali vlastnú tvorivosť pri výzdobe svojich tried. 

Väčšina  nevynechala možnosť podielať sa na príprave strán, ktoré práve čítate. Čerešničkou 

na pomyslenej torte bola nevídaná snaha pri príprave zdravej desiaty počas Kalina Food Day. 

Niektoré triedy brali súťaž naozaj vážne, iné k nej pristupovali skôr športovo. :-) Poradie sa 

priebežne menilo a miestami to bolo naozaj napínavé. Nakoniec to dopadlo takto:  
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Srdečne blahoželáme víťazným triedam na 1. aj na 2. stupni. Víťazmi sa však stali 

všetci tí, ktorí sa do súťaží aktívne zapájali, bojovali s nadšením a v duchu fair-play. 
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MATERSKÁ ŠKOLA 

Ani naši najmenší – škôlkari – počas celého roka nezaháľali. Pani učiteľky mali pre 

nich pripravené množstvo akcií a podujatí. Absolvovali koncerty, besedy, divadelné 

predstavenia či karneval. Deti sa naučili nové básničky, pesničky a tance.  Svoju šikovnosť 

predviedli na 

vystúpení ku 

Dňu matiek. 

A veľmi veľa 

športovali.   

Každý deň mali 

vychádzky  na 

čerstvom 

vzduchu, cvičili 

vnútri aj vonku, 

jazdili na 

poníkoch. Pod 

vedením 

skúsených 

trénerov začali s futbalovými tréningami a najstarší z nich aktuálne objavujú čaro plávania. 

Veríme, že mnohí predškoláci od budúceho školského roka zasadnú do našich prváckych 

lavíc. Už teraz sa na nich tešíme! 

 

Zvieratiek sa nebojíme, pokojne sa povozíme.  

 Na vychádzke... 
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Futbal je hra pre všetkých! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tešíme sa na leto, veď budeme stále vonku. 

    

       

Budeme si užívať teplo, slnko a vodu. 
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V minulom čísle časopisu sme vás informovali 

o projekte Viem, čo zjem, do ktorého sa zapojila trieda 

7.ABC. Ukázali sme aj fotografiu zdravého taniera, ktorý 

spoločne vytvorili. Je úžasné,  že práve tento ich výtvor 

zaujal odbornú porotu a vyhodnotila ho ako najlepší z vyše 

stovky prihlásených škôl.  

Súťaž pokračovala druhým kolom – Môj zdravý 

recept.  Siedmaci tentokrát  usilovne pracovali na  

zadaných pracovných listoch ohľadom ovocia a zeleniny. 

Z týchto ingrediencií si vytvorili aj zdravý recept.  

 

Posledné – 3. kolo – malo zaujímavý názov: Na veľkú prestávku do mliečneho    

baru.V hlavnej úlohe sa teda predstavilo mlieko. Pridaním rôzneho ovocia vznikli chutné, 

sladké a hlavne zdravé mliečne koktejly, ktoré sa  naozaj podávali v miečnom bare. :-) 
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ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 

     

Okrem hodín strávených v laviciach svojich tried trávia  prvostupniari veľa času aj 

v školskom klube detí.  Pod vedením zručných pani vychovávateliek a šikovných pánov 

vychovávateľov sa  u nich počas celého školského roka neustále striedajú rôzne  tematické 

akcie a činnosti. Deti sa  hravou formou vzdelávajú, vyrábajú rozmanité produkty, a, 

samozrejme, veľa športujú.  

      

Ich výtvory zdobia naše triedne nástenky a steny či školské chodby. Z vlastnoručne 

vyrobených vecičiek sa určite tešia nielen oni sami, ale aj ich rodičia. ŠKD je prosto super!!! 
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MAREC – MESIAC KNIHY 

Asi každý z vás už počul o tom, že mesiac marec sa nazýva aj 

mesiacom knihy. Viete však, prečo je to tak?  Tento názov sa traduje už 

od roku 1955, kedy ho tak vyhlásili v bývalom Československu na 

počesť Mateja Hrebendu. Ten bol známy svojou vášňou k zbieraniu 

všetkých možných kníh, napriek tomu, že bol nevidiaci. Aj preto sa 

v marci zvyknú konať rôzne podujatia súvisiace s knihami. Aj my  sa 

snažíme viac čítať a rozprávať sa o knihách, ktoré sa nám páčia. Prvý aj 

druhý stupeň tradične absolvuje recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín.  

        

 

 Naši prvostupniari sa zúčastnili na návšteve a besede v knižnici, kde mali možnosť preukázať 

aj svoje recitačné schopnosti.  
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Druhostupniari zasa navštívili našich prváčikov a predškolákov, aby im prečítali 

rozprávku o škorcovi 

Calvinovi. Všetky deti 

boli veľmi aktívne, 

zvedavé a so záujmom 

počúvali. Nebáli sa 

klásť rôzne  otázky. 

Nakoniec si Calvina 

nakreslili. Deťom sa 

táto akcia páčila 

a veríme, že budúci 

školský rok v nej 

budeme pokračovať.  
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VEĽKÁ NOC 

    
 

Príchod jari tradične súvisí aj s veľkonočnými sviatkami. Preto sa nemožno čudovať, 

že naše triedy a chodby zaplavili vajíčka, zajačiky, kuriatka, ovečky či rôzne druhy kvetín. 

