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Halloween - ako sviatok - je veľmi starý.  
Vtedy sa rok delil na dve obdobia - obdobie 
hojnosti a obdobie zimy a hladu. Začiatkom novembra sa Keltom zásoby zúžili a 
nastávala zlá doba. Preto ľudia prvý novembrový deň uctievali Boha Mŕtvych - 
Anwinna. Ľudia verili, že tejto noci sa zjavujú duše mŕtvych, a tak im svietili na cestu 
svietnikmi vyrobenými z dyní.Duchovia sa vracali domov, aby za pomoci svojich 
príbuzných prekročili hranicu Zemi Mŕtvých. Živí sa prezliekali do starých šiat a 
malovali si tváre, aby do nich nevstúpili zlí duchovia. Tejto noci sa hovorilo 
Samhain. 
    V roku 43 po Kristovi okupovali keltské územia rímske vojská. časom sa tieto 
národy a zvyky začali prelínať, a tak sa Samhain začal sláviť i v období žatvy. K 
svietnikom a ohňom tak prubudlo ovocie a obilie. 
    Behom 500 rokov sa k moci dostala katolícka Cirkev. Pápež Bonifác IV. chcel 
zamedziť sláveniu pohanských sviatkov, a tak sa zriadil nový sviatok - Sviatok 
všetkých svätých (u nás 1. novembra). Avšak mnohí ľudia slávili oba sviatky spolu. 
V 16. storočí bol teda na svete nový sviatok - "All Hallow'Day (Eve)", čiže Deň 
všetkých blahoslavených. Podvečer tohto sviatku (31.10.) sa volal All 
Hallows´Evening, v dedinskom slangu jednoducho Halloween. 
    V 20. rokoch minulého storočia boli oficiálne povolené mestké oslavy. V dnešnej 
dobe si ľudia v Amerike ozdobujú dom, vyrábajú dyňové svietniky a pečú koláče.  
Deti sa prezlečú za strašidlá a chodia od domu k domu. 
 

 
       
 
 
  
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pán učiteľ, milý 
spolužiaci, 
pripravila som si pre 
vás referát na 
tému „ Robenie 
tekvicových 
strašidiel.“  
Tak ako je pre 
Vianoce typický 
Vianočný 
stromček, pre 
Veľkú noc zase 
veľkonočné 
vajíčka, pre 
Halloween sú tekvicové strašidlá. A tie ako každý rok robili aj žiaci našej školy.  
Dňa 22.10.2012 sme mali za úlohu priniesť so do školy tekvice, Všetci už vedeli čo sa 
bude diať. Na 5 hodine sme začali vyrezávať. Na začiatku nikto nevedel kde má 
začať, na postupom času sa nudné tekvice zmenili na tekvicové strašidlá s očami, 
nosom, ústami, niektorý mali dokonca aj zuby. Každé bolo iné, myslím  že to svoj 
účel splnilo a že každý vytvoriô pekné strašidlo ktoré ozdobovalo týždeň našu školu.  
Ja som bola tiež s naším Maňkom spokojná a teším sa na budúci rok.  
 
 

                                                                             
Daniela Gérecová  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
      Vážený pán učiteľ a milí žiaci. 

      Vutorok (30.októbra 2012) sa v 
telocvični konala súťaž pod názvom : 
Výroba tekvicových strašidiel, pri 
príležitosti blížiaceho sa halloweenu. 
Jej cieľom bolo zabaviť žiakov, spestriť 
všedný školský deň a prebudiťfantáziu 
žiakov. 
Do súťaže sa zapojili žiaci prvého a 
druhého stupňa základnej školy 
Hviezdoslavovej. Žiaci boli rozdelený 

do dvoch družstiev. Počas súťaže sa žiaci zabávali a tekvice 
premenili na veľa krásnych 
strašidiel. tým menším pri 
vyrezávaní pomáhali aj triedni 
učitelia. 
Žiaci boli so svojimi strašidlami 
spokojní.  
        Na záver podujatia porota 
vyhodnotila z množstva 
tekvicových strašidiel tie najzaujímavejšie, ktoré boli 
odmenené peknými cenami. 
 
                                  Napísala:V.Krokavcová 
 
 
 
 
 
 



 
 
7.  decembra 
zavládla v našej 
škole 

predvianočná 
nálada. Žiaci 
prichádzali do školy s 
plnými taškami ihličia 
a rôznych ozdôb.  

