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Začíname ďalší ročník.... 
 
 
    S novým školským rokom začíname aj ďalší ročník nášho školského 

časopisu Rybka. Naša redakčná rada sa obnovuje a mení. Veľmi radi 

vítame nových členov a tak je tomu aj tento rok, keď k nám prišli 

viacerí žiaci, ktorí nám podstatne zmenili tvár našej redakcie 

a samozrejme aj nové číslo, ktoré máte v rukách. Podarilo sa nám 

vložiť do nášho časopisu viac vlastnej tvorby, či už básnickej alebo 

prozaickej. Máme ešte jednu novinku, ktorá sa objavuje prvýkrát 

v našom časopise: začíname spoluprácu so Slovenským inštitútom 

mládeže Iuventa, ktorý nám zaslal prvé materiály uverejnené v tomto 

čísle. Na úvod si môžete prečítať blog človeka, ktorý priblíži, ako sa on 

dostal do Iuventy. Je to pár riadkov, ktoré vám poskytnú pohľad na to, 

ako sa dá stať úspešným už v mladom veku. Ďalej nasledujú 

informácie o Iuvente + 3 TOP projekty, do ktorých sa môžete zapojiť.  

      Prajeme vám príjemné čítanie či listovanie naším školským 

časopisom. Veríme, že si v ňom nájdete niečo, čo vás zaujme alebo 

vás inšpiruje k tomu, aby ste sa stali aj naším prispievateľom. 

 

 

 

                                                                                   Redakčná rada 

 

 

 
SPRAVODAJSTVO 
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Je až neuveriteľné, čo všetko sme už stihli zažiť počas prvých mesiacov tohto 
školského roka. Okrem toho, že sme už získali mnoho nových vedomostí, čo vidia najmä 
prváci, ktorí poznajú už veľa písmeniek, sme zažili aj 
veľa pekného a poučného na školských akciách.  
V septembri sme mali možnosť zúčastniť sa pešej 
púte do Šaštína, ktorú zorganizoval náš školský 
kaplán vdp. Gabriel Koch. Prejsť spolu okolo 30 km 
z Malaciek do Šaštína nebolo celkom jednoduché, ale 
skupina odvážlivcov to zvládla úplne v pohode.  
Koncom septembra sme v rámci Európskeho dňa 
jazykov, vyhláseného Radou Európy ešte v roku 2001, zorganizovali besedu na tému 
viacjazyčnosti, na ktorej sme privítali Francúza Joela Hummela a Slovenku Máriu 
Slezákovú, ktorí nám poskytli mnoho informácií o dôležitosti znalosti aspoň jedného 
cudzieho jazyka. 
Prvé dni mesiaca október boli v znamení celoslovenskej zbierky „Boj proti hladu“. 
Kupovali sme medovníkové srdiečka za odporúčanú cenu 50 centov a týmto spôsobom 
sme podporili hladné deti na Haiti a v Hondurase. Podarilo sa nám spolu vyzbierať 
krásnu sumu 241,- €, ktoré boli odoslané na účet Vincentskej rodiny, ktorá zbierku 
organizovala. Všetkým deťom a učiteľom, ktorí prispeli, ďakujeme! 

Ako iste viete, prežívame Rok viery a tiež Rok 
sv. Cyrila a Metoda, pretože tento rok si 
pripomíname 1150 rokov od ich príchodu na naše 
územie. Po stopách sv. Cyrila a Metoda sme sa 
vybrali aj my na veľmi vhodné miesto – do 
Nitry, na dejepisno – náboženskú exkurziu 
spojenú s duchovnou obnovou žiakov. Mali sme 
možnosť navštíviť Nitriansky hrad, na ktorom 
sme objavovali poklad a tiež Katedrálu sv. 
Emeráma, kde sa konala sv. omša.  

Veľkým dňom pre našich 60 prvákov bol 23. október. V tento deň mali slávnostnú 
imatrikuláciu, ktorú si pre nich pripravili 
naši deviataci pod vedením p. uč. 
Ruszóovej. Deti sa ocitli v spoločnosti 
Snehulienky a jej trpaslíkov, ktorí ich 
nielen pobavili, ale aj vyskúšali, či už niečo 
vedia spočítať, či prečítať. Okrem veľkej 
zábavy museli aj prváci ukázať ako vedia 
recitovať, spievať alebo tancovať. 
Vydarené predpoludnie malo svoje 
vyvrcholenie v slávnostnom pasovaní za prvákov, čím sa dievčatá a chlapci z 1. A, 1. B 
a 1. C triedy stali právoplatnými členmi nášho školského spoločenstva.  
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Ďalšou vydarenou akciou bola „Muzeálna 
Viedeň“ – exkurzia pre žiakov 7., 8., a 9. 
ročníkov. Postupne sme mali možnosť navštíviť 
prírodovedné, umelecko – historické 
a technické múzeum, v ktorom sme sa 
oboznámili s mnohými zaujímavosťami a zistili 
veľa nového.  
Aj pre mladších žiakov bola pripravená 
zaujímavá exkurzia na 6.novembra. Žiaci 
štvrtých ročníkov a niektorí piataci sa vybrali 
do Atlantis Science Centre do Bratislavy. Najskôr si mohli vyskúšať niekoľko 

