
 



 Sme späť !  
Nedávno sa začal nový školský rok a s ním prichádza na scénu aj naša redakcia 

s vaším obľúbeným Školákom. Sme späť a s nami aj väčšina vašich  

obľúbených rubrík. V prvom tohtoročnom čísle sa dočítate o tom, čo si na nás 

tento rok pripravil školský parlament. Dievčatá sa môžu inšpirovať našimi tipmi 

na jesenný outfit. Môžete si prečítať o japonskom animovanom seriáli Naruto. 

V rubrike šport sa zoznámite s novým členom HC Slovan Bratislava - maskotom 

Harvym. Naše prvé číslo zakončia básničky od našich spolužiakov. Dúfame,  

že sa vám Školák bude páčiť ešte viac ako minulý rok. 
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Udalosti roka 
 
 
 

V ďalšom článku týkajúcom sa našej školy vám chceme trošku viac priblížiť program 

udalostí, ktoré by nás mali čakať tento školský rok. V najbližšom období budeme spolu s pani 

učiteľkami pripravovať program na vianočnú akadémiu a zhotovovať výrobky na vianočné 

trhy, ktoré sa uskutočnia 7. 12. 2013 v kultúrnom dome. Na Mikuláša členovia školského 

parlamentu vymysleli, že prídeme všetci v mikulášskych čiapkach a oblečení budeme 

v červeno-bielom. Zároveň nás v predvianočnom období bude čakať súťaž o najkrajšiu 

vianočnú výzdobu v triede. Keďže v januári si už začíname opravovať známky na polročné 

vysvedčenie, tak s tým bude spojená aj ďalšia súťaž. Túto súťaž vyhrá trieda, ktorá bude mať 

najlepší priemer známok. 

Vo februári chcú učitelia pre prvý stupeň zorganizovať karneval, no nezabudnú ani na starších 

žiakov našej školy, pre ktorých ja naplánovaný výlet do aquaparku. A tak ako každý rok na 

Valentína sa naši žiaci premenia na poštárov a po škole roznesú valentínsku poštu. V marci 

opäť zažijeme súťažné obdobie. Tento krát to budú súťaže literárne a výtvarné. V apríli 

predsedovia a podpredsedovia tried vymysleli takzvaný „Deň naopak“. V tento deň budeme 

musieť prísť do školy preoblečení za opačné pohlavie, teda chalani sa oblečú ako dievčatá 

a dievčatá ako chlapci. V apríli sa uskutoční zbierka pre Ligu proti rakovine - Deň narcisov. 

V máji si tak ako každý rok pripomenieme sviatok našich mamičiek, samozrejme im 

pripravíme aj pekný program. A po mamičkách sa potešia všetci, ktorí milujú šport, pretože 

na našej škole bude športový deň. Aj keď sa v júni už všetci tešíme na prázdniny, napriek 

tomu nezabudli žiaci v parlamente naplánovať aj na tento mesiac niekoľko akcií. A to 

napríklad výlety na MDD a taktiež sa v júni rozlúčime s našimi tohtoročnými deviatakmi. 

Samozrejme sa môže stať, že  sa počas roka uskutoční podujatie, ktoré v tomto zozname 

nenájdete. Tak to je asi všetko, na čo sa môžete (okrem prázdnin) v tomto školskom roku 

tešiť. 

 

Dominika Noskovičová 



Jesenná móda 
Prázdninám a letu už dávno zazvonil umieračik. A s novým 

školským rokom sa vracia späť na scénu aj váš 
Školák! A keďže teplomery už dávno neukazujú 30+, je na 

čase tielka a krátke sukienky odložiť späť do skrine a naopak 
vytiahnuť niečo, v čom sme pekné a IN, ale zároveň aj niečo, čo 
nás zahreje. Jednoznačne najväčším trendom tohtoročnej 
jesene sú nohavice, ktoré kedysi boli len a len pánskou 

záležitosťou, no dnes už neoddeliteľne patria aj do dámskych 
šatníkov. Dievčatá si môžu dovoliť obliecť dokonalo vypasované 
nohavice, ktoré len podčiarknu krásu ich nôh. Aj napriek tomu, že 
obtiahnuté veci sú IN, môžete bez problémov siahnuť po presnom 
opaku. Voľnejšie nohavice majú na konte viaceré známe značky, ktoré 

nastavujú trendy aktuálnych sezón. Ďalší trend sú nohavice, ktoré 
charakterizuje ich mäkší materiál, gumička v páse a často aj patent na spodnej 

