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Miroslav Válek (ZIMA) 
 
 

V zime sú veci čistejšie a belšie. Je sneh 
a belosti až to bolí. 

Len ona čee prúdy svojej smoly. Víchor ako 
britva stromy z kože zdiera, 

Kdesi vo mne zaskučalo zviera. 
Prichádza noc, 

Objektív luny otočí a poutiera 
A do rána ju z každej strany sníma. 

A to už je tmavomodrá zima. 
Ešte sú iné zimy, v ktorých spomeniem 

ružovú zimu tvojho tela. 
Nadýchal som sa zimy ružovej,  

omrzela ma zima biela... 
  

(úryvok) 



ROMA spiRit 2016 
Už po ôsmy krát bolo možné nominovať organizáciu, inštitúciu 

alebo jednotlivca za jeho aktívnu snahu zlepšiť životné podmienky 

Rómov na Slovensku na ocenenie Roma Spirit. Zo 147 nominácií na 

Roma Spirit 2016 postupuje do finálového kola 21, tri v siedmich 

kategóriách. O laureátoch Roma Spirit 2016 rozhoduje medzinárodná 

Odborná porota a Porota Čin roka.  

Do finálovej zostavy v kategórii „Osobnosť“ bola nominovaná za 

celoživotnú prácu a aktivity venované rozvoju rómskeho jazyka a vzdelávaniu v rómskom jazyku na Slovensku aj naša 

kolegyňa a vyučujúca rómskeho jazyka a literatúry, Mgr. Eva Gašparová. Bola nielen finalistkou, ale aj výherkyňou 

v rámci svojej kategórie.  

Pyšní sú na ňu nielen jej kolegovia, ale aj my žiaci, ktorí jej vďačíme za vedomostí, ktoré sa nám snaží počas 

vyučovania odovzdať, ako aj za odborné a cenné rody do života. Pani Gašparová je pre nás vzorom, aj keď ona sama 

stále tvrdí, že to s chválením na jej osobu preháňame, my si to nemyslíme. Je pre nás veľkou motiváciou. 
 

...a čo nám o sebe prezradila...E. Gašparová 
 

Narodila som sa v dedinke Kuková  

v roku 1954. Rodičia boli 

jednoduchí ľudia. Otec pracoval 

s dedkom ako murár na stavbách a 

tiež bol hudobníkom. Hrával na 

husliach s rómskou kapelou na 

dedinských svadbách, zábavách. 

Matka bola doma, pretože nás bolo 8 detí a mala celý deň 

čo robiť. Bývali sme v murovanom dvojposchodovom 

dome, ktorý postavil dedko.  
 

 Rodičia nás viedli ku skromnosti, netreli sme biedu, 

vždy bolo o nás dobre postarané. Už v tom čase nás 

rodičia motivovali k učeniu. Všetci moji súrodenci 

ukončili strednú školu s maturitou. Ja som chcela byť 

učiteľkou a išla som za svojim cieľom. 
 

 Základnú školu – 1. stupeň som absolvovala v mieste 

bydliska, ale na 2. stupeň ZŠ som musela cestovať 

autobusom do inej dediny asi 10 km. Školu som 

navštevovala pravidelne, pretože som sa rada učila. 

 

 Strednú školu s maturitou som ukončila 

v Giraltovciach. Potom som študovala na 

Pedagogickej fakulte v Prešove, kde som aj 4 roky 

bývala na internáte. 
 

 Vyštudovala som jazyky – nemecký a ruský. Od roku 

1977 som učila na základnej škole, potom v roku 2004 

som bola spoluzakladateľkou Súkromného gymnázia, 

kde som pôsobila ako zástupkyňa školy. Od roku 2006 

do roku 2010 som pôsobila ako riaditeľka Súkromnej 

základnej školy.  
 

 Od roku 2004 som sa začala intenzívne venovať 

rómskemu jazyku. Som spoluautorkou publikácií, 

učebníc a iných učebných pomôcok pre rómsky jazyk. 

Aj v súčasnosti spolupracujem so Štátnym pedagogický 

ústavom v realizácií projektov, zameraných na rómsky 

jazyk.  
 