Výzdoba bola pestrá, nápaditá a originálna. Tu sú niektoré ukážky z prác prvostupniarov:  
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Druhý stupeň sa taktiež prejavil kreatívne a pútavo.  

      

 

 

 

Zaujali nás najmä hand-made výtvory. 
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ŠKOLA V PRÍRODE 

 
V mesiaci apríl a máj sa už tradične zvyknú konať školy v prírode. Ani tento rok nebol 

výnimkou. Prvý stupeň spoznával krásy našich veľhôr a navštívil  Tatranskú Lomnicu. 

Spomienky na spoločne prežité dni v prírode zaznamenali žiaci 1.A a 2.A.  

Do ŠvP sme cestovali vlakom z Bratislavy do Popradu. Bol to zážitok nielen pre 

malých cestovateľov. Ubytovali sme sa v krásnom hotelíku Tulipán, ktorý sme obsadili úplne 

celý. Počasie nám prialo, a preto sme veľa času strávili na zdravom tatranskom vzduchu. Veľa 

sme sa dozvedeli aj o Tatranskej Lomnici, ktoré je významným strediskom medzinárodného 

cestovného ruchu a rekreácie. 

 

Počas štyroch dní sme absolvovali množstvo aktivít, ktoré nám pripravili naši učitelia spolu 

s animátorkami. Začali sme 8km túrou do Smokovca a pokračovali prehliadkou múzea 

zimných športov – SKI múzeum. Expozícia zachytáva históriu vzniku a vývoja tatranských   

zimných športov približne od roku 1945. 
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Počas nášho pobytu školy v prírode  sme boli ubytovaní v blízkosti Múzea TANAP. 

Vo štvrtok 27. apríla nebolo práve najlepšie 

počasie, a tak sme si naplánovali jeho 

návštevu. Zbalili sme si desiatu a pitie 

a nastúpili sme si von pred hotel. Odtiaľ 

sme sa pobrali k múzeu. Pred vchodom sme 

sa odfotili. V múzeu sme si prezreli zvieratá 

žijúce v prírode Vysokých Tatier. 

Nachádzali sa tam – medveď, jeleň, srnka, 

diviak, kamzík, vlk, líška, rys ostrovid, divá 

mačka, svišť. Videli sme aj rôzne hady, 

vtáky, hmyz a ryby. 

Okrem zvierat tu boli vystavené aj bábiky, 

oblečené v ľudových krojoch. Spoznali sme starý záchranársky výstroj či rôzne staroveké 

zbrane i náradie, ktoré ľudia používali pri obrábaní svojich polí. Po prezretí vystavených vecí 

nám v múzeu premietli pekný film o živote svišťov. 

Múzeum nám ukázalo, aká môže byť príroda pekná, ale zároveň aj nebezpečná. 

 

Pestrý bol aj náš večerný program. Zabavili sme sa pri pyžamovej party a maľovaní 

tričiek. Tie nám budú tieto pekné chvíle navždy pripomínať. Školu v prírode sme ukončili 

diskotékou plnou tanca, smiechu a dobrej nálady. Domov sme si priniesli diplomy, darčeky, 

sladké odmieny  či magnetky. No prevládajú v nás nezabudnuteľné zážitky a krásne 

spomienky. Veľká vďaka patrí všetkým našim učiteľom a pani zdravotníčke, ktorí svojou 

obetavou prácou prispeli k zdravému a šťastnému návratu domov. Ďakujeme!  

 

A viete, ako znela najpoužívanejšia veta v ŠvP?  „Prosím, zaviaž si šnúrky!“ 
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Pobyt v škole v prírode absolvovala aj trieda 5.ABC. Užívali si čerstvý vzduch a nádhernú 

prírodu na Kysuciach. Ich päťdňový pobyt bol 

pestrý, veselý a plný zážitkov.   

       

 

Piataci si užívali rôzne športové aktivity,   

      

pri ktorých vždy poriadne vyhladli. 

       

Dievčatá si počas pobytu vyskúšali aj babysitting. :-) 
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GRAFFITI 

Počiatky vzniku graffiti siahajú do mesta New York 60. rokov 20. storočia. Všetko 

začalo tým, že mladí ľudia začali písať fixkami svoje mená alebo prezývky na všetko okolo 

seba. Tento štýl graffiti sa nazýva tagovanie.   

Koncom 70.rokov boli tagy také rozšírené, že kto sa chcel zviditeľniť, musel 

vymyslieť niečo nové. Farba v spreji bola ten pravý nástroj, ktorým sa dalo v krátkom čase 

vytvoriť farebnú kombináciu svojho mena, a tým sa odlíšiť od ostatných. Následok bol 

prechod z jednoduchých podpisov na komplikovanejšie maľby. Rozhodujúce bolo opäť 

množstvo a hlavne štýl.  