časti nôh. Obliecť si ich môžete na všetky príležitosti, k opätkom aj k teniskám. 
Jeseň je už tradične známa svojimi vzormi- ako károm. Tieto nápadné vzory sa spájajú s 
teplejšími materiálmi, napríklad tvídom a práve tým vytvárajú údernú dvojku na zimné 
mesiace. Ďalším dôležitým jesenným trendom sú svetre - dlhšie, kratšie, farebnejšie i tie 
klasické. Móda dáva zelenú všetkým, stačí si len vybrať. Čo sa týka farieb, tohtoročná jeseň 
nebude taká ako tie minulé. Ku klasikám ako hnedá, bordová či šedá sa pridávajú farby, na 
aké u tohto ročného obdobia až tak veľmi zvyknuté nie sme. Zelené tóny sú celý tento rok 
naj. Na jeseň by mala mať odtieň smaragdovej, ale nie je to úplná nutnosť. 
Farebným prekvapením číslo jeden je však ružová. Na prehliadkových 
mólach dominovala najmä v podobe kabátov a tento nápad určite nie je 
na zahodenie. Vedľa nápadnej ružovej sa hrdo stavajú aj ďalšie 
pastelové odtiene, ktoré sú jedným z hitov tejto jesene. Zaujať vás môže 
napríklad fialová, ktorá sa túto jeseň vymanila zo svojej tradičnej 
slivkovej škatuľky. Je viac jasná, výrazná a doslova 
sladká. Letí aj sivá farba, ktorú v sýtejšej, bledšej 
i prskanej podobe vynosíte takmer na 
všetkom. Ak vás zaujímajú elegantné trendy, 
pripravte sa na nástup zlatej. Prichádza aj 
záplava bielej, ktorá počas jesene nie je veľmi 
typická. Napriek tomu dostane množstvo 
priestoru a rozžiari nám čas chladných mesiacov. 
Dúfame, že ste sa dozvedeli niečo nové z oblasti módy a že 
ak vám niečo z tohtoročných jesenných „vychytávok“ chýba, 
vyrazíte na bláznivé nákupy :). 

Dominika Noskovičová 



Naruto je japonská manga, ktorú píše a kreslí Masaši Kišimoto.  
Prvýkrát vyšiel Naruto v roku 1999 v časopise, v ktorom vychádza dodnes. V roku 2002 začal 
vychádzať v animovanej podobe, za ktorou stojí režisér Hajato Date. Táto séria má celkom 220 dielov 
a posledný bol odvysielaný v roku 2007. V tom istom roku začala vychádzať nová séria Naruta. 
Pôvodne Naruta vysielala televízna stanica Jetix, ktorá však odvysielala len 95 dielov, pretože sa jej 
zdal nevhodný pre deti. 

 
Hlavnou postavou príbehu je Uzumaki Naruto - sirota, žijúca v 
Listovej dedine. Narodil sa do sveta mieru, avšak potom 
začala vojna. Jej dôvodom bol najsilnejší z deviatich 
démonov, ktorého vyvolal jeden z najsilnejších ľudí 
Uchiha Madara. Meno démona bolo Kyuubi no 
Yokou. Vojna sa skončila, keď vodca dediny 
Yondaime Hokage za cenu vlastného života 
zapečatil démona do čerstvo narodeného 
dieťaťa, ktorým bol práve Naruto. Naruto 
po celé svoje detstvo vyrastal kvôli 
tomuto prekliatiu sám, bez priateľov či 
rodičov, bez toho, aby o svojom 
prekliatí vedel. Avšak skutočnosť sa 
odhalila a pravdu sa dozvedel. Postupne 
sa s tým vyrovnal a z problémového 
dieťaťa, neschopného nindža techník sa 
stal Genin (najnižšia hodnosť nindža). Dej sa 
stáva stále zaujímavejší. Naruto sa od začiatku 
stretáva s rôznymi problémami. Avšak 
postupom času sa z neho stáva 
talentovaný a silný nindža a démona v 
sebe naučí využívať vo svoj prospech.  
 
Naruto má v sebe veľa žánrov a 
detailov. Dej sa stále vyvíja, zabieha 
do detailov, ktoré je ťažké si 
pamätať. Je v ňom veľmi veľa 
postáv, ale rovnako ako pribúdajú, 
tak aj ubúdajú. V Narutovi sa smrti 
postavy nevyhýbajú a ľahko o 
svoju obľúbenú postavu môžete 
prísť napriek tomu dokáže 
tento seriál rozveseliť 
a zlepšiť náladu. 
 
