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Ahojte! 
 
Opäť tu máme zimu, predvianočný 
čas a s ňou vychádza aj naše nové 
číslo školského časopisu Železnička 
v školskom roku 2016/2017.  
V našom časopise prinášame veľa 
informácií o našich podujatiach, 
ktoré sme v škole absolvovali,  
zaujímavostiach a šúťažiach. 
Dúfam, že si kažý pride na  “to 
svoje” a zažije pár pekných chvíľ pri 
jeho čítaní. 
 

    Mgr. Ľubica Vaňková 

Jedným z prekvapení na začiatku nového školského roka boli 
pre našich žiakov nové šatňové skrinky.  
Tešíme sa, že skrinky už naplno využívajú :) 

Novinka 
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Vážení kolegovia, rodičia, milí žiaci! 
Som nesmierne šťastná a vďačná, že náš staronový časo-
pis sa dostáva k vám práve v tomto krásnom čase, čase Vianoc. 
Vianoce  - čas otvárania ľudských sŕdc, radosti, veselosti, lásky, pokoja, 
najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku. 
Je to čas, keď sa môžeme na chvíľu pristaviť, zaspomínať si na krásne 
prežité chvíle, zamyslieť sa nad ich čarom a atmosférou. Tento čas sa 
pomaly, ale isto aj k nám blíži. 
V čase príprav na Vianoce je každý z nás akýsi trochu milší, lepší, snaží-
me sa spríjemniť chvíle predvianočného zhonu svojim blízkym. Hľadá-
me vhodné darčeky, nakupujeme, zdobíme vianočný stromček, upratuje-
me, náš domov je preplnený ihličím, vôňou medovníkov – to všetko ne-
odmysliteľne patrí k príprave Vianoc. 
K Vianociam patrí však aj pohoda v rodinnom kruhu, kruhu svojich blíz-
kych, k čomu prispieva aj pohoda v duši každého z nás.  
Pripravme sa teda na krásne sviatky spoločne a vychutnajme si ich. Uvi-
díte – prídu ticho a nenápadne. V dušiach sa nám rozhostí krásny pocit, 
na stole bude voňať kapor, či iné dobroty a Štedrý večer zanechá v srd-
ciach stopy pohody, radosti a lásky. Spomeňme si v ten večer na všet-
kých, ktorých máme radi, ktorí sú okolo nás, na tých, ktorí by chceli byť 
okolo nás a aj na tých, ktorí už bohužiaľ nemôžu byť s nami. Každý má 
miesto v našom srdci a Vianoce sú čas, kedy otvárame svoje srdcia 
a prijímame a rozdávame šťastie, úsmev a lásku v kruhu najbližších. Le-
bo najväčším a najkrajším darom je láska, šťastie, spokojnosť a pokora. 
Darujme tieto dary všetkým, ktorých máme radi. 
Milí kolegovia, rodičia i žiaci, zaželajme si  spoločne, nech všetko to 
dobré a krásne, čo počas Vianoc zažijeme, tak skoro nevyprchá z našich 
sŕdc, životov a z nášho každodenného správania sa jeden k druhému. 
Nech ten krásny vianočný čas trvá čo najdlhšie. Nech pod stromčekom 
každý z nás nájde niečo krásne pre seba, čo mu dušu zahojí a srdce pote-
ší.  
Pre nás bude najväčším darom spokojný úsmev a radosť našich detí, spo-
kojnosť našich rodičov. 
 
Všetkým žiakom, rodičom, pedagogickým i nepedagogickým pracovní-
kom našej školy želáme  príjemné sviatky, šťastie v duši, pokoj, lásku a 
pevné zdravie. 
      Mgr.Andrea Macháčová 
      riaditeľka školy 

