
 

 

 

 

                 

                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský časopis ZŠ Kupeckého Pezinok 



 

2 
 

 

 

          Konečne jar zabuchla dvere za dlhou 

zimou a pomaly otvára tie svoje. Zelená 

farba vystrieda sivú a slnko za výdatnej 

pomoci aprílového dažďa rozžiari trávu, 

stromy a kvety. Nie je však všetko také 

ružové ako sa zdá. 

 

 

 

 

 

 

 

Z toľkého očakávania jari a samozrejme aj z 

nedostatku čerstvých vitamínov a pohybu, 

počas dlhého zimného polospánku, na nás 

doľahne jarná únava. Motáme sa po byte a 

márne hľadáme čas a miesto, kde by sme sa 

zašili a chvíľku si zdriemli. Nemôžeme si to 

však dovoliť. Čaká nás ďalšia nepríjemná 

záležitosť jari - veľké upratovanie. Únava a 

upratovanie sú ťažko zlučiteľné pojmy, iba 

ak by sme mali zvyšné peniaze na 

upratovací servis. Väčšinou však nemáme, a 

tak chýbajúcu energiu dobíjame 

nepovoleným dopingom - sladkým, slaným 

alebo čímkoľvek, čo sa dá zjesť. A tu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

narážame na ďalšiu záludnosť  najkrajšieho  

obdobia - naša nie práve vyšportovaná 

postava. Sadielko, ktoré nás v zime 

zohrievalo, budeme s pribúdajúcimi 

stupňami stále viac a viac odhaľovať. Akoby 

to nestačilo, v diaľke už svieti výstražný 

maják: "Pozor, blíži sa leto a s ním sezóna 

plaviek." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milé deti, nezľaknime sa, bojujme! Deň 

začnime jarnou zeleninou a n prechádzkou v 

prírode. Spálime zopár kalórii a od matky 

prírody, nenápadne "odkukáme" ako sa 

prebúdzať k životu. S takto znovuzískanou 

kvapkou optimizmu sa možno vrhneme na 

opravu známok, či výborne spracovanie 

referátu alebo prezentácie. Teraz sa už 

naozaj môžeme tešiť na teplé slnečné lúče a 

pučiacu zeleň. "Hurá, nech žije jar." 
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     To, že činnosť ŠKD je pestrá a rôznorodá, 

dokázali deti hraním divadla a stali sa na chvíľu 

hercami. Popoludňajšiu činnosť si spestrili 

hraním rozprávok:  Dedko repku zasadil,  Tri 

prasiatka  a Stratená rukavička.  Divadelné 

popoludnie bolo veľmi vydarené o čom 

svedčali  veľké úsmevy na tvárach detí.  

 

      Zima , zima , zimička   zavri už svoje očičká!  

Veru,  tento rok sa pani Zima akosi nechce 

vzdať svojej vlády a nadeľuje nám  bieleho 

snehu neúrekom.  Niet preto divu , že sme 

sneh v školskom klube využili i ako dobrú 

stavebnicu.  Deti stavali celé popoludnia 

snehové stavby a snehuliakov.  Škoda len , že 

mrkva skončila v bruškách a nie na 

snehuliakovom nose.  

 

 

 

    V školskom klube už tradične prebieha aj 

spevácka súťaž. Toho roku sa  zúčastnilo 20 

spevákov z 12 oddelení klubu.   

 1. miesto   Sofia  Fraňová  4.C 

 2. miesto    Klára  Sodomová  3.B 

 3. miesto    Paulína Horňáková  2.C 

 4. miesto    Lenka  Federová     1.A 

 Cenu poroty získal: Tomáš  Žurek 2.A 
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Trinásťročná 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mám trinásť, no pripadám si zvláštne. 
Možno správny čas, začať písať básne. 
Zatiaľ neviem ktorým smerom treba ísť, 
a tak blúdim, neviem kam mám prísť. 
 
Skúšam všetko čo možné je, 
možno niekto sa tomu zasmeje. 
Hovoria si pubertiačka naivná, 
nevidí sa, veď je protivná. 
 