Časom sa graffiti stále vyvíjalo. Newyorskí writeri maľovali stále viac a viac 

komplikovanejšie, prepracovanejšie a farebnejšie diela. Stále vymýšľali nové štýly a techniky 

maľovania so sprejom, aby sa odlíšili od ostatných writerov v meste a získali si ich uznanie. 

 

Graffiti na Slovensku 

Graffiti sa na Slovensko dostali 

v roku 1995. Po meste sa začali 

objavovať prvé tagy a prvé farebné 

maľby pod mostom Lafranconi. Jeden z 

prvých pieces namaľoval Slimer už v 

roku 1993, ale za ozajstného otca 

bratislavských graffiti je považovaný 

Scôtt.  

 

Približne v roku 2000 sa na scéne objavila crew s názvom Rascals (skrátene RCL'S), 

ktorý je považovaný za najlepší slovenský crew. Medzi ľudí, ktorí zaň sprejovali, patrí aj 

Daor a Dano. 
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Kritika         

Hoci je graffiti nesporne umeleckým prejavom, 

vo všeobecnosti je vnímané ako negatívny jav. Z 

pohľadu majiteľov plôch, na ktorých je graffiti 

realizované bez ich povolenia, ide o vandalizmus, ktorý 

ich stojí nemalé finančné prostriedky pri ich 

odstraňovaní. Niektoré samosprávy sa preto snažia určiť 

plochy, na ktorých sa môžu writeri beztrestne realizovať. Z hľadiska grafitti, ako druhu 

adrenalínovej zábavy, sa však takto stráca isté čaro. 

    

Graffiti slovník 

Bombing – chróm - veľké viacfarebné/ strieborné ilegálne vytvorené dielo v ulici  

Burner - dokonale prepracovaný, obrovský alebo inak výnimočný piece 

Crew - skupina spoločne maľujúcich graffiti umelcov 

 

Panel - graffiti na vagóne 

 

Piece - graffiti maľba na ľubovoľnom povrchu, zväčša legálna 

 

Style - autentický štýl writera, ktorým píše alebo maľuje svoje meno 

 

Street - ulica, maľovanie na ulici 

 

Tag - podpis writera, meno writera 

 

Yard – miesto, kde sú odstavené vagóny metra alebo vlakov, prípadne iných dopravných 

prostriedkov  

 

Wildstyle - "divoký", ťažko čitateľný piece      

 

Writer - ten kto píše alebo maľuje graffiti 

 

     Karol Dunka, 8.AC 
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TVORIVÁ PRÁCA ŽIAKOV 1.A  

Príbeh o Červenej čiapočke možno jednoznačne zaradiť medzi kulty spomedzi 

rozprávok. Veď kto ako dieťa netŕpol, ako to nakoniec s Červenou čiapočkou, babičkou 

a zlým vlkom dopadne? Niekto fandil Červenej čiapočke, niekto možno vlkovi, každopádne 

detstvo bez tejto rozprávky by si nevedel predstaviť pravdepodobne nikto z nás.  

 Aj naši prváci sa pozreli na rozprávku svojimi očami.  

 

 

I tie najmenšie deti vedia, ako veľmi cigarety ničia život. Počas triednických hodín 

sme preberali tému zdravie a škodlivé veci na náš organizmus. Toto je pohľad našich prvákov 

na fajčenie. 
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Naši malí prváci pod vedením pani učiteľky M. Humeníkovej milujú výtvarnú 

výchovu, čo môžeme vidieť i na ich prácach. Každú hodinu tvoria nové a nové výtvory . 

Postavy, podmorský svet, jarné kvety - to sú práce, ktoré skrášľujú triedu 1.A.  
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VIEŠ,  ŽE... 

Poznáme zhruba 1,4 miliónov živočíšnych druhov...  

Všetky delfíny a veľryby  sa dorozumievajú vlastnou rečou, pod vodou sú tóny počuť veľmi 

ďaleko, preto sa môžu dorozumievať aj na vzdialenosť niekoľko kilometrov. 

Veľryby sa môžu dožiť aj 100 rokov 

Surikaty majú najlepší zrak z cicavcov. 

Krtko  vypátra svoju korisť podľa pachu, alebo podľa chvenia pôdy. 

Zo všetkých zvierat je človeku najpodobnejší šimpanz. Je to jediné                                                                        

zviera schopné spoznať v zrkadle samo seba. 

Samec levice – lev – prespí denne 16 – 22 hodín.  

Plch sa v spánku prikrýva chvostom.  

Pavúk križiak vždy zožerie starú pavučinu, než sa pustí do stavby novej. 

Los vie výborne plávať a vydrží až minútu pod vodou.  

Sup rozbíja pštrosie vajce tak, že naň hádže kamene. 

Holub dokáže vodu nasávať zobákom. 

Čerstvo narodení ježkovia nepichajú, majú totiž mäkké pichliače.  

Chameleón má okrem dvoch rôzne sa pohybujúcich očí jedno temenné                                           

  rozlišujúce svetlo a tmu. 

Žralok dokáže vnímať elektrické pole.  

Had má čuchové orgány v papuli. 

Keď sa o vás mačka obtiera hlavou, chce si vás označiť  pachom.  

Každá zebra má iné pruhovanie. 

