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Hip-hop alebo hip hop je hiphopová subkultúra, ktorá sa skladá z jednotlivých 
elementov: Rap, Breakdance, DJ-ing a Grafiti.  

  

Koncom sedemdesiatych rokov sa objavil v hudbe štýl, ktorý možno považovať za 
rap. Vychádza z černošských štvrtí amerických veľkomiest, ako sú Bronx a Harlem v 
New Yorku, Compton v Los Angeles. Černosti žijúci v týchto štvrtiach plných drog, 
gangov a násilia hľadali možnosť, ako vykričať svetu svoje pocity. Ťažko povedať, 
komu napadlo ako prvému, zarapovať báseň z  černošského ghetta do funkovej.  

 

 

 

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Lyžovanie je zimný šport, ktorý spočíva v pohybe človeka 
vlastnou silou po snehu na lyžiach. Pôvodne drevených, 
dnes z kompozitných materiálov, pripojených k chodidlám 
pomocou lyžiarskeho viazania. LYŽE: sú to dve podlhovasté 
dosky so zdvihnutou špičkou, ktoré sa používajú na 
lyžovanie. 
Šport veľmi podobný lyžovaniu sa nazýva snowboarding. 
 
 
 
 
 
 

 Snowboarding je zimný šport, 
spočívajúci v spúšťaní sa po svahu na 
snowboarde.   
SNOWBOARD: je to široká krátka lyža, na 
ktorej sa stojí oboma nohami na zasneženom 
zvažujúcom sa teréne.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Svätá Barbora ťahá sane do dvora. 
 
Na svätého Mikuláša už je všetka zima naša. 
Keď  na Mikuláša sneží, bude požehnaný rok. 
 
Svätá Lucia ukazuje svoju moc, pretože nám dáva najdlhšiu noc. 
 
Závoj  svätej Albíni zaplavuje doliny. 
 
Keď je december studený, je vždy s úrodným rokom spojený. 
Blatný december, blatný celý rok. 
 
Krákanie veľa vrán v zime znamená veľké sneženie. 
 
Vodný mlyn, ktorý Vianociam melie koláče, nebude Veľkej noci mlieť 
pagáče. 
 
Keď je na Štedrý večer mnoho hviezd ,je mnoho zemiakov. 
 
Keď svätý Štefan blato vyfúka, pekná jar sa za tým ponúka. 
 
Keď december blatom čľapká, celý rok nás taký čaká. 
keď na Silvestra slnko svieti a v noci prudký vietor veje, niet pre 
vinárov veľkej nádeje. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
           
 
 
 
               Meno:                 Marko Putera 
               Výška:                 190 cm                                
               Vek, trieda:         14 rokov, IX.B 
 

1. Od koľkých rokov hráš volejbal? 
Volejbal hrám 1,5 roka, začal som v 13. rokoch. 

2. Prečo si sa rozhodol pre tento šport? Viedol ta niekto k tomu? 
Pôvodne som volejbal nechcel hrať, ale dotlačili ma k tomu rodičia. Sľúbil som im, že 
budem chodiť mesiac a ak sa mi nebude páčiť, tak môžem odísť. Ale zapáčilo sa mi a ostal 
som. 

3. Na akom poste hrávaš. 
Hral som už na všetkých postoch, ale môj primárny post je diagonál ( univerzál). 

4. Koľkokrát do týždňa mávate tréning? 
Mám 4 tréningy za týždeň, ale trénujem aj s mužmi, čiže celkovo je to 8 tréningov za týždeň. 

5. Za aký klub hrávaš? Kto je tvoj tréner? 
Hrám za AVK Magnezit Revúca, trénerov mám 2. V kategórii kadetov je to Maroš Kumi 
a v kategórii  starších žiakov Karol Húšťa. 

6. Kde všade si reprezentoval školu, mesto? 
Školu som reprezentoval na školských turnajoch, mesto a klub na MSR v Nitre, na turnaji 
v Mošovciach, v Bulharsku a rôznych menších turnajoch.  