Každý prešiel týmto zvláštnym vekom 
kedy myslíte si, že ste praštený mechom, 
kedy ani všetky rady sveta nepomôžu, 
a vzdorovitosť týchto detí nepremôžu. 
 
Obdobie to nie je veľmi šťastné, 
lebo hádky s mamčou nebývajú slastné. 
Potom ma to často mrzí, 
že je človek zavše drzí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deti v tomto veku často plačú. 
City nám vraj až na hlavu skáču. 
U dievčat to býva niekedy až dráma, 
väčšinou to do poriadku dá až mama. 
 
Zlé jazyky tvrdia, že sme veľmi drzí, 
no ja si to nemyslím a dosť ma to mrzí. 
Sme vaše detičky, aj keď trocha iné, 
časom to vybledne a do krásy splynie. 

 
Do tej doby veľa šťastia želám, 
palicu nado mnou ešte nelám. 
Majte troška pochopenia, 
naše vzťahy sa tým zmenia. 

                      Dominika Ondrejkovičová, 7.C 

Vzácny človek    Rodina 

            Moja vzácnosť je rodina. Hlavne 

mamina a ocino. Mama a otec sú pre mňa 

najvzácnejší ľudia z celej rodiny. Pretože  sa 

o mňa starajú celý život. A to tak, že mi varia, 

perú, kupujú mi veci na oblečenie, môžem 

pravidelne chodiť do školy, mám kde bývať, 

pomáhajú mi v učení. Mám ich obidvoch rada 

a sú mi tak isto vzácni. Keď som bola menšia 

chodievali sme na všeliake výlety. Ale teraz 

otec odmieta chodiť a navštevovať zámky 

a hrady. Mamina práve naopak, tá by chodila 

len po výletoch. Mamina je strašne dobrá, ale 

vie byť  i prísna. Spolu niekedy chodievame  do 

Bratislavy, takéto výlety s ňou milujem. 

S ocinom môžem chodiť len do hôr na bicykli. 

Ale  je vždy zábava. A nekontroluje ma tak ako 

mama. To raz, keď mamina odišla do Londýna 

za mojou sesternicou sme zostali s ockom 

sami doma. Na obed aj večeru sme mali vždy 

sáčkovú polievku. A nemusela som sa vôbec 

učiť. Pozerali sme filmy a len sme sa zabávali. 

A veľmi sme nedbali na poriadok. Takže keď 

mama došla, poriadne nám vynadala. Podľa 

mňa mám najlepších rodičov na svete. 

                                       Kristína Červenková, 6.B 
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EURÓPA V ŠKOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Poviem vám, život školáka je nesmierne 

náročný. Vydržať sedieť v lavici až kým 

nezazvoní, trvá takmer celú večnosť! 

Dospelí očakávajú, že sa dokážeme sústrediť 

na učenie práve vtedy, keď nám behá po 

rozume parádna guľovačka. A ešte horšie je, 

keď vonku svieti slnko. Ja vtedy dokážem 

myslieť len na to, ako strieľam góly do 

futbalovej bránky. 

Chvalabohu, dnes prší, takže nemusím toľko 

premýšľať. 

Máme hodinu dejepisu. Témou je Vznik prvých 

štátov na území Európy. To boli teda časy! 

Ľudia len bojovali, zaberali cudzie územia 

a keď si mysleli, že majú málo miesta, tak zase 

bojovali. 

To ja by som to vyriešil omnoho jednoduchšie! 

Zahrali by sme si karty a kto by vyhral, dostal 

by to najväčšie územie. Škoda, že som nežil 

v tej dobe, lebo som presvedčený o tom, že by 

som zvíťazil. 

Hodina angličtiny. Naši mi stále vravia, že sa 

mám učiť cudzie jazyky, aby som sa vo svete 

nestratil. Podľa mňa by však bolo lepšie, keby 

sa ostatní vo svete naučili po slovensky. Bol by 

som všade doma, a teda by som sa nikde 

nestratil. Nechápem, prečo môj nápad nevie 

nikto oceniť. 