Vyliahnuté korytnačky nájdu more podľa intenzity svetla.  

Ťava má v hrbe tuk a nie vodu. 

Niektoré cicavce kladú vajcia = ježura, vtákopysk. 

Najfarebnejšiu tvár z cicavcov má mandril – opica.  

Žaby nepijú, ale vodu prijímajú cez pokožku. 
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SVETOVÝ  DEŇ KOTYTNAČIEK – 23.5. 

 

23. máj je venovaný Svetovému dňu korytnačiek. Je iniciovaný od roku 2000 organizáciou 

American Tortoise Rescue, ktorá sa venuje záchrane a 

ochrane korytnačiek. Deň podnecuje k zvýšeniu záujmu 

o záchranu ohrozených druhov korytnačiek vo svete. Sú 

to plazy, ktoré sú najviac postihnuté obchodom, sú 

odchytávané tiež pre jedlo a priemysel.  

Morské korytnačky sa lovia po stáročia. Ich mäso sa 

považuje za lahôdku, ich pancier sa leští a vyrábajú sa z 

neho šperky a ozdoby. Také výrobky sú v súčasnosti 

zakázané, no korytnačky čelia stálym hrozbám, akými sú 

aj znečistená voda či možnosť zamotať sa do rybárskych 

sietí. Ohrozené sú najmä mladé korytnačky, pretože sa 

často zadusia v plastových vrecúškach, ktoré považujú za 

medúzy. 

Ochrana miest hniezdenia stále nie je najlepšia. Stále je 

veľa oblastí, ktoré sa musia stať bezpečnými pre návrat 

morských korytnačiek. Nakoniec, avšak nie menej 

dôležité, je aj to, že nové projekty na záchranu morských 

korytnačiek môžu byť uskutočnené iba vtedy, keď bude 

mať verejnosť dostatok informácií. Množstvo spoločností na celom svete sa zapája do 

takýchto programov, poskytuje financie vláde a pomáha domácemu obyvateľstvu a 

existujúcim chráneným územiam, aby boli schopné robiť všetko potrebné.  

Najznámejším druhom korytnačiek je Kareta obrovská. Vyskytuje sa v tropických a 

subtropických vodách a môže sa dožiť až 50 rokov. Medzi ohrozené druhy patrí od roku 

1973. V dospelosti sú jej jedinými nepriateľmi väčšie druhy žralokov (hlavne žralok tigrí) a 

človek.  

Ďalší známy a taktiež ohrozený druh je 

Korytnačka slonia. Vyskytuje sa iba na 

Galapágach a na Seychelách. Niektoré 

korytnačky tohto druhu sa dožívajú aj 

viac ako 100 rokov. Z celkovo pätnástich 

známych poddruhov galapágskych 

korytnačiek sloních už štyri vyhynuli. 

4.A 
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NETRADIČNÁ CHÉMIA 
 

Tuhý jód sa pri zahrievaní mení priamo na plyn. Táto zmena skupenstva z tuhého na 

plynné sa nazýva .................. (odpoveď nájdeš v tajničke). 

   

 

         

   

 

         

     

 

       

     

 

       

     

 

       

     

 

       

     

 

       

     

 

       

     

 

       

     

 

       

 

1. Zliatina medi a zinku 

2. Jediný kvapalný kov 

3. Ako sa nazýva skupina prvkov, ktoré majú veľký význam pre zdravie človeka? 

4. Fluór, chlór, bróm a jód tvoria skupinu nekovov, ktorá sa nazýva ... 

5. Najrozšírenejší kov zemskej kôry 

6. Železo, potrebné na prenos kyslíka, sa nachádza v červenom krvnom farbive, ktoré sa volá ... 

7. Zliatina olova a cínu 

8. Značka prvku, ktorý je nevyhnutný pre zdravý vývin a rast kostí a zubov 

9. Najvýznamnejší polokov používaný v elektrotechnike 

10. Hoci nekovy nevedú elektrický prúd, existuje forma nekovu, ktorá je vodičom elektrického 

prúdu 
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ŠKOLA NÁS BAVÍ, KEĎ... 

 

Na triednickej hodine sme sa mali zamyslieť, kedy je v škole 

zábava. Najprv sme viacerí nevedeli, čo máme napísať. No 

nakoniec sme predsa napísali toho dosť – a dokonca celkom 

vtipne.  :-)  

 

Škola ma baví, keď: 

- chodíme na výlety a nemáme písomky, 

- ma pani učiteľka posadí vedľa normálneho človeka, 

- dostávam jednotky, 

- pani učiteľka dáva dysy, 

- hráme spoločenské hry, 

- sa neučíme, 

- nás navštívia psychológovia, 

- hráme na telesnej ping-pong, 

- máme ruštinu, lebo všetko 

viem (keďže som z Ruska), 

- máme prestávky a hráme sa 

na mobiloch. 

 

Zábavu sme zažili v škole aj mimo nej. Presvedčte sa sami... 

Na triednických hodinách sme hrávali hru Finančná gramotnosť, 

ktorá sa nám veľmi páčila. 