7. Aký je tvoj najväčší úspech? 
Môj najväčší úspech je 6. miesto na MSR, 1. a 3. miesto na turnajoch v Bulharsku a pozvánka 
na výber do reprezentácie SR.    

8. Máš nejaký sen? 
Mám sen, samozrejme. Chcel by som sa živiť volejbalom, v nejakej vyššej súťaži. 

9. Ako znášaš prehry? Vieš priznať chybu? 
Prehry znášam ťažko, hlavne ak som sa snažil a nevyšlo to. Chybu si priznať viem, vždy sa 
tímu ospravedlním ak nejakú spôsobím. 

10. Priznávaš teče? 
Iba ak sú veľmi viditeľné, každý bod je dobrý.  

11. Utrpel si vo volejbale nejaké väčšie zranenie? 
Áno, hneď po MSR 2010. Na konci mája som sa zranil. Mal som natiahnuté krížne väzy 
v ľavom kolene. 

12. Máš svoj obľúbený klub? Aký? 
Moje obľúbené kluby sú Dynamo Moskva, FRIEDRICHSHAFEN a CHEMES Humenné. 

13. Hráva vo vašej rodine ešte niekto volejbal? 
My sme taká volejbalová rodina. Hráva môj otec, mama a už aj sestra. 

14. Pozeráš volejbal aj v TV? 
Áno, stále keď dávajú nejaké zápasy v TV, tak si ich pozriem. Prípadne si nejaké zapnem na 
DVD.   

15. Máš rád aj iné športy? Aké? 
Mám rád hádzanú, basketbal, futbal. 

16. Kde chceš ísť do školy? 
Chcem ísť na športové gymnázium v Nitre alebo v Trenčíne. Dôfam, že sa mi to podarí. 

17. Budú ti chýbať tvoji spolužiaci? 
     Určite mi budú chýbať, ale získam nových. A s tými zo ZŠ budem udržiavať kontakt       
      aspoň cez internet.  

  
 

Marko nám povedal niečo o svojich záľubách a plánoch do budúcnosti. V júni opúšťa 
bránu našej školy. Za celú redakciu mu želáme úspešnú reprezentáciu v klube a dobrý 
štart v novej škole. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Rozprávka o najkrajších Vianociach 
Tento príbeh sa stal pred  niekoľkými rokmi. Bol raz 

jeden chlapec. Volal sa Petrík, mal šesť rokov a žil v detskom 
domove. Blížili sa Vianoce a on veľmi túžil po rodičoch, 
ktorých  ostatné deti majú a on nie. Aj on túžil po láske 
a pohladení. Ešte viac zosmutnel, keď si jeho najlepšiu 
kamarátku Evičku osvojili dobrí bezdetní ľudia. Často plakával, trápil sa, že on 
nikoho nemá. O niekoľko dní, keď boli s vychovávateľmi na vychádzke v meste sa 
stratil. Blúdil, túlal sa a plakal. Na okraji mesta ho stretla rodinka z dvoma deťmi. 
Rozpovedal im svoj smutný príbeh o tom, aký je sám. Zašli sním do detského 
domova, požiadali  o osvojenie Petríka a oni s tým súhlasili. Ešte tieto Vianoce 
strávil s týmito dobrými ľuďmi a žije s nimi v láske, šťastí a porozumení dodnes.  

                                                                                          Adam VI.B 
 

                              Vianočný príbeh 
Boli Vianoce, po večeri doma, sme sa vybrali ku starým 

rodičom. Prišli sme k nim domov, stôl bol prestretý, sviečky na 
stole horeli, stromček už bol ozdobený. Sadli sme si za krásne 
vyzdobený stôl a začali sme si naberať kapustnicu. Keď sme 
dojedli, nasledoval prípitok. Zobrala som do rúk pohár 
a všimla som si, že pod obrusom sú 20 a 50 centové mince. 
Mamky som sa spýtala:   „Načo sú tam tie mince ?“  Mama mi 
odpovedala: „ Sú tam na to, aby mala celá naša rodina 
dostatok peňazí po celý rok . “  Bola som prekvapená, a neverila som jej.   No 
skutočne, počas celého roka sme mali dostatok peňazí... 
 