Začína geografia. Práve preberáme kontinenty 

a dnes je na rade Európa. Každý z nás si má 

vraj vybrať európsku krajinu, ktorú by chcel 

navštíviť a urobiť o nej referát. Hmm... Tak to 

je veľmi zložitá úloha, pretože ja chcem ísť 

všade. Chcel by som vidieť tú francúzsku vežu, 

Eifelovku, čo vyzerá ako veľké písmeno A. 

Chcel by som stretnúť anglickú kráľovnú, lebo 

má vraj obrovský dom. Mojím snom je aj 

rozprávať sa so španielskym toreadorom, 

lyžovať sa v rakúskych Alpách, prechádzať sa 

popri fínskych jazerách, byť vo vnútri 

holandského mlyna a kúpať sa v mori pri 

gréckom pobreží. 
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Hmm... Ak chcem toto všetko navštíviť, budem 

sa musieť vážne začať učiť cudzie jazyky. 

Dobre teda. Tak začínam. Ale radšej až od 

zajtra. 

Nasleduje telesná výchova. Jupííí! Pán učiteľ 

telocviku nám predstavuje nového spolužiaka. 

Vraj pochádza z Nemecka a volá sa Hans. Snaží 

sa so mnou komunikovať, ja mu však 

nerozumiem ani mäkké „f“. Ešteže sa dá futbal 

hrať aj bez slov. Vtom Hans zakričí „goool“ a ja 

som sa práve naučil prvé nemecké slovo. 

Nasleduje výtvarná výchova. Pani učiteľka píše 

na tabuľu názov témy. Vraj Európa v škole.  

No pekne! Práve prestalo pršať, vonku opäť 

svieti slnko a ja mám premýšľať, čo nakreslím. 

Najprv mi napadne že nakreslím obrovskú 

školu a na nej vlajky všetkých európskych 

štátov. To by  však bolo veľmi komplikované, 

lebo si ich pamätám len zopár.  

A tak som dostal lepší nápad. Kreslím seba 

s partiou bojovníkov, ako hráme karty a ja 

vyhrávam. Kreslím nemeckého spolužiaka, ako 

strieľa góly do bránky. Nasleduje toreador 

zápasiaci s býkom, lyžiari na alpskom svahu, 

ryby plávajúce v gréckom mori a veľký 

holandský mlyn. Pani učiteľka sa na môj výtvor 

zatvári trochu začudovane, a tak jej 

vysvetľujem, že som dnes mal veľmi európsky 

deň. Všade, kam som sa pohol, ma „ 

prenasledovala“  Európa. A bodaj by nie! Veď 

aj taký malý školák ako som ja je jej súčasťou. 

                                               Sebastián Bobáľ, 6.B 

 

 

 

 

 

 

Európska pizza 

                  Tmavé vlasy som si odhrnula z tváre. 

Zavadzali mi pri práci. „Eva a nezabudni na 

paradajky!“ kričala na mňa mama od pece. 

Moja mama pracuje v pizzerii. V lete jej 

chodím pomáhať. Práve teraz dávam na pizzu 

šunku a zeleninu. „ Neboj, mami, 

nezabudnem,“ zvolala som na ňu. Bolo mi 

veľmi ľúto, že sa tak strašne nadrie. Nebýva tu 

síce veľa zákazníkov, ale aj tak je na všetko 

sama.  Často som premýšľala, aké by to bolo, 

keby viac zarábala. Nemyslím o veľa, stačilo by 

iba trošku. Podľa mňa nie je fér, že ľudia, ktorí 

celé dni vysedávajú v kanceláriách, majú vyšší 

plat ako moja mama, čo sa tu toľko nadrie. 

Možno by stačila malinká zmena v systéme. 

Alebo skôr veľká.  Možno taká veľká, že by sa 

všetko zmenilo. Slovensko predsa nie je 

bohatá krajina, no možno by stačilo spojiť sa 

s niekým finančne zabezpečenejším 

a navzájom si pomáhať. „Evi, ak to máš 

hotové, prines mi to.“ Mama ma vyrušila 

z premýšľania. Odniesla som jej hotovú pizzu. 