 Najvtipnejšie bolo, keď nám spadla hracia doska a 10 minút sme 

všetko zbierali a triedili. :-(    

 

 

 

  

Kvôli lepším vzťahom sme mávali 

 stretnutia s p. psychologičkou. Páčilo sa nám 

kreslenie na chrbát, aj keď nám to nešlo. 

Najlepší bol stoličkový futbal.Tajne sme na 

záchode pili kofolu. :-)  
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Niektorí sme sa zúčastnili na exkurzii na Bradle. 

Najviac si pamätáme, že tam bola veľká zima. 

Bola tam aj sprievodkyňa, ktorá na nás kričala, aj 

keď sme boli úplne ticho. :-( Potom sme si išli 

pozrieť tanky a lietadlá na letisko v Piešťanoch. 

 

 

 

 

 

 

Páčilo sa nám na lyžiarskom. Dobre 

tam varili. Zábava bola, keď sme sa 

spúšťali z kopca bez lyží a keď sa 

niektorí učili jazdiť na snowboardoch. 

 

 

Na hudobnej je „sranda“, keď si na YouTube púšťame 

vtipné pesničky, ktoré sa nám páčia a keď Šach robí 

beatbox.       

 

Na technike radšej vyrábame nejaké výrobky ako sa 

„normálne“ učíme. Zdobili sme sviečky korálkami, vyrábali 

vianočné pohľadnice pre našich učiteľov, skrášľovali triedu 

vlastnými výtvormi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

Snažili sme sa prišívať gombíky, ale vôbec nám to nešlo, lebo 

viacerí sme nikdy nedržali ihlu v ruke. Najťažšie bolo navliecť 

niť, lebo sme nevedeli trafiť do ucha ihly. :-)  

 

Keďže nemáme v škole dielňu, museli sme si vystačiť 

s drevenými štipcami na bielizeň. Vyrobili sme si takéto veselé 

štipce:  

 

 

 

 

V škole máme tvrdé stoličky, preto sa Marek rozhodol priniesť si 

vankúš. „Keď som unavený, ľahnem si naň. Škoda, že na ňom 

nemôžem ležať počas hodiny, lebo potom dostanem zápis.“ :-) 

 

A aká je naša najobľúbenejšia činnosť v škole počas prestávok? Určite 

uhádnete... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.AC 
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ČO SA TO DEJE VEDĽA NAŠEJ ŠKOLY? 

 

Iste ste si všetci všimli, že vedľa našej školy sa na území pôvodného 

štadióna ŠK Slovan Bratislava už dlhšiu dobu niečo deje.  

1. septembra 

2016 sa tam 

oficiálne začalo 

s výstavbou nového 

Národného 

futbalového 

štadióna. Už v 

priebehu októbra 

2016 nastúpili na 

„Tehelné pole“ 

ťažké stavebné 

mechanizmy, ktoré by mali štadión dokončiť do konca roka 2018.  

Nový národný futbalový štadión by mal mať kapacitu vyše 22 tisíc miest a bude 

podliehať smernici Európskej futbalovej únie (UEFA). Celková cena tejto 

výstavby by sa mala pohybovať okolo 70 miliónov Eur.  

Okrem futbalových zápasov bude Národný futbalový štadión slúžiť aj na 

konanie sa rôznych spoločenských, kultúrnych akcií. Súčasťou celého komplexu 

bude nielen štadión, ale aj nákupné centrum, komerčné – administratívne 

priestory (kancelárie), hotel a bytový komplex.  

Ak by Vás zaujímalo viac 

podrobností o stavbe nového 

Národného futbalového štadióna, 

tak aktuálne informácie o výstavbe 

môžete sledovať aj na oficiálnej 

stránke na facebooku:  

facebook.com/StadionTehelnepole/

. Okrem iného tam nájdete aj videá 

z prebiehajúcej výstavby.   

 

 

          6.AB 

https://www.facebook.com/StadionTehelnepole/
https://www.facebook.com/StadionTehelnepole/
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   7. ABC                  

 

Niečo o nás:                                                                  

Sme najpočetnejšia trieda na škole. 

Spolu máme 379 rokov. 

 Rozdiel medzi najvyšším (Rišom) a najnižším (Samom) je 35 cm. 

Najbližšie do školy to má Angie (150 m), najďalej Alex (30 km). 

Ôsmi z nás navštevujú našu školu od 1. ročníka. 

Venujeme sa rôznym športom (futbal, hokej, tenis, volejbal, 

florbal, vodné pólo, thajský box). 

 Dlhé vlasy ( a najmä ofinku) si u nás pestujú dievčatá a aj chlapci. 

 

My sme trieda 7.ABC,   

občas si robíme,čo sa nám len chce.                           

Je nás veľa,takmer ako hadov,  

veď zaberieme  šesť plných radov.   

Naši chalani športujú, vyhrávajú zápasy,           

preto občas mávajú zafarbené vlasy.   

Dievčatá sa zasa zvyknú fotiť všade,               

v Centráli, na záchode, ba aj na našom hrade.  

Nebavia nás vzorce, poučky, cudzie jazyky,                

radšej hráme florbal ako robíme kliky.  

Písomky sú  pre nás ako nočná mora,  

radšej triednej prinesieme papier od doktora. 