 Som rada, že som dokázala prekonávať prekážky, ktoré 

sa objavovali počas môjho štúdia, pretože dnes môžem 

povedať, že sa mi splnil sen a že som v živote niečo 

dokázala. 



 
 

Rómska osobnosŤ 

 

 

Dňa 21.11.2016 sa na našej škole 

uskutočnila prvá zo série besied, ktorých cieľom 

je predstaviť žiakom rómske osobnosti, ktoré by 

sa mali stať pre nich vzorom a inšpiráciou.  

 

Do poslednej chvíle sme nevedeli, o čom to bude a s kým. 

Vyučujúca rómskeho jazyka a literatúry, Mgr. Eva Gašparová, ako 

jej my hovoríme, naša romčinárka, pre nás prichystala (ne)malé 

prekvapenie. Navštívil nás pán Karel Adam, známy muzikant 

a hudobník. Pán Karel Adam nám porozprával, ako sa vypracoval 

na takého známeho muzikanta. Hovoril tiež o tom, že ak človek 

niečo chce musí ísť za svojim snom, nech je cesta akokoľvek ťažká. 

Aj jeho cesta bola ťažká a náročná, no dnes je tam, kde je. 

Zdôraznil, že hudba je pre neho koníčkom a zároveň prácou. Vďaka 

hudbe a svojmu talentu sa stal riaditeľom známeho rómskeho 

divadla Romathan (rómske miesto).  

Celý rozhovor prebiehal formou interview. Moderátorom 

bola Mgr. E. Gašparová, ale bol priestor aj pre otázky nás žiakov. 

Beseda sa niesla v uvoľnenom duchu, pán Adam bol prístupný 

a s veľkou ochotou nám odpovedal na všetky naše zvedavé otázky. 

Zorganizované podujatie bolo pre nás veľkým prínosom 

a zároveň aj motiváciu, ktorá pevne verím, že mnohým prítomných 

posunula o krok ďalej. 

Poznáte ich? 

 

 č.1    č.2    č.3   č.4 
 

(Zdroje obrázkov:  http://romove.radio.cz, http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/jana-horvathova-zijeme-ve-svobodne-zemi-a-

jestli-se-v-integraci-romu-neco-zmeni-zalezi-jen-na-nas, http://www.mecem.sk/14899/huslovy-virtuoz-dirigent-a-riaditel-

divadla-romathan-karel-adam-18-aprila-oslavi-62-rokov) 
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Pitiva dostatok,   

 

 

 

 

 

 

 

     

Jupííí, už to 
začína...konečne! Kráčajte, nerehocte sa, 

trochu vážnosti... 
vážení... 

Ja nič, ja riaditeľka... 
A kde je moja stuha??? 

Tancuj, tancuj, 
vykrúcaj... 

Do rytmu...nestúpaj mi na 
nohy...jój jak falošne 

Haúúú, 
Waúúú... 

Kto našej zábave nerozumel, mal 
si dať radšej pohár vína, mladosť 
je čas veľmi krátky, stužková 
naša bola dzivá...:) 



 

 
 

Tak ako každý, aj tento rok nás navštívil Mikuláš. Hoci sme neboli až takí dobrí, to hovoria naši 

učitelia, nezabudol na nás. V úlohe Mikuláša sa predstavil žiak II.A triedy Ľubomír Gábor, ktorého 

sprevádzali ako to už býva zvykom čert (Nikola Obšilová) s anjelom (Majka alias „Šamky“). Správnej 

mikulášskej parte dodával šmrnc spevácky zbor v zložení: Slávka a Mária Balogové a Timea Dičková. 

Mikuláš so svojou družinou navštívil každú triedu a postaral sa tradične o zubné kazy. Spevácky zbor 

zaspieval známe koledy, ku ktorým sa mohli pripojiť aj ostatní žiaci. Za pohodový deň ďakujeme žiakom 

II.A triedy a ich triednej Mgr. Anete Krajňákovej. Raz darmo. Zacitujeme Ing. A. Molčanyiho: „Aký pán, 

taký krám“.  
 