Príhovor 
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V živote človeka je pár momentov, ktoré sa udejú len raz. A tie sa nám 
vryjú do pamäti na celý život. 
     Pre prváčika je takýmto dňom aj nástup na povinnú školskú dochádz-
ku a to nástup do školy. Celé prázdniny sa na to chystá, teší, no keď prí-
de deň „D“, tak ich prepadne strach z neznáma, z niečoho nového, čo 
ešte nepoznajú. Nebolo to inak ani pri tohoročných prváčikoch. No keď 
vkročili do triedy, strach z nich pomaly opadal a začali sa udomácňovať 
na novom , pre nich ešte neznámom mieste. 
      Ale zvládli to bravúrne. Zvykli si rýchlo, teraz už sa učia písmenká, 
čísla, spievajú, cvičia, kreslia,... tak, ako sa na šikovného prváčika patrí. 
                                                                                   Mgr. Ivona Kissová 
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Žiaci štyroch druhých ročníkov zo 
Základnej školy Železničná sa dňa  
11.10.2016 zúčastnili exkurzie 
v Detskom múzeu. Výstava mala 
názov „Hrdinovia všedného dňa“. 
Žiakov po celý čas viedla lektor-
ka, ktorá sa s nimi rozprávala 
o ich hrdinoch všedného dňa. Žia-
ci vedeli presne pomenovať, kto 
podľa nich k ním patrí. Vedeli, že 
sú to záchranári, policajti, či hasi-
či. Rozhovor o ich práci bol zaují-
mavý a zároveň poučný. Osvojili 
si nové pojmy. Na výstave  si mali 
možnosť pozrieť a vyskúšať ma-
kety áut každej záchrannej zložky, 
vyskúšať majáky, či uniformy. 
Následne si na pamiatku vyrobili 
policajné odznaky. Zároveň si deti 
vyskúšali aj prácu s interaktívny-
mi mapami, ktoré niesli myšlien-
kou recyklovania a „vybláznili sa“  
aj  na šmýkačkách z odpadového 
materiálu. Deti sa takto zážitko-
vým učením mnoho dozvedeli 
a odniesli si odtiaľ nielen neza-
budnuteľný zážitok, ale aj mnoho 
nových vedomostí.   
 

Mgr. Ľubica Vaňková 

Exkurzia 
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Žiaci 5.A triedy sa dňa 28.9.2016 zúčastnili nakrúcania zábavno 
- súťažnej relácie RTVS "Daj si čas". Štyria vybraní žiaci súťa-
žili, všetci ostatní vytrvalo povzbudzovali. Žiaci vo finálovom 
kole uplatnili svoje vedomosti a zručnosti a zo súťaže si odniesli 
zaujímavé ceny. Bol to nezabudnuteľný zážitok. :-) 

 
 

     Mgr. Radovan Obický 
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Na našej škole je „Spanie v škole“ už dlhoročnou tradíciou. 
Nemohlo to byť ani tento rok inak. Žiaci prvého stupňa si dňa 
4.11.2016 priniesli karimatku, spacák, vankúšik a ostatné veci, 
ktoré boli potrebné na prespanie a tiež nezabudli ani na lam-
pión. Ponúkam pár momentiek, ako tento večer prežívali malí 
prváčikovia z 1.A. Najprv som mala obavy koľkých budem 
ukľudňovať, tíšiť aby sa nebáli a nepúšťali slzičky za rodičmi. 
No opak bol pravdou. Boli šikovní, odvážni, pohotoví, 
s ľahkosťou riešili dané úlohy napriek tomu, že ešte nevedia 
čítať. Pri čítaní úloh a zadaní im pomáhala p. vychovávateľka 
Martinka. Nenechali sa zahanbiť ani na lampiónovom sprievo-
de. Všetkým okoloidúcim dali pekne najavo svoju prítomnosť. 
Po súťažiach a riešení rôznych rébusov ešte ukončili večer 
diskotékou v telocvični. Všetci bez problémov pekne zaspinka-
li pri rozprávočke plní nových zážitkov a skúseností. Pre nás 
bolo najväčšou odmenou to, keď ráno prišli pre deti rodičia 
a oni povedali, že nechcú ešte ísť domov, že ešte chcú zostať 
spať aspoň jednu ďalšiu noc. No, ale to zas až o rok... Tešíme 
sa na všetky deti, ste vítaní. 