Pri pulte so zeleninou a šunkou ma už čakala 

ďalšia prázdna pizza. Napadlo mi, že by som ju 

mohla trošku skrášliť tým, že na ňu zo zeleniny 

urobím nejaké vzory.  Najprv som ju natrela 

paradajkovým pretlakom. Bolo ako more. 

More, ktoré prináša ostatným krajinám veľký 

prínos. Narušila som zvyčajné  ukladanie a do 

ruky som zobrala šampión. Položila som ho do 

stredu pizze. Predstavovalo Slovensko. Malé, 

no krásne Slovensko. Okolo neho som 

poukladala päť paradajok. Predstavovali naše 

susedné štáty, Poľsko, Maďarsko, Ukrajinu, 

Česko a Rakúsko. S úsmevom na tvári som si 

pomyslela, aké by to bolo, keby sa tieto krajiny 

spojili. Áno, prinieslo by to plno problémov, no 

na druhej strane by to vyriešilo niektoré dlhy.  

Potom som zobrala do ruky veľký kus šunky. 

Bola to Veľká Británia. Nedala som ju síce 

blízko Slovenska, ale viedlo od nej plno malých 

olív. Bolo to naše “spojenie“. Ďalší kúsok 

šunky bolo Francúzsko a ďalší Nemecko. 
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Vykašľala som sa na chute, pretože som 

vedela, že aj niektoré krajiny by mali na 

začiatku problémy. Neskôr by sme sa však 

podľa mojej úvahy zmierili a navykli si na nový 

systém.  Veľké koliesko salámy predstavovalo 

Španielsko. Chvíľku som premýšľala, či ho tam 

dať, predsa len Španielsko je veľmi ďaleko od 

Slovenska a ostatných krajín, ktoré„ boli“ 

zatiaľ na pizze. Potom som si spomenula na 

úžasné prepojenie chute salámy a šunky.  

 

 

 

 

 

Krúžok salámy putoval priamo vedľa Poľska.  

Vo vrecúšku s olivami som našla jednu 

obrovskú. Položila som ju hneď vedľa 

Nemecka a vedela som, že oliva predstavuje 

Belgicko. Ostatné krajiny len tak leteli na 

pizzu. Po pár minútach by ste nespoznali, že je 

to pizza. Boli na nej paradajky, reďkovky, 

paprika, všetky druhy šunky a salámy , ktoré 

som našla, syr , cibuľa, dokonca aj chren. 

Každá surovina predstavovala jeden štát. 

V mysli sa mi odohrávala scéna, ako sa spoja 

všetky štáty a ako by sa mohlo všetko zmeniť. 

Pizzu som s úsmevom niesla mame. Keď som 

jej ju strčila pod nos, iba sa zamračila a zhúkla 

po mne: „ Čo to má znamenať!?Ach, Eva, čo si 

to urobila ? Zbytočne si minula cesto! Veď 

takúto nevábnu pizzu nikdy nepredáme!“ 

Ťapla sa po čele a krútila hlavou. „ Ale mami, 

prečo si hneď taká naježená? Pozri sa na to 

takto: možno nevyzerá fantasticky a možno 

taká ani nie je, no za pokus to stojí. Dala som 

do toho srdiečko. Každá zelenina, šunka či syr 

predstavuje jeden štát. Myšlienka, žeby sa 

všetky spojili ma pohltila až natoľko, že som sa 

neubránila a musela som to vyskúšať. Pizza 

síce netvorí žiadnu mapku, štáty nie sú na 

svojich miestach, no o to tu nejde. Ide o to, že 

sa všetky spojili a vytvorili niečo úžasné. 

Vytvorili Spojené štáty európske,“  vychŕlila 

som rýchlo na mamu, aby ma nestihla zastaviť. 

Ešte dobrú chvíľu na mňa zazerala, no potom 

bez zbytočných slov, zobrala moju pizzu 

a vložila ju do pece. O pár minút som sa už iba 

ticho a v napätí prizerala, ako ju krája na 

trojuholníky. „ Takže, ver mi, že ak bude chutiť 

tak, ako vyzerá, budeš mať problém, 

dievčisko,“ povedala mama a zahryzla  do 

pizze. V napätí som na ňu vyvaľovala oči. 

