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26. januára 2011 sa v našej  ZŠ uskutočnila 

slávnostná kolaudácia, ktorá dala bodku za 

rekonštrukciou školy realizovanej v rámci projektu 

z Regionálneho operačného programu. 

Slávnostnej kolaudácie sa zúčastnili pani 

primátorka MVDr.Eva Cireňová, vedúci odboru 

výstavby Ing. Varga, predstaviteľ firmy MGM Považská Bystrica p. Mišovec, 

zástupkyňa agentúry pre ROP pani Hadvabová, vedenie školy, predsedníčka ZO 

OZ Mgr. Valašteková a predsedníčka Rady školy Mgr. Beľáková. Mgr. Igor Galo-

riaditeľ školy vo svojom príhovore poďakoval vedeniu mesta za úspešnosť pri 

podávaní projektu a za bezproblémovú spoluprácu počas rekonštrukčných prác. 

Osobitná vďaka patrí aj p. Vargovi za zabezpečenie stavebného dozoru a taktiež 

vedeniu a pracovníkom firmy MGM Považská Bystrica za odvedenie kvalitnej 

práce a dodržanie stanovených termínov. Rekonštrukcia školy sa začala 7. júla 

2010. Vďaka nej budova dostala nový krov a strechu, bleskozvod, vonkajšie 

omietky  zateplenie obvodového plášťa, nové okná a dvere, školský nábytok, 

didaktickú techniku a do tried bolo nainštalovaných až šesť moderných 

interaktívnych tabúľ, čím sme sa ako škola zaradili na popredné miesto medzi 

slovenskými školami. V ďalšom období plánuje vedenie školy v spolupráci so 

zriaďovateľom modernizáciu telocvične, úpravy okolia školy a školského dvora.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
                       
 
 
 
 
 

 
1. Na vyučovacej hodine Vás viac počúvajú chlapci alebo dievčatá?         

    -  Nikto.   

2.  Navštevovali ste túto školu ako žiak ? 

     -  Nie. 

3.  Používate nejaké finty pri opravovaní písomiek ? 

     -  Nie nepoužívam. 

4.  Riadite sa v živote nejakým mottom ? 

     -  Áno. Rob len to čo vieš! 

5.  Ste rád, že učíte práve na Hviezdoslavke ? 

     -  Áno som. 

6. Učili ste aj na iných základných či stredných školách ? 

     -  Áno učil. 

7. Máte rád svoje povolanie učiteľa ? 

     -  V podstate aj áno. 

8. Koľko rokov učíte na našej škole ? 

     - 21 rokov. 

9. Koľko rokov pracujete ako učiteľ ? 

     - 35 rokov. 

10. Páči sa vám vybavenie našej školy ? 

     - Výborne! 

11. Boli podľa  Vás žiaci v minulosti „poslušnejší“ ? 

     - Áno! Boli. 

12. Čím ste chceli byť, keď ste boli Vy žiakom ZŠ ? 

     - Vojakom som chcel byť! 

13.  Aké predmety na našej škole vyučujete ? 

     - Hudobná + všetky predmety na 1. stupni. a na 2. stupni iba 6.B 

                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 Na hodine etickej výchovy nám p. uč. 

Kováčová povedala, že sa máme 

rozdeliť do skupín. Úlohou každej skupiny bolo 

nacvičiť scénku na tému „Viem povedať nie?“ 

Mali sme zahrať, ako nám starší kamaráti 

ponúkajú na oslave cigarety, alkohol alebo 

nejakú drogu. Každá skupina mala 

pripravenú scénku podľa vlastnej fantázie. Po 

tom, ako sa každá skupina prezentovala, 

porozprávali sme sa ešte o škodlivosti týchto 

návykových látok. 

Dospeli sme 

k poznatku: „Je neuveriteľné, ako sa 

z obyčajného človeka môže stať 

nadrogovaný blbec.“ Bola to veľmi zábavná 

a zároveň poučná hodina hlavne preto, že 

sme si porozprávali o sile drogy a drogových 

dílerov. Určite vieme, že si nemáme od 

nikoho brať žiadne cukríky, prípadne iné 

látky, ktoré nepoznáme. Pani učiteľka 

povedala, že sa jej vystúpenia všetkých  skupín veľmi páčili. Nám sa hodina tiež 

veľmi páčila, lebo sme mohli realizovať vlastnú fantáziu, doterajšie poznatky 

a dobre sme sa zabavili.  