A hoci sa občas strhne medzi nami bitka,  

naša trieda je jednoznačne topka. A bodka! 
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AKO ZVLÁDAM PREHRU 

 

Sme súťaživá trieda. Veľa športujeme. No niektorí 

ťažko zvládajú, keď nevyhrávajú. U nás  zvládam prehru 

najlepšie ja. Keď učiteľ odpíska koniec nejakého zápasu, idem 

sa prezliecť a nehádam sa. Ale ostatní, to by ste mali vidieť. 

Skončíme florbalový zápas a počujem. „Prečo si to nechytil?“ 

alebo „Ten váš gól neplatil“ alebo „Ty si mi to neprihral!“ 

Dvaja moji spolužiaci dokonca zlomia od nervov hokejku. 

Najmenej sa hádame, keď nám učiteľ píska. On je spravodlivý. 

Ale vtedy sa hráme len chvíľku, len hodinu či dve. Ale ja sa 

chcem hrať päť hodín. Však ma to baví. Začneme teda hrať 

sami. Poobede. Už sme sa 15 minút nepohádali, ale už to 

začína: „Prečo ma sekáš? Ty si hral telom! Máš vysoký náprah!“  a prehrávame. „Chlapci, 

hrajme radšej ďalej,“ hovorím. Ujalo sa. Hráme 2 minúty a znova to isté! „Mňa to už nebaví, 

vy faulujete.“ „My že faulujeme?  To vy.“ „A ty stále sebčíš!“ Ja? „Však keď ti to dám, ty to 

stratíš, lebo si drevák!“ „To ako ja? Počkaj ako ťa vypnem!“ Už sa hádajú aj spoluhráči. Hra 

sa skončila, ide sa domov. Za tú chvíľku to ani nestálo. Nabudúce radšej skúsim zavolať 

triedneho, nech nám píska on.  

Učiteľ nám vravel, že je jedno, kto vyhrá,  najdôležitejšie je, aby sme si dobre zahrali. 

Ja si však myslím, že kým sa to naučíme, on bude na dôchodku. Lebo všetci okolo mňa chcú 

vyhrať, prečo práve ja mám prehrávať? Ale radšej si chcem zahrať, ako sa stále hádať. Tak 

som ticho a hrám.  Som veľmi rád, že sa nám s chlapcami z  5.ABC a za pomoci nášho 

triedneho učiteľa podarilo zorganizovať triedny turnaj vo florbale. Rozhodli sme sa, že víťaza 

si neurčíme. Zvíťazila teda hra fair play a my všetci, lebo sme si dobre zahrali. 

 

5.ABC 
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SEN 

 

Naša trieda je super. Aj naša pani učiteľka je super. Často nás bráva na výlety. Do 

konca tohto školského roku ešte pre nás naplánovala návštevu jaskyne Driny, plavbu loďou 

z Bratislavy na Devín a späť a tiež opekačku na zatiaľ neznámom mieste.  

Minulý mesiac pani učiteľky anglického jazyka pre nás zorganizovali zájazd do 

Londýna. Videli by sme pamiatky ako Westministerské opátstvo, Britský parlament, 

Buckinghamský palác, vežu Big Ben, Londýnske oko, most Tower, či Múzeum voskových 

figurín. Žiaľ,  5 – dňový výlet autobusom do anglických rodín s možnosťou vidieť toto krásne 

mesto na Temži, sa kvôli nízkemu počtu prihlásených nakoniec neuskutočnil. :-( :-( 

      
 

Základná škola Kalinčiakova každý rok v zime pre svojich žiakov zabezpečuje lyžiarske 

výcviky. Našim snom je ísť budúci rok do letnej školy v prírode. Prečo letnej? Aby sme na 

čerstvom vzduchu pocítili iné ako „štrbavé“ zimné slnko. Mohli by sme si opekať, chodiť na 

túry, hrať futbal, florbal, súťažiť medzi sebou, kúpať sa a večer mať rôzne zábavné programy.  

Keďže na budúci rok budeme deviataci, tak by bolo milé, keby sme sa takto rozlúčili. Bola by 

to pekná spomienka na nás - spolužiakov, našich učiteľov a hlavne na celú Kalinu, v ktorej 

sme zažili veselé ale i smutné príhody. Snáď to vyjde. :-) :-) 

 

 

8.AC 
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY 

Aj počas druhého polroku sme okrem samotného učenia sa stihli mnoho aktivít. 

Navštívili sme múzeá, výstavy, filmové či divadelné predstavenia,  športové súťaže 

a podujatia. Tu sú aspoň niektoré zo spomínaných akcií: 

 

ZIMNÁ ŠKOLA V PRÍRODE A LYŽIARSKY ZÁJAZD 

 

Prvostupniari vytvorili jeden veľký tím a spolu absolvovali zimnú školu v prírode v obci 

Makov. Druhostupniari si o týždeň neskôr vychutnávali krásy  Oravskej Polhory.  V hlavnej 

úlohe sa u oboch skupín  predstavili lyže a snowboardy.  