 Poslednú hodinu 
so svojimi triednymi 
učitelmi vytvárali 
vianočné ikebany 

origin
álne 
svietniky a dekorácie, 
ktoré krášlia chodby 
našej školy.  

 

 

 Je piatok 
poobede. Všetky 
deti už dávno 
odišli zo školy 
a tešia sa na víkend. Len žiaci 
prvého stupňa sa 
ponáhľajú s radosťou 
naspäť do školy. A nie sú to 
len žiaci prvého stupňa, ale 
aj veľa malých škôlkarov 
s rodičmi. Čo sa to asi tam 
ide diať? Nevydržali sme 
a išli sme sa pozrieť aj my. Prvá 
cesta nás zaviedla do telocvične.  

Ani sme ju nespoznali. Krásne 
vyzdobená  sa premenila na 
rozprávkovú krajinu. A v nej  

čakal Macko uško z rozprávky.  Ale 
čo to? Zrazu telocvičňu zaplnili 
rôzne zvieratká a iné príšerky.  
 Macko Uško nás pekne privítal, 
pripomenul nám rôzne rozprávky, 
na ktoré sme už aj zabudli a išlo sa 
súťažiť. A zrazu prichádzajú Včielka 
Maja s Vilkom, Ferdo mravec 
s Lienkou Anulienkou, Vlk a zajac, či 
Pa a Pi. Naši učitelia preoblečení za 

rozprávkové 
postavičky prichádzajú 
do telocvične a už 
chystajú rôzne súťaže. 
A  začala sa 

naozajstná zvieracia olympiáda. 
Súťažiť nemohli všetky deti prítomné 
v telocvični, ale všetky boli 
odmenené sladkosťami. Po rôznych 
disciplínach sa deti spolu so 
škôlkármi presunuli do tried, kde sa 
pokračovalo v súťažení, v maľovaní, 
čítaní a pod. Unavení škôlkári sa 
večer s rodičmi 
pobrali domov 
a naši žiaci ostali 
v škole až do 
rána. Večer to bol 
naozaj plný 
zážitkov a kým si ich unavené deti 
všetky nepovedali, spať sa im 
nechcelo. Veru bolo dávno po 
polnoci, keď aj to posledné dieťa 
zavrelo oči. A ráno už zase vstávali 
s prvým kohútom a netrpezlivo 

čakali na svojich rodičov. Za 
nás, čo sme boli len ako 
diváci môžeme povedať len 
toľko, že akcia bola výborne 
pripravená a páčila sa nielen 
deťom, ale aj rodičom. 

Evka je ešte len 

školáčka na 

Hviezdoslavovej škole a 

vo voľnom čase sa 

venuje fotografovaniu. 

Ako povedala, foteniu 

sa venuje už dlhšie, ale intenzívnejšie 

posledné dva roky. Fotí kadečo – prírodu aj ľudí. Okrem rodiny ju vo fotení 

podporuje aj jej teta Michaela Kalinová, ktorá je kunsthistoričkou. 

Nielenže ju usmerňuje, ale pomohla 

jej aj zorganizovať prvú výstavu s názvom 

Pohľad na svet, ktorá sa konala 

uplynulú sobotu v Pizzérii Bátori. Tu sme 

mladú slečnu aj jej tetu trošku 

vyspovedali. Čo nám prezradili, sa dozviete vo videu. 

Ak vás zaujala táto minireportáž o výstave fotografií, 

pokojne sa choďte sami presvedčiť – Evkine fotografie budú v pizzérii Bátori 

vystavené do konca mesiaca november. 

         Zdroj: Revúca24 

 
Gemersko-malohontské múzeum 
v Rimavskej Sobote už tradične 
v jesenných mesiacoch organizuje 
pravidelnú environmentálnu aktivitu 
pre deti. 
V roku 2012 
sa konal VI. 
ročník 

súťaže   o „NAJKRAJŠIE KŔMIDLO“ pre žiakov 
druhého stupňa základných škôl v okrese Rimavská 
Sobota, Poltár a Revúca. Tejto súťaže sa zúčastnil aj 
žiak VII. B triedy Mikuláš Šípoš. Spomedzi 30 - tich 
kŕmidiel, ktoré zhotovili žiaci, bolo ocenených 5 
najkrajších kŕmidiel. Mikuláš Šípoš  získal podľa odbornej poroty najväčší počet 
bodov, a tým aj prekrásne I. miesto. Vecnú odmenu a diplom si prevzal od 
riaditeľky múzea, PhDr. Oľgy Bodorovej, v prítomnosti odbornej poroty, hostí 
a svojich spolu súťažiacich dňa 7. novembra 2012, v priestoroch Gemersko-
malohontského múzea v Rimavskej Sobote.  Mikulášovi srdečne blahoželáme 
a ďakujeme za reprezentáciu školy v tejto súťaži.  
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 decembra sme otvorili 
brány školy pre našich 
rodičov. Hoci teplota na 
teplomeri klesla pod nulu 