zaujímavých fyzikálnych javov zábavnou formou 
a potom sa preniesli do čias starovekého Egypta, 
aby sa dozvedeli, ako sa realizoval proces 
mumifikácie. A keďže v tento deň toho ešte 
nemali dosť, tak sa cestou domov zatúlali do 
Hlohovca, kde sa pokochali hviezdnou oblohou 
a opäť sa dozvedeli veľa nových vedomostí. 
Skutočne veľká exkurzia však na nás ešte len 
čakala. V dňoch 13. a 14. novembra sme sa vybrali 

na exkurziu do Poľska s jasným cieľom – navštíviť koncentračný tábor v Osvienčime a 
a významné miesta v Poľsku - mesto Krakov, Wadowice a Zebrzydowskú kalváriu. 
Najstarší žiaci našej školy spolu 
s niektorými rodičmi žiakov prežili 
nezabudnuteľné chvíle na týchto 
pamätných miestach a dozvedeli 
sa veľa o hrôzach II. svetovej 
vojny, ale aj o živote veľkého 
pápeža Jána Pavla II. Poučná bola 
aj návšteva Krakova, kde sa nám 
odkrývala história tohto pre 
Poliakov a ich dejiny významného 
mesta.  
V novembri sa v škole uskutočnilo aj školské kolo XX. ročníka recitačnej súťaže          
„...a Slovo bolo u Boha.“ Víťazi školského kola v kategórii poézie aj prózy postúpili do 
krajského kola, kde nás úspešne reprezentovali a 4 žiačky postúpili do celoslovenského 
kola.  
Počas novembra sme mali neľahkú úlohu vytvárať námety na vianočné pohľadnice, aby 
sa víťazné návrhy stali podkladom pre našu školskú vianočnú pohľadnicu. Zapojilo sa 
viacero žiakov a ich krásne námety si môžete pozrieť na nástenke na chodbe pri 
zborovni.  
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December je na našej škole už tradične plný 
akcií. Začali sme hneď na začiatku mesiaca 
a tým aj na začiatku adventu posviacaním 
adventných vencov, ktorý si každá trieda 
pripravila. Zdobili tak naše triedy počas celého 
adventu.  
Nedočkavo sme tiež čakali na 6. december 
a príchod Mikuláša. Nesklamal nás a každému 
z nás priniesol malý chutný darček. Museli sme 

mu však predviesť krátky program, 
ktorý sme si pripravili. On nás okrem 
darčekov potešil aj svojím milým 
slovom. Už teraz sa naňho tešíme 
o rok. 
Počas adventu sme mali ešte jednu 
veľkú úlohu, pripravovali sme poster 
na tému Viera. 
V každej triede sa deti spolu s pani 
učiteľkami veľmi snažili a vytvorili 
skutočne krásne výtvory. Komisia, 
ktorá ich posudzovala, mala nesmierne 

ťažkú úlohu, na prvom stupni až takú ťažkú, že sa rozhodli, 
že vyhrajú všetky práce. Na druhom stupni sa predsa len 
podarilo vybrať tie najlepšie a víťazom sa stala trieda 5.B, 
ktorej poster vám tu ponúkame na obrázku. Na druhom 
mieste sa umiestnila trieda 6.B a na treťom mieste 
skončili hneď dve triedy – 5.A a 7.B. Gratulujeme! Všetky 
postery si môžete pozrieť na webovej stránke školy 
www.zsmomc.edu.sk.  
A ozaj, viete o tom, že naša škola rozbieha novú webovú 
stránku? Jej adresa je www.csmalacky.sk a postupne na 
nej môžete nachádzať ešte viac informácií ako na 
pôvodnej. A nezabudnite, že sme aj na facebooku na 
www.facebook.com/SpojenaSkolaSvFratiskaAssiskehoMala

cky. Všade tam nájdete všetko dôležité, čo by ste chceli vidieť, vedieť a pripomenúť 
si, čo všetko sme spolu prežili. Ako vidíte, bolo toho neúrekom. A to je pred nami ešte 
viac ako školský polrok! 
 
          Pavlína Vozárová 
              V.B trieda 
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Rozhovor s........ 
pani učiteľkou Mgr. Danou Ruszóovou 

 
O malý rozhovor sme tento krát požiadali pani učiteľku Ruszóovú, ktorú všetci dobre 
poznáme z hodín dejepisu, z divadelných predstavení či viacerých exkurzií, kam s ňou 
chodievame. 
1. Chceli ste vždy byť učiteľkou ? 
Nie vždy, ale chcela. 
 