             Mgr. Ivona Kissová 

Dlhoročná 
tradícia 
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Obrátili sme adventný kalendár naopak! 
Na našej škole máme radosť z pomoci. Preto sme sa tento 

rok inšpirovali dobročinným kalendárom zo zahraničia („reverse ad-
vent calendar“) a rozhodli sme sa tak podporiť ženy a deti 
z Krízového centra Dúha a z Domova dôchodcov na Pažítkovej. Pri-
ncíp kalendára je založený na dobrovoľnosti. Veríme, že človek pre-
žíva väčšiu radosť z darovania ako z dostávania. 

Keďže by sme boli radi, aby naše dary priniesli nielen 
chvíľkovú radosť, ale aj úžitok, do krabíc v triedach zbierame naj-
mä trvanlivé potraviny a drogériu. Z hygienických a kapacitných 
dôvodov nie je možné prijať plyšové a použité hračky, ani oblečenie. 
Koniec zbierky je 19.12. a získané dary potom budú odovzdané že-
nám a deťom z KS Dúha a seniorom z Domovu dôchodcov do 22.12. 
2016, aby sa z nich mohli počas vianočných sviatkov radovať. 

Pomáhame 
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 Žiaci 6.ročníka pripravili malú výstavu byliniek, ktoré si môžete 
prísť pozrieť na modrú chodbu k učebni biológie. 
Mnohé byliny pomáhajú lie-
čiť rôzne zranenia či choroby. 
Niektoré časti bylín majú 
liečivé účinky, ale niektoré 
časti môžu byť jedovaté. 
S bylinkami sa najčastejšie 
stretneme vo forme čaju
(šalviový čaj, repíkový čaj), 
malinovky (mätová, me-
duňková), alebo ich mamička používa v kuchyni pri príprave je-
dál (bazalka, rozmarín, tymián). 

Názov liečivej 
byliny 

Čo zbierame Pomáha pri: 

Skorocel kopijo-
vitý 

Listy 
Vynikajúci na hojenie rán 
Zastavenie krvácania 

Materina dúška Celú rastlinku 
Pri prechladnutí a kašli 
Pri bolesti žalúdka 
Pri zápale dýchacích ciest 

Podbeľ liečivý Kvety 
Pri kašli 
Pri zápale dýchacích ciest 

Repík lekársky Kvety a listy 
Pri poruchách trávenia 
Pri zápaloch 
Na hojenie rán 

Rumanček ka-
milkový 

Kvety 
Protizápalové účinky 
V kozmetike 
Na hojenie rán 

Výstava 

autor: Mgr.Alexandra Ruttkayová, tabuľka: Mgr.Emília Buláková 
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 „Skvelé! Letíme do kozmu.“ Takto sa dňa 6. 10. 2016 tešili 
naši ôsmaci pred odchodom na výstavu o kozmonautike 
s názvom Cosmos Discovery, ktorá má svetovú premiéru 
v Inchebe EXPO Bratislava. Oboznámili sa na nej s vývojom 
pilotovaných kozmických letov, s odvážnymi kozmonautmi a 
geniálnymi konštruktérmi. Videli originálne exponáty z USA 
aj Ruska, reálne modely rakiet a raketoplánov, lunochody, ria-
diace stredisko, skafandre, prilby,  hodinky aj jedlo kozmo-
nautov i unikátne dobové dokumenty. Najodvážnejší žiaci si 
vyskúšali ako sa cítia kozmonauti pri pobyte vo vesmíre.  

Zážitkové 

učenie 
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Určite sa aj vám neraz stalo, že vaše ratolesti odmietli určitý druh 
potravín. Skúšali ste všelijaké triky, ako ich prinútiť zjesť zeleninu 
či ovocie. 
Do 1.C chodí malá Lisa, ktorá má veľmi kreatívnu mamičku. S jed-
lom sa vždy rada vyhrá a robí jej radosť, keď sa jej dcérka každý 
deň teší na veselú desiatu plnú sušeného  ovocia, čerstvej zeleniny 
ryže, šunky, rôznych syrov morskej trávy 