                                                                                                       
  
 žiaci VI. A triedy 



 

 

Na novembrovom zasadnutí školského parlamentu 
sme navrhli, či by sme si nemohli zahrať volejbal, proti 
našim učiteľom. Veď už niekoľko rokov chodíme na 
volejbalové tréningy, tak prečo im neukázať ako 
hráme.  No nebolo to ľahké, učitelia nie a nie sa zísť. 

Prekladali termín zápasu zo dňa 
na deň. (Nevieme, či to bolo 
preto, že sa báli alebo preto, že 
mali veľa práce). Nakoniec sa to 
podarilo a dňa 19.1. 2011 sme 

odohrali prvé volejbalové stretnutie s našimi 
učiteľmi.  Prvý set sme vyhrali  ľahko. No potom sa 
naši učitelia rozohrali a bolo po radosti z víťazstva. 
Nakoniec sme prehrali 1: 2 na sety. Veríme, že to 
nebolo naše posledné stretnutie s učiteľmi a už 
teraz sa tešíme na odvetu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Družstvo učiteľov reprezentovali: (pán riaditeľ Galo, p.uč. Haviar, Bafia, Sabolová, Šimková, Beľáková, 
Otiepková). 
Družstvo žiakov: (IX. ročník Putera, Slamčík, Ottinger, Mike, Barančoková, Ondrejčíková, Petalíková ) 

 
Ospravedlňujeme sa všetkým žiakom, ktorí sa do telocvične nedostali a nemohli 
sledovať tento historický zápas. V budúcnosti to napravíme.                                                                                                   
Vaši parlamentári 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Xcream 
 
 
Určite poznáš z detského ihriska 

hojdačku pre dve deti. Aj xscream je  takáto 
hojdačka, ale obrých rozmerov, vo výške 264 
metrov vysokého mrakodrapu prechádzajúca 
jeho okraje o 10 metrov. Na jej ramenách sú 
koľajnice, na ktorých sa rýchlo prehupuje vozík 
s niekoľkými vrieskajúcimi pasažiermi Kto vie, 
prečo tí neboráci tak vrieskajú? 

                                                   
                                                  Giant   
                                                  Drop                                                               
 
 
 
Vďaka svojej veľkosti sa táto 
atrakcia zapísala do Guinnessovej  
knihy rekordov. Giant drop bolo 
vybudované v roku 1998 za 2,5 mil. 
dolárov. Spolu s ďalšími 
odvážlivcami sa usadíš do sedadla, 
pripútaš sa a už pomaly stúpate do 
výšky 120 metrov. Budeš sa kochať  
prírodou, keď si zrazu uvedomíš, že 
sedadlo s tebou padá rýchlosťou 
135 km/h. 
 



 
 
 
  Deň sa prekrásne usmieval. 

Beloba ožiarila zraky ľudí, sneh veselo 

vŕzgal pod nohami. Počasie vyzývalo 

všetkých, aby vyšli na vzduch. 

Tomuto čaru dňa sme podľahli aj my 

z „Hviezdoslavky“. Vybrali sme sa na 

zimné účelové cvičenie - netradične 

na zimný štadión. A tu prekvapenie! 

Celá plocha bola zasypaná bielučkým snehom. Žiaden problém, neučí sa. Zobrali 

sme do rúk lopaty a odhŕňače a 

čochvíľa bola plocha očistená. 

Skutočne do chuti sme si na ľade 

zašantili a uzimení a šťastní sa vrátili 

do školy. Aj takto sa môže skončiť 

obyčajne neobyčajný deň.  

Prostredníctvom nášho časopisu 

chceme poďakovať všetkým 

deviatakom, ktorí ako prvý začali 

čistiť ľadovú plochu. Poďakovanie patrí aj ostatným chalanom, ktorí prispeli 

k očisteniu tejto plochy a tak umožnili nám dievčatám, do sýtosti sa pokorčuľovať. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Matematická olympiáda je súťaž pre žiakov, v ktorej treba vyriešiť 

niekoľko  príkladov v stanovenom časovom limite. Hodnotí sa 

nielen výsledok, ale aj dôkaz. Obvodné kolo         

                          jubilejného 60. ročníka sa konalo  26. januára 2011  v ZŠ                   

v Tornali.  Z našej školy sa ho zúčastnili štyria piataci, z ktorých traja sa stali 

úspešnými riešiteľmi. Sú nimi  Romana Antalová z V.B triedy, z V.A triedy, Dávid 

Filipiak a Libor Mladší, ktorý dosiahol najvyšší  počet bodov a suverénne zvíťazil.                                                                                   

Všetkým  blahoželáme.                   