                

 

FLORBALOVÝ TURNAJ 

Naše florbalové družstvo sa prebojoval do  finále okresného kola vo florbale žiakov a žiačok 

ZŠ. V ňom si naši chlapci vybojovali postup do krajského kola.  
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BASKETBALOVÝ ZÁPAS 

V rámci propagácie basketbalu v školách sa 

triedy 5.ABC, 6.AB, 6.AC a 7.ABC zúčastnili 

zápasu play-off basketbalovej ligy žien Good 

Angels Košice - BK Slovan Bratislava. 

 

 

ČISTENIE KOLIBY 

Druháci a štvrtáci sa zúčastnili akcie 

„Čistenie cvičnej lúky na Kolibe“, ktorú 

absolvovali spoločne s členkami 

Olympijského klubu Bratislava. Za 

necelú hodinu vyzbierali cez 50 kg 

odpadkov. Zároveň absolvovali 

vlastivednú vychádzku, pozreli si 

pamätníky, ktoré sa zachovali z 

čias Turkov či Napoleóna i kaverny 

z prvej svetovej vojny.  

 

MALÝ FUTBAL MC DONALD ´ S CUP 2017  

Žiaci 1. stupňa nás opätovne úspešne reprezentovali v malom futbale Mc Donald s Cup. 

Viedli si naozaj úžasne a z 1. miesta postúpili už do krajského finále. Blahoželáme!  
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AURELIUM 

Triedy 2. stupňa – 9.AB, 8.AC, 8.B a 7.ABC postupne navštívili Aurelium – vedecké centrum 

zábavnych pokusov. Na množstve interaktívnych pokusov si vyskúšali v praxi svoje 

poznatky, ktoré získali v škole na hodinách fyziky.  

     
 

 

 

DEŇ NARCISOV 

Deviataci sa opäť po roku zapojili ako dobrovoľníci do verejnej 

zbierky Ligy proti rakovine – Deň narcisov. Podarilo sa nám 

vyzbierať naozaj vysokú sumu -3603,29€. Ďakujeme!  

  

BAVME DETI ŠPORTOM 

Naši šikovní a športovo zdatní 

prvostupniari postúpili do bratislavského 

finále atletickej súťaže Bavme deti športom. 

V silnej konkurencii 24 najlepších družstiev 

z 1. stupňa obsadili konečné 11. miesto. 

Blahoželáme!  
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 PO STOPÁCH ĽUDOVÍTA  ŠTÚRA 

Cesta žiakov 8.B, 9.AB a 9.C 

viedla do kráľovského mesta 

Modra. Tam navštívili 

Múzeum  Ľudovíta  Štúra, 

miesto jeho postrelenia 

a taktiež posledného 

odpočinku.  

KRÁĽOVNÁ ŠPORTU - ATLETIKA  

Výber žiakov z 2. stupňa nás veľmi úspešne reprezentoval v atletických 

súťažiach. Chlapci sa stali celkovými víťazmi a postúpili do krajského 

kola. Dievčatá celkovo obsadili pekné 4. miesto. Sofia Ifailová a Aniela 

Romanová svoje disciplíny dokonca vyhrali. V krajskom kole chlapci 

skončili celkovo šiesti, no s prehľadom vyhrali štafetu. Sofia obsadila 

výborné 5.  miesto vo vrhu guľou. Všetkým k ich výsledkom 

blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!  

    

EXKURZIA MOCHOVCE 

Vybraní ôsmaci a deviataci sa zúčastnili exkurzie v jadrovej elektrárni v Mochovciach. Jeden 

z nich, Filip Kmiť z 9.C, ju opísal takto: Elektráreň sa nachádza na juhu Slovenska medzi 

Nitrou a Levicami, neďaleko mesta Vráble. Cestovali sme asi hodinu a pol. Po vystúpení z 

autobusu nás ohromili obrovské komíny – reaktory, po ktorých stekala voda. Po príchode sme 

boli oboznámení s dodržiavaním pravidiel bezpečnosti. Hneď pri vstupe  do interiéru 

elektrární sme prechádzali okolo termálneho zrkadla, v ktorom sme videli svoju vlastnú 

energiu. Mohli sme sa zahrať na interaktívnej led podlahe alebo na simulátore motorky , kde 

sme si mohli otestovať svoje vedomosti z jadrovej fyziky. Exkurzia sa však začala premietaním 
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3D filmu, ktorý nás oboznámil so vznikom samotného vesmíru - až po našu blízku budúcnosť. 

Zaujímavé bolo aj  priraďovanie   elektrických zásuviek k jednotlivým štátom podľa typu 

koncovky. Po správnom priradení sa krajina, v ktorej sa zásuvky používajú, rozsvietila.  Zistili 

sme viac o rádioaktívnom odpade, videli sme kontajnery na jeho uloženie. Boli sme poučení o 

bezpečnosti v jadrovom modele reaktora a vyskúšali sme si aj jeho ovládanie. Na konci nás 

autobus previezol samotným areálom  elektrárne. Exkurzia sa mi veľmi páčila, bola 

zaujímavá a poučná.  