Mgr. Katarína Štofančíková 

DESIATA 
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V priebehu októbra a novembra prebiehala kreatívna súťaž pod 
záštitou školskej knižnice . V rámci  programu Starostlivosť o 
zdravie kníh  sme vyhlásili  Súťaž o najzvláštnejšiu , najdivotvor-
nejšiu záložku do knihy . Súťaže sa zúčastnili žiaci 1.-5. ročníka.  
Záložky si žiaci vyrábali vlastnými rukami, používali rôzny mate-
riál od papiera, cez drevo a plasty. Záložky boli farebné,  veľké aj 
malé.  Všetky záložky boli jedinečné a bolo vidieť kreativitu a 
snahu našich detí, no nie vždy každý môže byť víťaz. Ocenili sme 
tie najzvláštnejšie záložky, víťazom sme odovzdali vecné ceny a 
ich mená uvádzame aj tu: 
1.A:  Hantak Filip 
 Halasová Emka 
1.B: Rybová Danielka 
1.C: Grandi Xaverio 
1.D: Šúryová Johanka 
2.A: Tanzerová Maruška 
 Šamo Samuel 
 Krchlíková Kristína 
 Sigo Kristián 
 Valach Peter 
 Štipanitz Sofia 
2.B: Šmida Alan 
2.C: Szalayová Viki 
 Tóthová Eliška 
 Ádám Dávid 
2.D: Múdra Nikolka 
 Kiššová Daniela 
 Molnárová Alžbetka 
 Blažek Max 
 Lovásová Miška 
 
 

4.A: Borčinová Ninka 
 Cigánik Vencko 
4.B: Póšová Alexandra 
4.C: Markotánová Miška 
5.A: Krchlíková Karin 
 Valachová Terezka 
5.C: Šimšáková Simona 
 Vernarská Sára 

Mgr. Ľubica Vaňková 

Súťaž 
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Bol raz jeden chlapec a dievča, boli súrodenci. Jedného dňa šli na ihrisko. 

Mali vtedy školu. Hovorí brat: Sestra. Áno. My sme zabudli na školu. A  

čo teraz spravíme. Neviem braček. A koľko je hodín? 8:00. Rýchlo bežme 

do školy. A bežali do školy a bežali a bežali. Zastavili pri škole a čo zis-

tia!? Škola je zatvorená - čo teraz spravíme? Nemôžeme sa vkradnúť, to je 

ne slušne! A čo teda spravíme? Ja neviem. Ani ja. Vidia, že okolo ide stará 

teta. Ahojte detská, čo tu robíte, nemali by ste byť v škole? Áno, mali. My 

sme sa veľmi skoro zobudili a  išli sme na ihrisko a zabudli sme na školu. 

Ako na to môžete zabudnúť na školu, ja som nikdy v živote nezabudla na 

školu. Počúvajte detská poradím vám, dobré ma počúvajte. Vyleziete na 

plot a tam sú dvere pôjdete tými dverami a pôjdete za pani zástupkyňou 

a poviete jej, to čo sa vám prihodilo a určite vám s pani riaditeľkou prepá-

či, určite verte mi a potom pôjdete do svojej triedy a pani učiteľka sa vás 

spýta. Kde ste boli? A vy jej poviete. Že na ihrisku a k tomu poviete, že 

pani zástupkyňa a pani riaditeľka vám to prepáčili. To je všetko deti milé. 

Ahojte detská. Dovidenia teta. Ďakujeme za radu veľmi pekne. No poď 

sestrička ideme na to, dobré braček môj. Fúúú ideme na to sestrička. A šli 

tak ako im teta rozprávala preto im poradila lebo sú brat a sestra druháci. 

A hádajte či ten plán sa im podaril. ÁNO alebo NIE. Čo? Skúste hádať - 

viete neviete? Keď neveriaci nevedia, tak im vyšiel. A ktorí vedeli, tak 

majú pravdu. Vrátime sa už k rozprávke áno? Áno. Tak pani učiteľka im 

prepáčila. A vtedy mali hodinu matematiky, a brat a sestra chýbali viete 

koľko krát, tak ako dobré rozprávam asi tak rok si prestavte. . Pani učiteľ-

ka vy ste tu neboli dva roky takže neviete o tom. Zavoláš mi toho Tóna 

a Tatianu? Prosím Laura. Tóno a Tatiana choďte ku pani učiteľke. Prosím 

pani učiteľka. Čo to počujem od Laury. No počúvam no povedzte mi haló 

počujete má? Haló, haló čo povedzte mi to prečo sa hanbíte. Nemusíte sa 

hanbiť, čo sa hanbite  detí? Áno. Áno pani učiteľka. Tak detí choďte preč. 