                                                                                                            Evka  VI.B 
                        Moje mesto 
               
                  Moje rodné mesto - Revúca 
                  veľa domov sa tu rúca.                                           
                  Staré veru veľmi sú,  
                   ťarchu rokov neunesú.  
                   Nové sa stavajú len málo,  
                  a žiť by tu za to tak stálo.                         
 
                 Lebo krásny kraj je Gemer 
                 tomu mi skutočne uver! 
                 Aj Prvé slovenské gymnázium tu máme, 
                 fotku jeho prinesiem mame. 
                 Kostoly i pamiatky vzácne tu nájdeš, 
                 až také krásne, že navštíviť ich zájdeš.              VI.B 

 
 
                                                                                                            

             
 
 
 
 
 
 
 
 
Popis umelca        spevák a skladateľ 
 
Rodné meno         Justin Drew Bieber 
 
Narodenie            1.marca.1994 (16rokov) 
 
Bydlisko                Stratford, Ontario, Kanada;         
                              v súčasnosti Atlanta,  
                              Georgia, USA   
Žánre                    Pop, R&B 

Hrá na nástroje    gitara, klavír, bicie nástroje 
                             trúbka  
                               
 

   
 

             
 
 

                       Súčasnosť 
 
  Justin Drew Bieber je kandský  pop a R&B spevák, ktorého preslávil internetový 
portál YouTube.  Na ktorom ho obiavil Scooter Braun. Jeho debutový singel One 
Time, bol vydaný v roku 2009.  Jehon prvý debutový album My World bol vydaný 
17.11.2009. Bol aj odcenený platynovou platňou v USA . 

              Minulosť 
 

Justin sa narodil ako jedinináčik. Jeho rodičia sa neskôr rozviedli. Postupne 
ako Justin rástol sám sa naučil hrať na  klavíri, bicích, trúbke a gitare. V roku 
2007 na speváckej súťaži s pesničkou So Sick od Ne-Yo sa umiestnil na 2. 
mieste. Jeho mama dala nahrávku tejto pesničky na Yu Tube. Potom ho 
našiel Scoter Braun a bol ohromený. 
 



        
 
  Posilniť zdravie detí sa snažíme množstvom športových aktivít, ktoré sú 
organizované formou zábavných činností. Naša škola sa rozhodla, že 

zorganizujeme 
športové súťaže pre škôlkarov 
z nášho mesta. Počas 
zábavno- športového 
dopoludnia škôlkári v telocvični 
našej školy plnili rôzne pohybové 
úlohy na 9 stanovištiach. Šiestaci 
mali pre nich pripravené rôzne 
pohybové aktivity: streľbu na 
bránku loptou či pukom, 
chôdzu cez lavičku, hádzanie 
papierových gúľ do švédskej 
debny, lyžovanie vo 
dvojiciach, preskoky cez lavičku, cvičenie s medzicimbalom, či beh cez prekážky. 
Deti  sa s radosťou zapájali do každej činnosti a športovali s chuťou a nadšením, 
pričom ich povzbudzovali nielen pani učiteľky, ale aj žiaci zo VI. B triedy.  Akcia  sa 
im veľmi páčila, zabavili sa, zahrali sa, boli odmenené medailami a dostali aj 
sladkú odmenu. Naši šiestaci  si zaslúžia veľkú pochvalu za ich ochotu pomáhať 
a povzbudzovať škôlkárov, možno aj našich budúcich prvákov. 

               

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Na vyučovacej hodine Vás poslúchajú viac chlapci alebo dievčatá?   

- Dievčatá 
1. Navštevovali ste túto školu ako žiačka ? 

- Áno 
2. Používate nejakú fintu pri opravovaní písomiek ? 