Rok, čo rok prichádza Mikuláš všade tam, kde ľudia nezabúdajú byť deťmi a na deti. Otázkou 

však ostáva.....vieme vôbec, kto Mikuláš vlastne bol???  

Mikuláš sa narodil do bohatej kresťanskej gréckej rodiny manželom Epifaniovi a Ioanne v 

meste Patara. V mladosti sa podujal na cestu do Jeruzalema, kde si pozrel zvyšky Kristovho kríža a Kristov 

hrob. Podľa legendy študoval v Alexandrii, pričom cestou z Alexandrie do Myry údajne zachránil muža, ktorý 

padol cez palubu. Keď potom loď dorazila do Myry, v meste vyberali nového biskupa, nakoľko predošlý 

zomrel. Chceli vybrať "muža, ktorý víťazí". Keď sa to dopočul človek, ktorého Mikuláš zachránil, navrhol, aby 

bol za biskupa vybraný obetavý Nikolaos, ktorý nosí aj meno víťaza. 

Ako biskup pomáhal kresťanom, ktorí boli prenasledovaní počas vlády Diokleciána. Zachránil mnoho 

odsúdených kresťanov, ktorých vykúpil vďaka svojmu bohatstvu. Na svoje náklady dal postaviť aj nemocnicu. 

Mikuláš sa stal pre svoje činy obľúbeným biskupom, no ani on neunikol prenasledovaniu. Bol zatknutý a na 

trest čakal vo väzení. V roku 313 vydal cisár Konštantín Veľký Milánsky edikt, ktorý povoľoval beztrestné 

vyznávanie kresťanstva a Mikuláš bol oslobodený. Po oslobodení sa z neho stal arcibiskup. 

Jeho najznámejším činom je určite zachránenie troch dcér. V meste žila jedna rodina, ktorej otec 

prišiel o všetky peniaze a jeho tri dcéry si mali na živobytie a veno zarábať ako prostitútky. Keď sa to dozvedel 

Mikuláš, rozhodol sa im pomôcť. V noci dal do mešca peniaze a položil ich na okno domu, v ktorom rodina 

bývala. To isté urobil aj ďalšiu noc. Majiteľ domu bol zvedavý. Na tretí deň si teda na Mikuláša počkal, keď 

dával mešec na okno a poďakoval sa mu. Mikuláš mu povedal, aby toto tajomstvo neprezradil. Každej dcére 

dal takto ako veno dokopy 100 aureov. 

Kristína Gáborová, I.A  

(Spracované z internetového portálu sk.wikipedia.org)



 

aj u nás... 
(Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu) 

 
 

 

Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu založil v roku 1956 manžel britskej kráľovnej Alžbety 

II. princ Philip, vojvoda z Edinburghu (preto názov DofE – skratka Duke of Edinburgh), spoločne s 

nemeckým pedagógom a veľkým propagátorom zážitkovej pedagogiky Kurtom Hanhom a vedúcim prvej 

úspešnej expedície na vrchol Everestu lordom Huntom. 

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, 

ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové 

vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Každý mladý človek má 

potenciál uspieť a príležitosti na dobré vzdelanie mu v tom môžu pomôcť. 

V programe DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele a výzvy v niekoľkých aktivitách 

a na ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť, vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba, 

získavajú nové zručnosti, užitočné pre ďalší akademický aj pracovný život. Zapojením sa do programu sa 

navyše stávajú súčasťou medzinárodnej komunity. 

Do tohto zaujímavého programu sa zapojila aj naša škola. Informácie nám poskytli naši vyučujúci, 

Mgr. Ľuboš Blaško a  Ing. Alexej Molčanyi, ktorí nás projektom budú sprevádzať ako naši koordinátori. 

Do projektu sa iste nezapoja všetci žiaci, ale sme radi, že sa našli takí žiaci, ktorým na ich budúcnosti 

záleží. Mnoho žiakov sa aj teraz, v priebehu školy venuje rôznym koníčkom. Myslíme si preto, že tento 

projekt by im pomohol zvýšiť, ba možno aj naplniť ich sny. 