No povedzte detská, to sa nerobí lebo by vás vyhodili zo školy viete detská 

moje. Dobré pani učiteľka už sa to nikdy nestane pani učiteľka, ani keď 

budete chýbať. Dobré detská moje. No choďte sa hrať. Takže nám prepáči-

te, pani učiteľka? Áno. Ďakujeme veľmi pekne, ale veľmi pekne pani uči-

teľka. A ešte jedna otázka - koľko je hodín? 10:52 a prečo lebo sme mali 

ísť ku zubárke a máte to napísane v slovníčku? Nevieme asi hej ukážte mi 

slovníčky, páči sa pani učiteľka.  

Vlastná tvorba 
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Dobre máte to v slovníčku, tak o koľkej to máte o 11:00 dobré choďte sa pri-

praviť na ďalšiu hodinu dobre pani učiteľka. Skončila hodina a pani učiteľka 

dala na vrátnicu brata a sestru. Dovidenia pani učiteľka. Ahojte. Brat a sestra 

utekali ku zubárke sami, lebo nemajú rodičov, lebo im zomreli. Potom išli 

domov. Poučili sa a potom šli spať. A na ďalší deň išli zas do školy. A čo sa 

stalo? Prídu ku škole, a škola ja zatvorená. A otočili sa k sebe a pýtajú sa seba 

čo sa stalo v škole, že je zatvorená, lebo tento krát to je učiteľkina chyba, 

lebo im to nepovedala, že sú prázdniny. A čo teraz? Ideme domov. To teraz. 

Škoda. Ale  nevadí sestrička neplač. Možno zajtra bude škola a keď nebude, 

tak nebude sestrička kvôli škole sa neplače sestrička. Tak poďme domov, tak 

ideme poď. Braček a sestrička išli na zástavku a stretli tetu opäť a teta sa ich 

pýta. No čo detičky dopadol dobré ten plán? Áno. A čo tak smúti tvoja ses-

trička , že nejdeme do školy. Tak ju rozosmej. A prečo , lebo si jej brat. Máte 

pravdu. Tak utekaj dobre dovidenia! No poď sestrička ideme na autobus. 

Dobré braček. Tak ideme braček. A nasadli do autobusu, a havarovali, ale 

vedeli že budú havarovať takže vyskočili v čas takže si neublížili. Tak čakali  

na ďalší autobus. Čakali a čakali. Až sa dočkali.  Potom nasadli do ďalšieho 

autobusu. A sadli si a prišli domov. A išli sa spolu hrať. A potom ich ta hrá 

nebavila. A vytiahli si druhú hru. A ta hra sa volá super kvíz. Ani to ich neba-

vilo. Ach vzdychla sestrička a povedala si: ,,braček, čo mi teraz budeme ro-

biť, som veľmi smutná“. Neviem sestrička, ale fakt čo braček povedz teba 

vždy niečo napadne keď som smutná, ale vždy ťa niečo napadne, aj keď nie-

čo neviem, aj keď nič z receptu nemáme prosím. A vieš to! Čo braček už ma 

niečo napadlo a čo že budeme sa hrať biely zub. A čo je to? Ty nevieš čo je 

to? Ja som si myslel, že to vieš. Ta hra sa hrá tak, že ja ťa rozosmievam a keď 

ukážeš zub, tak ty mňa rozosmievaš. Dobre chápem ťa dobre, tak ideme na 

to. A tak hrali sa a hrali. Až prišiel večer a išli spať. A večer sa zobudila 

a povedala bračekovi že: Braček! Áno sestrička, počúvam ťa. Že braček ja sa 

bojím. Áno sestrička chápem ťa, aj ja som mal tak isto sen, len som nechcel 

ťa zobudiť, ale nie dnes aby si vedela. A čo presne sa ti prihodilo? No bola 

som vonku a stala som pri našej bytovke a čakala som na kamarátku a prišla 

a potom sme išli na ihrisko do piesku. Jeden ujo k nám prišiel, ale nebol sám 

boli tam aj s niekým  a prihovorili sa a ďalej neviem vtedy som sa zobudi-

la....... A prešli roky a roky až mali 11 rokov. A šli do školy a poučili sa že 

majú načas chodiť do školy , a robiť si domáce úlohy. A už chodili do šiestej 

triedy takže do šiesteho ročníka..... 