veľa rodičov nelenilo, privstalo si a prišli si 
pozrieť nielen krásne vyzdobenú školu , 
ale posadili sa aj na hodiny. Na hodinách 
sledovali čo sa ich deti naučili, pozorovali 
správanie svojich ale aj iných detí. 
Ďakujem všetkým žiakom, ktorí pozvali 
svojich rodičov na tento deň do školy.  

 
 
 
 

 
 

ielen deti, ale 
aj dospelí   
vynechávajú  

zo svojho jedálneho 
lístka práve raňajky. 
Žiaci z našej školy nám ukázali, že raňajky 
sú pre nich maličkosťou. V jedno 
popoludnie sa školská  kuchynka  zaplnila  
do posledného miestečka. Malí i veľkí 
kuchári sa s nadšením  pustili do prípravy 
zdravých, a zároveň chutných raňajok. 
Chrumkavá zelenina, sladké ovocie, 
celozrnné potraviny, mliečne pochúťky, 
cereálie, chutné  ovocné  šťavy , mliečne 
koktaily -  k týmto dobrotám  primiešali  
ešte  trošku  fantázie, kreativity, dôvtipu. „ 
Zdravé raňajky s úsmevom″  boli  o chvíľku  
hotové.  Porota mala náročnú úlohu, 
všetky pripravené i ukuchtené maškrty 
boli jednoducho na zahryznutie. 
Ocenených bolo až 7 tímov: 
V. B trieda: Viktória Székelyová, Kristína 
Wožniaková 
VI. B  trieda:   Laura  Rigoóvá, Soňa  
Serbáková, 
Jozef   Dančík,  Šimon Jančík 
VII. A trieda:  Matej Demjan, Adam Kiss 
VII. Ctrieda:  Dávid Oravec, Martin Žilka 
VIII. A trieda: Alexandra Chlebušová,  
Diana Petrášová, Viktória  Ružiaková 
IX. A trieda:  Lucia Dobšinská, Lukáš Fillo, 
Michaela Mydlárová 

 
 
 

 
 
Každé ročné obdobie v roku má svo-je 
čaro. Jeseň je jedným z nich. Keď za-čnú 
stromy meniť svoje šaty a opadávajú prvé 
lístočky, nastal čas 
veľkých zmien. 
Slniečko už nehladí 
teplými lúčmi, sem--
tam pofukuje 

chladnejší 
vetrík a všetko sa 
uchyľuje do teplejšej komôrky. Aj toto 
jesenné obdobie prináša so sebou 
množ-stvo krás.Na poliach dozreli a na 
pultoch trhovísk sa už objavili prekrásne 
dary jesene – tekvice. Smotanové, 
zelené, béžové, oranžové, červené. 
Hladké aj bradavičnaté, guľaté, ploské, 
hruškovité, diskovité… všetkých tvarov a 
veľkostí. Najmä deti sú ním často 
nadšené, pretože pre ne znamená veľa 
zábavy - napríklad vyrezávanie tekvice, 
ktorá potom slúži ako dekorácia. Aj v  ZŠ 
na Hviezdoslavovej ul. sa žiaci s veľkou 
chuťou pustili do vyrezávania. Vytvorili 
neuveriteľne krásne a originálne strašidlá, 
ktorými sme vyzdobili  naše chodby. 
Našim najmenším pomohli aj rodičia a 
pani učiteľky, ale starší žiaci si svetlonosov 
vyrobili sami. Nechýbali čarodejnice, 
duchovia, príšery a kostlivci, ktorí sú 
symbolmi Halloweenu . Už len zapáliť 
sviečky a Halloween sa môže začať. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 

N 

 
 
 

  Zuzana Halušková (1.miesto) 
         Kristína Lakomčíková (2.miesto)  

Ivana Slottová (4.miesto) 
Filip Lakomčík (2.miesto) 

                                 Róbert Rogos (3.miesto)  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
14.-16. novembra sa žiaci 8. a 9.roč. zúčastnili na školskom kole olympiády zo 

SJL. Celkove súťažilo 31 ôsmakov a 23 deviatakov. 
VIII.ročník – 1.miesto – Viktória 

Ružiaková-14b.  
               2.miesto-  Lukáš Ottinger -12b. 