 

    

   

Slovenský jazyk  - Erik Schmotzer   VIII.B            I. miesto 

 

Dejepis             - Erik Schmotzer     VIII.B            I. miesto  

                         -  Adam Buchta      VI.B            II. miesto  

 

 

 

 

Natália Škvarlová     II.A    II. miesto                              

Slavomír Šmídt          IV.A   II. miesto 

Viktória Ružiaková    VI.A   II. miesto 

 

3. miesto obvodné kolo – stolný tenis žiakov a žiačok ZŠ 

2. miesto obvodné kolo – FLORBAL  madší žiaci 

3. miesto obvodné kolo – FLORBAL   starší žiaci 



Deň sv.Valentína - sviatok zamilovaných 
 
Možno viete, možno nie, korene tradície Dňa Sv. 
Valentína zrejme siahajú už do staroveku, kedy ľudia 
verili, že vtáci (najmä hrdličky) sa 14. februára 
začínajú páriť. 14. február bol takisto označený za 
Božie hody (až do roku 1969, keď bol vypustený z 
rímskokatolíckeho kalendára), na počesť dvoch 
kresťanských svätcov (jeden z nich sa určite volal Sv. 
Valentín), umučených rímskym cisárom Claudiom II. 
Gothicusom.  
 
Svätého Valentína skrátili o hlavu, pretože neprestal 
oddávať mladé páry napriek tomu, že to Claudius 
zakázal. Cisár bol totiž presvedčený, že ženatí vojaci nie sú takí dobrí ako slobodní.  
 
V starovekom Ríme bol 14. február sviatkom plodnosti (Lupercalia) - na počesť 
Lupercusa, boha pastierov. Jedna zo zvyklostí týchto osláv prikazovala mladým 
devám, aby napísali ľúbostné odkazy. Odkazy sa vložili do veľkej urny, ktoré si 
odtiaľ vyťahovali slobodní muži. Tí potom dvorili tej panne, ktorej odkaz si vytiahli.  
 
V priebehu storočí sa všetky vplyvy premiešali a vznikol "moderný" sviatok 
zaľúbených. Deň Svätého Valentína je venovaný milencom - je to čas, keď si 
vymieňajú romantické blahoželania a sladké vyznania o nekonečnej, bezbrehej 
láske 
 
A nezabudnite, že lásku si máme vyznávať aj mimo "predpísaných" dní.  
Zdroj: Bleskovky.sk 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Chcete venovať vašej kamaráke alebo maminke skutočne originálny darček? 
Darujte jej modré ruže. Celkom určite sa im poteší... Takéto ruže totiž vydržia 
omnoho dlhšie ako tie živé. Môžete ich zviazať do kytice, darovať ako jeden kus 
alebo využiť ako súčasť valentínskej dekorácie, napr. pri príprave slávnostného 
stola.  

 

 

1. Na zhotovenie ruže potrebujete 1 modrú servítku. Rozprestrite ju na stôl pred seba. 
Potom z pravej a ľavej strany servítky odtrhnite po jednom približne 0,5 – 1 cm širokom 
prúžku.  

  

  

 2. Teraz servítku poskladajte ako harmoniku.  

   

3. Keď ste servítku poskladali, v strede oviažte harmoniku pásikmi, ktoré ste zo servítky 
odtrhli na začiatku.  

  

4. Potom od seba oddeľte všetky vrstvy servítky a roztiahnite ich 
od seba a vytiahnite dohora.  

  

 Ružu môžete potom ďalším prúžkom pripevniť o špajdľu, ktorú môžete zatrieť 
zelenou farbou alebo obaliť zelenou servítkou. Kvety ruže budú tým plnšie, čím 
viac servítok na seba položíte. A čo viac? Môžete využiť aj servítky viacerých farieb, ruže budú ešte 

zaujímavejšie.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Blíži sa sviatok všetkých zaľúbených - blíži sa Valentín 

14. fe bruár je tu čo nevidieť a ani vy by ste nemali zabudnúť na svojich 
milovaných! 
Prekvapte ich milou pozornosťou, ktorú sami zhotovíte, upečte tortu v 

tvare srdca alebo prestrite zaujímavý stôl na 
slávnostnú večeru pre dvoch... 
 