- Keď má mať niekto zlú známku trošku upravím stupnicu 
3. Riadite sa v živote nejakým mottom ? 

- Nikdy nehovor nikdy 
4. Ste rada,  že učíte práve na Hviezdoslavke ? 

- Som celkom rada   
5. Učili ste aj na iných základných či stredných školách ? 

- Áno 
6. Máte rada svoje povolanie učiteľa ? 

- Áno 
7. Koľko rokov učíte na našej škole ? 

- ??? 
8. Koľko rokov pracujete ako učiteľ ? 

- Od roku 1997 čiže 13 rokov. 
9.  Páči sa Vám vybavenie našej školy ? 

- Celkom áno 
10. Boli podľa Vás žiaci v minulosti ,,poslušnejší“ ? 

- Určite 
11.  Čím ste chceli byť, keď ste boli vy žiačkou ZŠ ? 

- Speváčka 
12. Aké predmety na našej škole vyučujete ? 

- Angličtina  
13. Viete s ktorou pani učiteľkou sme sa rozprávali ? 

                                                               (ávokílateP) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
         Od pradávna bol koniec jeseni a začiatok zimy, 
keď sa noci výrazne predlžovali na úkor denného 
svetla, považovaný za čas, v ktorom nadobúda 
prevahu zlo nad dobrom, škodliví démoni nad 
životodarným slnkom.  
Predstavy o nadprirodzených silách vyvolávali v 

ľuďoch pocity strachu a úzkosti. Ľudia si vyrábali rôzne ochranné predmety na 
ochranu proti nadprirodzenému. Chceli odohnať zlé sily zo svojho okolia. Samotný 
slnovrat bol považovaný za počiatok novej etapy. Predchádzali mu početné 
rituálne úkony, ktoré mali podporiť priaznivý priebeh tejto etapy. U nás to boli rôzne 
hlučné zábavy, tance, hry, pri ktorých sa využívalo vystupovanie v maskách.   
  

Stridžie dni na Hviezdoslavke 
 
Koniec farebnej jesene a začiatok zimného obdobia sa oddávna považuje za 
magický čas ... čas, kedy fantázia preberá moc nad skutočnosťou, noc vládu nad 
dňom, či chlad nad teplom. 
Jeden takýto deň, vlastne noc, pripravili svojim žiakom pani učiteľky na I. stupni. 
10.12. 2010 prišli deti do školy nielen ráno, ale i 
večer.  V telocvični ich privítali kamaráti z II. stupňa a 
spoločne čakali na magické bytosti, strigy, 
Mikuláša, Tomáša a Ondreja. Tieto bytosti sa deťom 
predstavili, porozprávali im niečo o sebe a 
potom sa deti vybrali zdolávať rozprávkové 
komnaty. Tam už mali pripravené rôzne aktivity a hry. 
Splnenie úloh bolo ocenené  odmenami. ( 
cesnak, klobása, cukríky a pod. Po večeri sa 
všetci spoločne pobrali do telocvične, kde sa dlho a 
hlučne zabávali.  Po zábave však nešli domov, ale 
do tried, kde ich čakali žinenky a spacie vaky.  A tak 
niektorí, možno po prvýkrát v živote spali bez 
rodičov a dokonca nie vo svojich teplých postieľkach, 
ale v škole.  Niektoré si možno aj poplakali. Pani učiteľkám nedovolili dlho spať a už 
od skorého rána nedočkavo čakali na svojich rodičov, aby im vyrozprávali aké 
čudné veci sa v noci diali.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tri najkrajšie Tri najkrajšie Tri najkrajšie Tri najkrajšie 
strigystrigystrigystrigy    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

    Už sa stalo tradíciou, že sa žiaci ZŠ na Hviezdoslavovej ulici zapájajú do riešenia 
úloh medzinárodnej matematickej súťaže TAKTIK. Medzinárodný seminár TAKTIK 
patrí už päť rokov medzi najobľúbenejšie matematické semináre. Riešia ho ročne 
tisícky žiakov. Samozrejmosťou sú ceny pre všetkých súťažiacich, účastnícke 
diplomy a diplomy pre úspešných riešiteľov.  