Radko Heriban 



Harvy 
 
Na tom, že sa opäť zobúdzame do chladných a daždivých rán s pocitom, že sa musíme 
postaviť z vyhriatej postieľky a ísť do školy, je predsa len niečo pozitívne. To, že s novým 
školským rokom sa začína aj nová hokejová sezóna. Pre Slovan Bratislava už druhá, ktorú 
odohrá v KHL. No Slovan nezačal sezónu 2013/2014 len 
s kopou nových hráčov a novou hymnou, ale do belasej 
rodiny im pribudol aj člen, ktorý síce nestrieľa góly, ale má na 
starosti atmosféru. Reč je o maskotovi Harvym. Do Bratislavy 
priletel začiatkom septembra 2013 a nevedel sa dočkať, kedy 
uvidí všetkých fanúšikov s belasým srdcom. Predtým ako 
odletel zo svojho rodného mesta a to kanadského Québecu, 
mu povedali, že jeho novým hniezdom sa stane SLOVNAFT 
Aréna. Čo-to si o nás pozrel na internete a veľmi sa potešil. 
Zistil totiž, že domáce zápasy Slovana sú beznádejne 
vypredané a na štadióne Ondreja Nepelu je tá pravá, 
hokejová atmosféra, ktorá ženie domácich za 
víťazstvami. No keď priletel, nebol unesený len z toho, 
ako Bratislavčania podporujú svoj milovaný Slovan, ale 
aj z Bratislavy samotnej. Harvy si nesmierne užil prvý 
domáci zápas sezóny a bol veľmi šťastný, že aj napriek 
nepriaznivému výsledku bola atmosféra fantastická 
a všetci v hľadisku sa dobre bavili. Na vlastné oči sa 
presvedčil, že to, čo si o belasých fanúšikoch prečítal, 
je skutočne pravda. Najviac sa však potešil 
úsmevom, ktoré so svojou večne dobrou náladou 
vykúzlil na tvárach detí aj dospelých. A na záver 
Harvy sľúbil, že sa s ním môžeme kedykoľvek 
odfotiť, či len tak zabaviť. O tom, či maskot 
belasých netáral len tak do vetra, som sa 
presvedčila aj ja a môžem jeho slová potvrdiť. Bol skutočne 
veľmi milý a zábavný. A myslím si, že aj keď sa sezóna ešte len nedávno začala, 
fanúšikovia si už nevedia predstaviť domáci zápas bez večne vystrájajúceho Harvyho. 
 
Dominika Noskovičová 



Tri Prasiatka  
 

Kde bolo tam bolo, 

žili tri prasiatka, 

váľali sa v bahne, 

len aby nedostali kiahne.  

 

Každé jedno správne prasa,  

rado v blate vyváľa sa,  

ale z diaľky tmavého lesa, 

vlk na nich pekne chystá sa.  

  

Prasiatka sa rozhodli, že si každé jedno 

postaví svoj vlastný domček.  

 

Najmladšie zo slamy,                                                A v tom zrazu,  

ukradnutej z povaly,     krochky – krochky,    

a pri tom si spievalo,      kvik – kvik - kvik   

ako si pekne ustlalo.     to je rámus, to je krik.   

   

 

Mám slamený dom,     Vlk sa mece, zavíja, 

pekne žijem v ňom.     keď ja dupnem, váš domček sfúknem. 

keď sa dobre zavriem zdnuka,    Prasiatka sa trasú, 

nezľaknem sa ani vlka.      že už neuvidia svoju krásu. 

 

Stredné zasa z dreva,      Vietor fučí,  

postaviť dom treba,     zima je veľká.  

a pri tom si spievalo,      Otvorte mi prasiatka dvierka.  

ako drevo zohnalo. 

 

Mám drevený dom,     Nahnevaného vlka, 

pekne si žijem v ňom.     napadne ísť cez komín dnuka. 

keď sa dobre zavriem zdnuka,    To je ale veľká chyba, 

nezľaknem sa ani vlka.      upiekol sa ako striga. 

 

Najstaršie stavalo z tehál,    Prasiatka si spievali, 

z bicykla odpadol mu pedál,    vo výbehu krochkali. 

a pri tom si spievalo,     Už sme voľné ako vtáča 

že aspoň koleso zostalo.    zbavili sme sa vydierača. 

                                                               René Forner 

Mám murovaný dom, 

pekne žijem v ňom. 

keď sa dobre zavriem zdnuka,  

nezľaknem sa ani vlka.  

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 

 

 

 

   
 

 

Snehulienka 
Za horami, za dolami 

kráľovstvo sa skrývalo. 

A v tom zámku čiernovlasé 

dievčatko bývalo. 

 

S princezničkou Snehulienkou 

žila krutá kráľovná. 

Vyhnala ju ona z hradu, 

samučičkú do sveta . 

 

Keď blúdila vo dne, v noci, 

našla v lese domček malý 

Bývali v ňom trpaslíci, 

Snehulienku privítali. 

 

Krásna krutá kráľovná, 

otrávila jabĺčko, 

Snehulienka padla mŕtva, 

odhrýzla si máličko. 

 

Na koni sa princ už blíži, 

Snehulienku zachrániť, 

aby spolu šťastne žili, 

lásku svoju spečatiť. 

 

Sofia Světlíková 

O červenej Karkulke  
 

Karkulka sa k babke vybrala, 

sladký koláč so sebou brala. 

Cestu jej však vlk skrížil, 

spoza kríčka sa k nej blížil. 

 

Poď Karkulka, poďže ku mne, 

Karkulka však umne uhne. 

Potom pridá do kroku, 

nech už je pri potoku. 

 

Išla priamo k horárni, 

tam ju horár ochráni. 

 vlkovi dal po tlame, 

A Karkulku vzal k mame 

 

Pavol Šimončič 

 