Prehltla a s úsmevom na mňa pozrela. „ Je 

skvelá! Ako to, že je taká skvelá?“ Nevydržala 

som  a musela som si zahryznúť aj ja. Spojenie 

všetkých chutí, v tomto prípade štátov, nám 

môže v začiatkoch priniesť veľké problémy, no 

časom príde to zlaté obdobie, ktoré nám 

všetku tú námahu vynahradí. Presne tak to 

dopadlo aj s mojou pizzou. S mamou sme 

hneď spísali všetky ingrediencie, ktoré som na 

pizzu nahádzala a urobili sme minimálne 

ďalších päť . Všetky sme dali do pece a čakali 

sme. Potom sme ich zabalili a odniesli všetkým 

známym. Pizzu si pochvaľovali a žiadalo sa 

im viac. Mama na mňa iba žmurkla 

a povedala: „ Viete, oddnes ju predávame 

v našej pizzérii dolu v meste. Zajtra nás hneď 

môžete navštíviť. „ Bola som na seba hrdá. 

S mamou sme začali pizzu piecť každý deň. 

S pribúdajúcimi zákazníkmi sa plnila aj mamina 

peňaženka. Vyriešilo to naše finančné 

problémy a konečne si mama mohla dovoliť 

vziať si dovolenku. A tak premýšľam, či by 

naozaj nestálo za tú námahu, spojiť sa a začať 

si pomáhať. Začiatky by boli ťažké, no kedy to 

tak nebolo?  Uvažujem, že keď budem staršia 

a pri vyrábaní našej úžasnej pizze budem mať 

čas, či nezačnem študovať práva. Podľa mňa 

by stálo za to, vytiahnuť svoj názor do sveta 

a počkať si na reakcie druhých. Ak niečo 

chceme, musíme si to vybojovať. Nemyslíte ? 

                                                 Lucia Koščová, 7.A 
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Tvorivé dielne v galérii 
 
            Dňa 19.3.2013 sa žiaci 9.B zúčastnili na 
Tvorivých dielňach v Galérii Jána Koniarka v 
Trnave spolu s vyučujúcimi Mgr.A.Bodžárovou 
Mgr.M.Šustekovou. 
Prezreli sme si stále expozície : Sochár Ján 
Koniarek, Klenoty domova, Galéria portrétov a 
aktuálnu výstavu : Ivan Pavle - V znamení rýb. 
Info : www.gjk.sk . Po prehliadke galérie si 
žiaci pozreli prezentáciu "ready made ", ktorú 
si pripravila naša lektorka Mgr.Valentína 
Nídelová. Inšpirovaní prezentáciou sa mladí 
umelci pustili do pretvárania starých a 
nepotrebných vecí na nové a funkčné 
predmety. Dvojčlenné skupiny vytvorili 
zaujímavé a vtipné artefakty, odpadkový kôš, 
bižutériu, toastovač - žehličku, mucholapku -
koberec, kladivo a klinec, zákutie v parku, 
rieku zničenú stavbami, multifunkčný stojan. 
Strávili sme jeden zaujímavý a nevšedný deň. 
 
                                    Mgr. Marianna Šusteková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lyžiarsky výcvik 2013 

             

 

 

 

V dňoch 25.2.-1.3.2013 sa zúčastnili 

žiaci 7.ročníkov lyžiarskeho výcviku v zimnom 

stredisku Makov na Kysuciach, kde pod 

vedením inštruktorov - učiteľov p. Tichého, 

Miškova, Pitoňáka a Bittnera sa naučili 

základom lyžovania, či zdokonalili svoje 

lyžiarske umenie. Pobyt bol v nádhernom 

prostredí Javorníkov s množstvom snehu, 

pekným ubytovaním a dobrou stravou. V 

závere pobytu sa uskutočnili aj preteky 

v slalome, kde sa umiestnili najlepší podľa 

družstiev takto :  

1.družstvo : 1. Jesika Tóthová, 2. Matúš Fitoš, 
3.Andrej Dubovský  

2.družstvo : 1. Denis Tábora, 2. Jakub Barták, 
3. Veronika Vojtaníková  

3.družstvo : 1. Petra Juhásová, 2. Michael 
Bilčík, 3. Sofia Cíferská  

4.družstvo : 1. Oliver Chmelár, 2. Karolína 
Vogelová, 3. UrbanGašpierik.  