     V školskom roku 2010/2011 sa do tejto súťaže zapojilo spolu 7584 žiakov z 391 
základných škôl z Čiech a Slovenska. Z našej školy súťaží 51 žiakov druhého až 
ôsmeho ročníka. Z maximálneho počtu 270 bodov  po prvom kole súťaže získali 
naši žiaci 264, čo im prinieslo krásne druhé miesto. K tomuto poprednému 
umiestneniu prispelo aj 25,5 % zúčastnených žiakov našej školy, ktorí dosiahli 
maximálny počet bodov vo všetkých ôsmich riešených úlohách. Sú to žiaci: 
 
2. ročník: Natália Škvarlová, Michal Mihaly, Martin Danko, Timotej Hrebenda 
3. ročník: Andrej Mladší, Igor Krištof, Aneta Čelinská, Andrej Boroš 
4. ročník: Oto Mihaly, Šimon Jančík 
5. ročník: Michaela Borošová 
6. ročník: Dominika Kovalančíková 
8. ročník: Erik Schmotzer 
 

Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri riešení úloh v ďalších 

kolách. 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vôňa medu, ihličia, dobrôt plný stôl, 
atmosféra vianočná, liek na každý 
bôľ. 
Je to čas vianočný, keď stromček sa 
ligoce, 
zo srdca prajem Ti prekrásne Vianoce. 

 

 

Na okno nám mrázik kreslí, 
Vianoce k nám pokoj vniesli, 
pod stromčekom darček malý, 
nech Vám úsmev stále žiari. 

 

 

Keď vonku zvonia zvončeky, 
keď ľudia kradnú stromčeky, 
keď v Tescu kapra kúpiš, 
a doma nože brúsiš, 
a punč Ti oči zligoce, 
sú tu opäť Vianoce. 

 

 

 

 

 

Kopec darčekov čo srdce pohladia, 
rodinu a priateľov čo nikdy nezradia. 
K bohatstvu krôčika a ku šťastiu skok. 
Prajem pekné Vianoce a šťastný Nový 
rok! 

Nech vianočný zvonček ti šťastím 
zvoní, 
nech vianočný čas sa v lásku zmení, 
a tak krásne ako sa hviezda ligoce, 
tak nádherné a tajomné ti prajem 
Vianoce... 

Vianoce čisté a biele ako sneh, v 
živote len radosť, zdravie a smiech. 
Silvestrovskú náladu po celý rok, 
šťastie nech sprevádza Váš krok. 

Zvončeky už zvonia a ihličie vonia, 
svetlo sviečok mihotavé, Vianoce k 
nám prišli práve. Preto sviatky krásne 
majte, v pohode ich prežívajte.  

Kde sa vzal, tu sa vzal, stromček zrazu 
v izbe stál. Pod ním ležia balíčky, pre 
veľkých aj maličkých. Už sa celý 
ligoce, prajem krásne Vianoce.  

                                                                                                         
      Zdroj Internet 



      
 
Dňa 16. decembra 2010 sa uskutočnilo školské kolo 
pytagoriády. Tejto matematickej súťaže sa zúčastnilo 53 žiakov 
tretieho až ôsmeho ročníka našej školy. Vyhodnotenie podľa 
ročníkov: 

 
3. ročník: súťažilo 10 žiakov, úspešných bolo 7 žiakov, umiestenie: 
                  1. miesto: Andrej Mladší     3. A 
                  2. miesto: Jakub Tamáš   3. A 
                  3. miesto: Aneta Čelinská   3. B 
 
4. ročník: súťažilo 13 žiakov, úspešných bolo 7 žiakov, umiestnenie:     
                  1. miesto: Oto Mihaly  4. B 
                  2. miesto: Soňa Serbáková  4. B a Miroslava Jacková  4. A 
                  3. miesto: Jozef Dančík a Šimon Jančík   4. B 
 