 

KALINA FOOD DAY 

V máji sa v škole uskutočnil už 3. ročník školského projektu Kalina Food Day, ktorého 

cieľom je pripraviť si zdravú desiatu. Triedy sa naozaj snažili a všetky vytvorené produkty 

spĺňali predpoklady zdravého stravovania. Boli chutné, potešili aj oko. Niektoré z nich 

vyzerali takmer ako umelecké diela.  
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  MINI  PREHADZOVANÁ TROJÍC 

 

 

Základné pravidlá Prehadzovanej : 

- úvod hry sa vždy začína prehodením lopty spoza zadnej čiary ihriska, 

- zápas hrajú traja hráči zmiešaného družstva, 

- chytať loptu je možné ľubovoľným spôsobom, nie však nohou, 

- pri prihrávaní môže hráč urobiť maximálne tri kroky, 

- družstvo môže uskutočniť maximálne tri nahrávky s loptou, 

- každý dopad lopty na hraciu plochu predstavuje bod pre súpera, 

- loptu nie je dovolené odbíjať, 

- pohyb na ihrisku je možný bez lopty, s loptou je obmedzený na max. 3 kroky, 

- chytať loptu je možné ľubovoľným spôsobom, nie však nohou, 

- pri prihrávaní môže hráč urobiť maximálne tri kroky, 

- družstvo môže uskutočniť maximálne tri nahrávky s loptou, 

- zápas sa hrá na dva vyhrané sety do 15 bodov, 

- víťazstvo v sete získava družstvo, ktoré získa  ako prvé 15. bod, avšak za podmienky 

rozdielu dvoch bodov, 

- v prípade stavu 1:1 na sety, sa hrá tretí rozhodujúci set do 10.  

 

V našej škole sa uskutočnilo okresné kolo v tejto zaujímavej hre. Naše družstvo v zložení Ján 

Chovan (4.A), Oleksandra Ifailová, Matej Kusala a Oliver Ružanský (všetci 3.A) bolo 

najúspešnejšie a postúpilo do krajského kola, ktoré sa konalo v obci Studienka.  

 

2.B 
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MY Z DEVIATEJ CÉ     

Pre nás, deviatakov, sa končí jedna životná etapa. Áno, toto je náš posledný príspevok do 

časopisu. A tak by sme sa chceli na záver ešte raz pripomenúť, aby sa na nás nezabudlo...Veď 

dobrého veľa nebýva. O každom  z nás jednou, dvoma vetami, samozrejme, s úsmevom :-) 

 Na čele stáda, pardón, chceme napísať triedy, je náš triedny. Už mu z nás belie nejaký ten 

vlas a na srdci bypass. Občas stráca hlas. :-)  

1. Michal Jasenec (Mišinko) - je to náš alfasamec, alebo betasamec?  

2. Lukáš Miklovič (Miklo) -druhý „muž“ triedy, ktorý z úzadia ťahá za nitky. 

3. Ferdinand Tóth (Nandi) -zahraničný jedinec, ale už zdomácnený. 

4. Filip Kmiť (Kmico) -je naše triedne „bábätko“ a slušák. 

5. Peter Madaj (Madi) – nabehá kilometre. „Madaj, nebehaj za babami a do triedy 

padaj!“ 

6. Norbert Uhrovič (Uhro) - vždy hladný ako vlk, zjedol by aj babičku s Karkulkou.  

7. Adam Mikletič (Erik Karlsson) - je to prosto rytier Lancelott. 

8. Sebastián Záviš (sused Záviš) -keby sa konali Majstrovstvá sveta v skoku do reči, 

nemal by konkurenciu! 

9. Samuel Daniel (Duno) -triedny Herkules, sily má za celú triedu, naša SBS. 

10. Hari Bednár (Dubai) -večný turista, všade bol, len na vyučovaní chýba. 

11. Marco Ejem (Pišta) - triedny tvrďas, prekonal viacero zranení, ale vždy vstal ako 

Fénix z popola. A stále cvičí, cvičí a cvičí... 

12. Vladimír Stotka (Stoty) -len si melie svoje, ale kto mu rozumie? Je to slovný 

karatista. Má rád históriu, hlavne Garibaldiho. 

13. Matej Paleček (Palďo) -bojovník s veternými mlynmi. A s autoritami. 

14. Filip Hassler (Hešli) -ten si ide svoje.  

 

 



 

36 

 

A ako sa skončilo toto číslo nášho časopisu, končí sa aj 

školský rok rok 2016/2017. Pre našich prváčikov bol výnimočný 

tým,  že bol prvý. Špecifický bol aj pre deviatakov, keďže sa lúčia 

so základnou školou a stávajú sa z nich stredoškoláci. Všetkým 

odchádzajúcim žiakom z 9.AB a 9.C prajeme veľa úspechov na 

zvolených stredných školách. A nezabudnite na to, že dvere našej 

školy sú vám vždy otvorené.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetkým žiakom a učiteľom prajeme krásne a dlhé prázdniny! 

Užite si slnko, vodu, čerstvý vzduch! 

Oddychujte, športujte, navštívte zaujímavé miesta a spoznávajte nových 

ľudí. 

Nech sú tieto prázdniny pre nás všetkých tie naj! :-) :-) 

 

 