                                      Vanessa 
Hoghová-12b. 

                     3.miesto – Daniela 
Gérecová – 11b.  

                               IX. ročník – 1.miesto – Jozef Gašpar – l5 bodov 
                  2.miesto – Beata Repáková – 13b. 
                                    Juraj Ďurej  - 13 bodov 

                                                         3.miesto -Michaela Mydlárová 
 
 
 
 
 
                                                                        
                                                           9. 10. 2012 
 
 Lukáš Ottinger , Daniel Jacko (VIII.A trieda) a Tomáš Sklenárik (VII.C trieda)   II. 
miesto 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ako každý rok, aj v tomto šk. roku sa žiaci našej školy zapojili do korešpondenčných 
matematických súťaží MAKSÍK (pre žiakov 2-4 roč.), MAKS (pre žiakov 5-9 roč.) 
a TAKTIK (pre žiakov  2-9 roč.). Žiaci doma riešia úlohy jednotlivých sérií, ktoré sú 
následne ústredne vyhodnocované. Do súťaže MAKSÍK  sa zapojilo 24 žiakov I. 
stupňa a do súťaže MAKS14 žiakov II. stupňa. Po prvom kole maximálny počet 
bodov, a tým aj prvé miesta v súťaži MAKSÍKzískali žiaci: 

Daniela Vojčíková, Ľudmila Pomajová, Simona Lucy Galová, Slavomíra Pipasíková 
z II. A triedy, Filip Bölke, Frederika Bölkeová, MarekDžupinka z II. B triedy, Radka 
Simanová z III. B triedy. 

V súťaži MAKS obsadili prvé miesta žiaci: 

Andrej Mladší a Igor Krištof z V. A triedy, Andrej Boroš, Viktória Grendová z V. B triedy, 
Miroslava Jacková z VI. A triedy. 

Do súťaže TAKTIK sa zapojilo spolu 31 žiakov z celej školy. Riešenie prvého kola 
prebieha. Všetkým úspešným súťažiacim blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri 
riešení ďalších kôl súťaží. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
 
 
 
A zas nám nadišli tie radostné sviatky, ktoré nám tak sladia ten náš život 
krátky. V ďalekej krajine, tam kde rastú palmy, tam kde 
prorok Dávid skladal svoje žalmy, tam medzi troma 
čiastky zeme, narodil sa Kristus Pán v mestečku 
Betleme. A na tieto sviatky i ja sa radujem, z 
úprimného srdca toto vám vinšujem: Aby bol Kristus 
Pán vašim tešiteľom, vaším dobrým radcom a 
dobrým priateľom. Do nového roka Vinšujem vám to, 
však viete čo, aby ste sa dostali tam, však viete kam, aby ste sa radovali s 
tým, však viete s kým, aby ste mali mnoho toho, však vy dobre viete čoho. 
Pekné sviatky praje ... 
 
Ak láska topí ľad čo pani Zima vyčarila, ak dá človek viac čo v sebe skrýva, 
ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz, padajúce vločky a v 
detských očiach je vidieť jas, tak prišla doba, keď každý pre každého má pár 
prívetivých viet, pre ten zázrak Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet! 
Prajú ... 
 
Až vianočné zvony odbijú polnoc a oznámia príchod čarokrásnych Vianoc, 
zabudni hneď na všetky starosti a preži chvíle v zdraví, šťastí a radosti. 
 
Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, v láske, šťastí, harmónii prežite ich 
spoločne. Nie sú dôležité dary ale v novom roku nech sa darí. 
 
Bohatý stôl, výbornú rybu, sviatočná večera 
nech nemá chybu. Veľa darčekov, čo srdce 
pohladia, rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia. K 
bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok, veselé Vianoce a 
šťastný Nový rok Vám všetkým praje... 
 
Do pohára šampanské,do srdiečka lásku,k tomu božtek pre šťastie, zdravia 
plnú kapsu. Všetko najlepšie do nového roku praje... 
 
Hromadu darčekov čo srdce pohladia, rodinu a priateľov čo nikdy nezradia, k 
bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok, nádherné Vianoce a šťasný Nový rok prajú... 
 
Jedna vločka druhá vločka, kto bol dobrý ten 
sa dočká. Všetko sa už ligoce, hurá idú vianoce. 
Ježiškovi napíšem, nech ti splní každý sen. Krásne 
Vianoce a štastný Nový rok praje....                  

 