        Nikola Obšilová II.A 
 

 Prečo je dôležité robiť to, čo nás baví ? 
 

Pretože je to príjemné a zároveň zábavné. Najväčší problém je nájsť niečo také, čo splní nasledujúce 

kritéria: musí vás to baviť, mohli by ste si tým aj zarobiť a mali by ste v tom byť dobrý.  

Čo ak vás baví niečo, čo vás neuživí? Viem si predstaviť ako nejaký čitateľ – beťár začne uvažovať 

takto: „Poďme si zdriemnuť. Aj tak nie je čo robiť.“ No obávam sa, že za zdriemnutie vám platiť nebudú. 

Preto je dobré pátrať v rozsahu svojich záujmov, znalostí a koníčkov. Čo v prípade, že neviete nič, čo by vás 

mohlo živiť. Iná a tiež častá situácia. Súčasná práca vás nebaví, rozmýšľate nad mnohým, máte kreatívne 

nápady, do ktorých sa však bojíte pustiť. Neveríte si. Ale ak niečo neviete, môžete sa to naučiť. Niekto má 

šťastie, že v danom odbore, ktorý vyštudoval ho práca aj baví. No ak už teraz zistíte, že to, čo študujete vás 

nezaujíma, rozmyslite si dobre, či nie je načase zariskovať a zmeniť obrat udalostí. 
 

Slávka Balogová II.A 



 

„„BBiioollaa““  hhrroouu  
  

Kostra, to je naša opora, 

bez nej sa nezaobíde žiadna živá stvora. 

Rebrá, náš super kôš, 

chránia naše srdiečko, bije ako hrom. 

V lebke ukrytý je celý náš svet. 

Fantázia, blúdenie, snívanie a spev. 

Ruky, to sú naše chápadla, 

zachytíš nimi aj malého fagana. 

Nohy vezmi na ramená, 

utekaj s nimi do celého sveta 
 

 

Richard Herich, II. A 

 

 

Pečeň uložená hore vpravo, 

zvláda detoxikáciu tvojho tela hravo.  

Vitamín A v sebe tvorí, 

žlč a žlčové farbivo sa tu rodí.  

 

Tenké črevo spája žalúdok a hrubé črevo, 

trávi a vstrebáva. Len do toho a smelo!  

Z troch častí zložené:  

dvanástnik, lačník, bedrovník, tak sa volajú, 

peristaltikou zvyšky ďalej posúvajú.  

 

Hrubé črevo vstrebáva vodu,  

vitamíny a lieky, 

to nikdy nie je na škodu, 

to nie sú žiadne hriechy.  

 

Pani učiteľka Vladová do nás to všetko hustí, 

ale kedy nás konečne prestane mučiť? 

Majte pre nás prosíme trochu súcit. 

My sa to raz naučíme, zato môžeme ručiť! 

 

 

 

Natália Gazdošová, II.A 

 

 

Tráviaca sústava to je celá veda, 

tak poďme na to teda.  

Prebieha v nej trávenie, vstrebávanie, 

mechanické spracovanie 

a nestráviteľných zvyškov vylučovanie.  

 

Ústna dutina potravu prijíma, 

ľahké prehĺtanie slinná žľaza začína. 

Hltan a pažerák, dve trubice skvelé, 

potravu do žalúdka posúvajú v tele. 

 

Žalúdok tvoje zákusky strávi 

chemicky aj mechanicky, 

ale to všetko  

by ste mali už vedieť automaticky. 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vianoce 
 

Na Vianoce nasnežilo, 

krásne vonku chumelilo. 

Pošteklil mrázik deti, 

radosť z toho majú všetci. 
 

Pod stromčekom nájdu veci, 

z ktorých srdce sa poteší. 

Pre Aničku bábika, 

Jožko tam má poníka. 
 

Mamička nájde kabát nový, 

ponožky zas oteckovi. 

Všetkým oči z toho žiaria, 

Vianoce to je najmä láska. 
 

„...v mestečku Betleme,  

v jasličkách na slame...“ 
 

Slávka Pancuráková III.A 

 

Vianočný čas 
 

Po dlhom čakaní sú tu zas, 

Vianoce štedré, plné krás. 