 
 

http://www.gjk.sk/
http://7.ro/
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Omaľovánky – Cyril a Metod 
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Pezinok vs. Mladá Boleslav 

Posledný deň pred veľkonočnými 

prázdninami sa naši žiaci 7.A a siedmaci 

z Mladej Boleslavi stretli vo vedomostnom 

súboji A-Z kvíz prostredníctvom 

videokonferencie skype. Otázky sa týkali 

znalostí o krajine toho druhého. Súťaž bola 

vyrovnaná, víťaz však môže byť len jeden, 

a tento raz to boli Mladoboleslavčania.  Otázky 

pre opačný tím pripravovali triedni učitelia 

súperiacich tried. Triedy nominovali päťčlenné 

tímy, ktoré mali pol minúty na zodpovedanie 

otázky. Ak bol tím bezradný, zvyšok triedy mu 

mohol „našepkať“. Siedmaci si preverili svoje 

znalosti o krajine súpera a jej reáliách a zistili, 

že mnohé fakty, ktoré my pokladáme o našej 

krajine v oblasti zemepisu, dejín, kultúry, 

jazyka,  spoločenského či športového diania za 

veľmi známe  a jednoduché, môžu poriadne 

potrápiť  „susedov“, ktorí sú nám takí blízki 

nielen geograficky, ale aj historicky, kultúrou 

a aj jazykom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tu sú niektoré otázky, ktoré museli 

naši siedmaci zodpovedať. Preveríte si aj vy 

svoje znalosti o našich západných susedoch? 

Viete názov aspoň jednej českej  jadrovej 

elektrárne?  

Ako sa volá súčasný český prezident? 

Ktoré meste leží pod horou Ještěd? 

Ktorá rieka tečie cez Prahu? 

Poznáte meno českého olympijského víťaza 

v hode oštepom? 

Kto bol Antonín Dvořák? 

Čo znamená polštář? 

 

OSEMSMEROVKA  

           

 

 

 

              Tento šport sa pôvodne vyvinul v USA, 

kde sa začal hrať v polovici 50. rokov. Ide o 

kolektívny halový šport podobný pozemnému 

hokeju. Na hracej ploche môže byť z každého 

tímu počas zápasu päť hráčov v poli a jeden 

brankár. Cieľom hry je dopraviť loptičku do 

súperovej bránky. Hráčska výstroj pozostáva z 

krátkych nohavíc, trička s číslom na chrbte a 

hrudi a halovej obuvi. Brankár musí mať dlhé 

nohavice, masku a môže mať rukavice. Hrá sa 

s hokejkami, ktoré sú vyrobené zo sklených, 

polykarbónových alebo karbónových vlákien. 

Názov športu ukrýva osemsmerovka (9 

písmen). 
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A K Č E I R P O L H U U 

R O F Č A R E M O L H U 

K L A K Č A L U K L A K 

T A A B U H L I Í E N U 

Í R B O S O R K A T K L 

D Ž E M Í K Y O O O A E 

A U O B R E K O D A I L 

R L B A A J T I R P S E 

A A K N L V A B A M Í T 

F O T O G R A F I A E Ú 

V L H O K E J B A L L N 

 
bosorka 

hokej 

fotografia 

lampa 

uhlopriečka 

uhlík 

žralok 

kalkulačka 

uhlomer 

Arktída 

 
 

 

 

 

 

džemík 

ukulele 

krik 

hokejbal 

smola 

liadok 

žula 

huba 

leto 

bavlnka 

 
bomba 

Krakov 

síra 

let 

tím 

Hanka 

letún 

esprit 

merač 

ryk 

 

                             Autor: Marek Goga, 5. B 

 
 
 
 
 
 

 