5. ročník: súťažilo 13 žiakov, úspešných bolo 5 žiakov, umiestnenie: 
                  1. miesto: Libor Mladší   5. A 
                  2. miesto: Dávid Filipiak   5. A 
                  3. miesto:  Michaela Borošová   5. A 
 
6. ročník: súťažilo 5 žiakov, úspeční boli 2 žiaci, umiestnenie: 
                  1. miesto: Daniel Jacko   6. A 
                  2. miesto: Daniela Gérecová  6. B 
 
7. ročník: súťažili 4 žiaci, úspešní boli 2 žiaci, umiestnenie: 
                 1. miesto: Zuzana Petrová  7. B 
                 2. miesto: Diana Mjartinová  7. A 
 
8. ročník: súťažilo 8 žiakov, úspešní nebol ani jeden žiak, teda nedosiahol potrebných 10 
bodov.  

 

Odohralo sa 41 zápasov, ktoré zvládli 3 rozhodcovia / z toho 2 žiaci. Chalani hrali s veľkým 
zanietením, ale férovo v duchu fair – play. Víťazné družstvá boli odmenené diplomom 
a vecnými cenami. 

1. miesto III. A trieda                                     1. miesto IX. A trieda 
2. miesto IV. A trieda                                     2. miesto VI. B trieda 
3. miesto IV. B trieda                                      3. miesto IX. B trieda 

 

Najlepší hráči: Filip Benedikty III. A trieda a Ladislav Brindzák VI. B trieda. Všetkým 
družstvám ďakujem za účasť a víťazom blahoželáme.    

 

 

 

                                        
Vanilkové rožteky                       
POTREBNÉ PRÍSADY 
 
35 dkg hladká múka špeciál, 1 celá Hera, 7 dkg práškový 
cukor, 7 dkg mleté orechy, 1 žľtok, 1 vanilkový cukor 
 
POSTUP PRÍPRAVY 
 
Zo surovín spracujeme cesto , dáme do mikroténového sáčku 
do chladničky. 
Robiť ho môžete keď troška stuhne, alebo keď máte čas. 
Kľudne aj o pár dní. 
Cesto vyberieme, rozrežeme na polovicu, druhú dáme spať 
do chladničky. 
Prvú rozváľame rukou na dlhý šulec, nakrájame na 2 cm / 
podľa toho aké veľké rožky chceme/, tvarujeme do rohlíčkov 
a ukladáme na vymastený plech. Pečieme vo vyhriate trúbe 
na strednom ohni. 

Pozor aby nezhoreli! 
Po vybratí z trúby jemne špachtličkou oddelíme od plechu a ešte teplé obaľujeme v zmesi 
práškového cukru a vanilkového cukru. 
Sú veľmi krehké, ale vynikajúce a zatiaľ zo všetkých najchutnejšie aké som kedy robila. 

 

Perníkové srdie čka  
 
POTREBNÉ PRÍSADY 
 
400 g hladkej múky, 120g medu, 60g Hery, 
160g práškového cukru, 2 vajcia, 1 cl 
škorice, 1 cl sódy bikarbóny , lekvár, 
čokoládová poleva 
 
POSTUP PRÍPRAVY 
 
Zo všetkých ingrediencii zmiesime cesto a 
dáme tak na 2-3 hodinky do chladničky 
(dobre je nechať cez noc odležať). Potom 
rozvalkáme cesto na primeranú hrúbku a 
vykrajujeme srdiečka, ktoré ukladáme na 
plech s pečiacim papierom. Upečieme do 
ružova. Po vychladnutí spájame vždy dve a 
dve srdiečka slivkovým lekvárom. Jedno zo 

srdiečok namáčame do čokoládovej polevy a ľubovolne ozdobíme. Ukladáme na mastný/pečiaci 
papier a necháme stuhnúť. Najlepšie sú na 2-3 deň a neskôr, ale len veľmi ťažko vydržia takto. 