Adolescenti sa nemôžu dočkať 

pod stromček chcú iPhone dostať. 
 

Vianoce nie sú iba o darčekoch, 

nemýľ si Vianoce s narodeninami. 

Láska, šťastie, zdravie a pokoj, 

To oni obnovia vzťahy medzi nami. 
 

V Košiciach, tu krásne sneží, 

na každého okolo, lavína radosti sa valí. 

Veľa svetiel vôkol je, 

naša škola krásna je. 
 

Slávka Balogová II.A 

 

Vianočný stromček 
 

Čas do Vianoc sa už kráti, 

Ježiško sa znova vráti. 

Vianoce plné nehy a krás, 

robia radosť každému z nás. 
 

Na mesto nám krásne sneží, 

každého to veľmi teší. 

Deti, pubertiaci, dospelí ba aj starí, 

tešia sa rovnako ako malí. 
 

Na Vianočnom stromčeku svetlá svietia, 

všetky srdcia úprimne sa tešia. 

Pred domom snehuliačik drží stráž, 

Vianoce môžu začať zas. 
 

Liana Gyorgyová II.A 

Radosť detí 
 

Z oblohy počuť nejaký šum, 

to Santa so sobom sa valí. 

Zrazu už len počuť bum, 

zvonce do pádu zahrali: bim, bam, bum. 
 

Deti so smiechom hľadia k nebu, 

cítia radosť, pokoj a nehu. 

Keď im Santa darčeky rozdá, 

nálada je hneď zas dobrá. 
 

Deti sa z toho radujú, 

Santovi za darčeky ďakujú. 

Santa odletí na soboch v diaľ, 

detí ho o rok privítajú zas. 
 

Nikola Csomorová III.A 



VTIPÁLCI... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dežo spomína na svoju mladosť: 
My sme boli takí chudobní, že na Vianoce vyšiel otec 
von z chatrče, 3 krát vystrelil z pištole. A keď sa 
vrátil, povedal: Tak deti, dedo Mraz spáchal 
samovraždu. Žiadne darčeky nebudú... 
 

Zdroj: https://vtipy.lol/kategoria/vianoce_a_zima?strana=2 

Policajti vyšetrujú smrť babky,  

ktorá sa počas Vianoc zadusila rybacou kosťou. Pýtajú sa dedka: 

Dedko a to ste nevideli, že sa babka dusí? 

Čóó? Ja slabo počujem. 

Pýtame sa vás, že či ste nevideli, že sa babka dusí? 

Ja som len videl, že stále otvára ústa a gúľa očami ako kapor,  

tak som si myslel, že len spieva koledy. 

 

Na poštu príde list, adresovaný Mikulášovi. Poštári ho otvoria: 

Milý Mikuláš. Sme veľmi chudobní, preto neviem kúpiť darčeky rodičom.  

Bolo by super keby si mi poslal 100 € na darčeky. 

Poštári sa zľutujú, spravia zbierku a pozbieraných 50€ pošlú chlapcovi.  

Po pár dňoch príde ďakovný list a poštári ho s očakávaním čítajú: 

Milý Mikuláš. Ďakujem za peniaze, ale predstav si, hnusní poštári ma okradli o polku. 

 

Hovorí snehuliak druhému snehuliakovi: 
Mrznú mi gule! 

"Miláčik, čo darujeme mojej mame? Na Vianoce sme 

jej darovali kreslo. Čo by sa k tomu hodilo?" 

"Elektrický prúd", hovorí na to muž. 

 



 
 

Maratón písania listov...15.12.2016 

 

 

 

 

 

 
 

Živé knižnice...15.12.2016 

  FRANTIŠEK DEMETER 

           JARMILA VAŇOVÁ 

             

 

 

 
 

Hviezdoslavov Kubín... 19.12.2016 

 

 

 

 

 
 

 

Vianočné posedenie2016 
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Ďakujeme za spoluprácu pri zostavovaní obsahu tohto čísla všetkým aktívnym 

žiakom 1. až 4. ročníka a pedagógom. 