Alexandra Šimášková 2.D  
Pokračovanie nabudúce 
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Už je zima, sneh je  všade,  
na oknách sú hviezdice,  
svietia počas noci, 
každý na nich nechá oči. 
Padá vločka maličká 
zachumelá hviezdička. 
Hviezdičky sú dnes všade, 
ako vločiek na záhrade. 
Snežienky  sa prebúdzajú, 
mamičky si kávu dajú  
a deti z toho radosť majú. 
Stromček krásne zasvietil, 
darčeky deťom objavil. 

VIANOCE 
 
O mesiac Vianoce tu sú! 
Deduškovia kapry nesú, 
staré mamy imelo, 
ej, bude nám veselo. 
Do Belgicka stromček vezú, 
a ozdôbky tam nesú. 
Nech náš slovenský stromček 
svieti, 
potešia sa dospelí i deti. 

Saška Mičencová a Saška Lušpaiová 3.B 

Vlastná tvorba 
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Báseň o škole 
 
V škole sa my naučíme, 
v škole sa my naučíme, 
čítať, písať, počítať. 
Nájdeme si kamarátov, kamarátky, 
budeme sa spolu hrať. 
 
Abecedu vieme naspamäť, 
abecedu vieme naspamäť. 
V školskom klube detí, 
či v triede sme,  
či na dvore, 
ten čas rýchlo letí. 
 

 

                                Petra Tőrkőkova 1.D 

Z vlastnej tvorby... 
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Leonard Koyš 2.A 
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Vtipy 

 

Jožko bol prvý deň v škole. 
- Tak čo, synček, - spýtala sa ho po príchode matka, - čo ste    
sa tam naučili? 
- Nič mamka, - vzdychol si malý Jožko, - kázali nám prísť aj 
zajtra. 
 
 
Deviataci písali test z dejepisu. Na otázku, ako sa skončila 
prvá svetová vojna, jeden odpovedal:  
- Slováci vyhrali 1:0.  
 
 
Leží mucha na stole a trepe nohami. Letí okolo druhá a pýta 
sa:  
– Aerobik, aerobik?  
– Biolit, biolit! 
 
 
Tobias, kde je tvoje vysvedčenie? - pýta sa mama svojho sy-
na.  
On jej nato odpovie: 
- To som požičal Michalovi. Chce totiž nastrašiť rodičov.  
 
 
Malý Števko si povzdychne: 
- Jaj, keby už bolo po Vianociach! 
- Prečo, Števko? - pýta sa mama. 
- Potom už nemusím byť dobrý...  
 
 
- Jožko, prečo píšeš tak rýchlo? 
- Chcem dopísať skôr ako sa mi minie tuha.  
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Skús to 

anglicky 
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 Recept 

Suroviny:  
15 dkg hladkej múky, 5 dkg ovsených vločiek, 5 dkg orechov, 5 
dkg práškového cukru, 10 dkg tuku Hélia, 1 vanilkový cukor  
 
Postup:  
Vločky nasucho opražíme, tuk vymiešame s cukrom, pridáme 
vychladnuté ovsené vločky, vanilkový cukor, pomleté orechy a 
múku. Cesto dobre vypracujeme, vytvarujeme do valčeka a od-
ložíme asi na 1 hodinu do chladničky. Z valčeka potom odkraju-
jeme malé kúsky a tvarujeme rožteky, ktoré pečieme na vymas-
tenom plechu v dobre vyhriatej rúre. Horúce obaľujeme v práš-
kovom cukre pomiešanom s vanilkovým.  

Zdravá škola 