Na  stránkach www.dobra rada.sk vám ponúkajú 
niekoľko nových zaujímavých inšpirácií. 

  

Parlamentári pre Vás pripravili: 

- Valentínsky volejbalový turnaj žiakov rôznych ročníkov 

- Valentínsku diskotéku v telocvični 

- Valentínske  pozdravy cez školský rozhlas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
             

5 vecí ktoré by ste mali vedieť o teniskách 
 

1. Viete, čo znamenajú? 
Firma Nike má názov podľa gréckej bohyne víťazstva, pôvodne sa volala Blue 
Ribbon. Názov Adidas je odvodený od mena jej zakladateľa, Adolfa „Adiho“ 
Dasslera. Jeho starší brat Rudolf založil firmu Ruda, ktorú neskôr premenovali na 
Puma. 
  
2. Kultové „conversky“ 
Na prvý pohľad vyzerajú ako obyčajné „číňany“, a pritom už takmer 100 rokov 
patria medzi najobľúbenejšie tenisky športovcov, hviezd šou biznisu ale aj 
obyčajných ľudí. Kultové tenisky „Converse All-Star“  sa zrodili v roku 1917 
a pôvodne boli určené na basketbal.  
 
3. Najdrahšie na svete  
Majú názov Nike Air Force „So Clas“ a stoja neuveriteľných 50 000 dolárov. Logo 
značky je zlaté, tenisky sú prešívané zlatou niťou a ozdobené 11- karátovými  
diamantmi. 
 
4. Prvé tenisky 
 

Prvé tenisky začali vyrábať okolo roku 1900 V roku 1907 vyrobila spoločnosť A. 
G. Spal dinga prvé basketbalové tenisky. Čoskoro prišli na trh populárne 
„kensky“. Najprv išlo o výlučne športovú obuv, ale postupne sa tenisky rozšírili aj 
do kancelárií a tanečných klubov. V 20-tych rokoch minulého storočia prišli 
výrobcovia s teniskami pre ženy 
 
5. Pre „ajtákov“ 

     Umelec Gabriel Dishaw zostrojil pre firmu Nike model tenisiek z                    
elektronických súčiastok. Topánky tvoria výhradne čipy a rôzne iné počítačové 
„drobnosti“. Umelec tvrdí, že pri ich spájaní použil len trochu drôtu a lepidlo. 
Tenisky sú vyrobené vo veľkosti 43 a logo Nike môžete nájsť na jazyku, na 
bočnej strane či na päte. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Converse 
 

 
                                                     
                                                   Naj drahšie 
                                                   tenisky na 
                                                    svete  

 
Vyrobené 
z PC čipov 
 
                            Naj staršie na svete 

 

 

 

 

 
 
 
Skateboarding alebo hovorovo skejt je umenie jazdenia a akrobacie na    

skateboarde. Technika skateboardingu sa formovala a bola ovplyvňovaná počas 

dlhšieho obdobia viacerými osobnosťami. V roku 2002 organizácia American 

Sports Data zistila, že na celom svete je 12,5 milióna skateboardistov. 

Skateboarding je relatívne moderný šport, vznikol zo snahy o „surfovaní po 

chodníku“ v Kalifornii v 50. rokoch. Kľúčový trik skateboartistov nazvaný „ollie“ 

vznikol až koncom 70. rokov 20. storočia. Jednotlivé skateboardi sa líšia veľkosťou 

(7-8,5 palcov),tvarom a materiálom, z ktorého sú vyrobené. Skateboardovanie sa 

rozdeľuje do troch hlavných kategórií: 

1. street (jazdenie ne ulici) 

2. vert (U-rampy) 

3. downhill (jazdenie na dlhých skateboardoch väčšinou dolu svahom) 

Na miesto koliesok pneumatiky od traktora a ten, čo jazdí, sa vôbec nemusí  

rozbiehať nohou.. Reč je o najväčšom skateboarde na svete. 

 