2. Ste rada že ste sa učiteľkou stali? 
Áno, som rada, že som sa stala učiteľkou. 
 
3.Chceli ste od začiatku učiť predmet, ktorý teraz učíte? 
Áno, hneď keď som sa rozhodla byť učiteľkou chcela som učiť dejepis. 
 
4. Keď vám oznámili, že budete mať triedu (že budete triednou učiteľkou), tešili ste 
sa, alebo ste sa skôr obávali, aká tá trieda bude? 
Na začiatku som sa trochu bála, lebo som ich nepoznala, ale oni sú zlatí a mám ich veľmi 
rada. 
 
5. Keď idete na školský výlet al. sú školské prázdniny, ste rada, že si oddýchnete, 
alebo sa tešíte na návrat ku svojim žiakom? 
Na začiatku sa vždy teším, že si oddýchnem, ale potom sa už teším na svojich žiakov a teším sa 
späť do školy, asi ako vy-žiaci. 
 
6. V októbri a v novembri ste organizovali tri dejepisné exkurzie. Plánujete takýchto 
výletov viac v tomto školskom roku? 
Ja vždy veľa plánujem. Do druhého polroka plánujem ešte asi 4 exkurzie. 

 
Ďakujem! 

 
 
                                                                                                                                                    Zhovárala sa: Barbora Okruhlicová 
                                                                                                                                                                       VIII.B trieda 
                                          

Svätí anjeli strážcovia 
 
 
      Sv. anjelov strážcov sme si vybrali za patrónov našej školy v mesiaci október. 

Chceme vám ich teraz aspoň trošku predstaviť. 
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      Sväté písmo a Cirkev venuje anjelom osobitnú liturgickú úctu. Prostredníctvom 

liturgie pripomína Cirkev veriacim aj jedinečnú skupinu anjelov, ktorých poznáme 

pod spoločným menom anjeli strážcovia. Ich liturgická 

spomienka v cirkevnom kalendári pripadá na 2. 

októbra.  

      Názov anjelov pochádza z gréckeho slova 

"angelos", čo znamená posol a vyjadruje hlavnú úlohu 

týchto čistých duchov. Anjeli sú predovšetkým Božími 

poslami. A v tom je aj ich základný vzťah k ľuďom.  

      No v Biblii sa vyskytuje aj iné označenie anjelskej úlohy, ktoré sa vzťahuje aspoň 

na istú skupinu týchto Božích poslov. Ich poslaním je pomáhať ľuďom a ochraňovať 

ich. Osobitná úcta k anjelom strážcom sa vyvinula v stredoveku.  

      Najstaršie zachované svedectvá sú z 9. stor. Liturgická úcta svätých anjelov 

strážcov sa najprv spájala so sviatkom sv. archanjela Michala. Ich samostatný sviatok 

vznikol v 15. stor., a to v Španielsku. Potvrdil ho roku 1518 pápež Lev X. Pápež 

Pavol V. ho roku 1608 na žiadosť neskoršieho cisára Ferdinanda II. dovolil sláviť vo 

všetkých krajinách habsburskej koruny a pápež Klement X. ho roku 1670 rozšíril na 

celú Cirkev. Zároveň ustálil dátum jeho slávenia na spomínaný 2. október. 

 

 

                                Tereza Okruhlicová 

                                      VIII. A trieda 

 

 

 
 
 

Báseň pre mamičku 
 

Moja milá mamička , 
veľmi Ťa ľúbim  
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z celého srdiečka. 
Len pre teba ukrývam kus 

môjho srdiečka. 
 

Pre teba by som dala 
aj môj život. 

Len pre teba by som dala 
všetko, čo mám. 

Dala by som ti aj modré z neba, 
alebo aj hviezdu žiarivú. 

 
Len pre teba mám 

truhlu plnú pokladov. 
Ty si pre mňa tá najkrajšia 

a tou aj zostaneš. 
Dala si mi život, lásku, 

srdce a smiech.       
 

 
        
         Viktória Bečárová 
                V.A trieda  
            
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       ANGLIČTINA S  HAPPYM 
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Začneme s jednoduchými vecami: 
 
I am happy.                          Ja som šťastný. 
You are happy .                   Ty si šťastný. 
He is happy .                       On je šťastný. 
She is happy .                      Ona je šťastná. 
It is happy.                          To, ono je šťastné.  
We are happy.                     My sme šťastní. 
You are happy.                    Vy ste šťastní. 
They are happy.                  Oni sú šťastní. 
 
 
 
A teraz pozdravy: 
 
Hello.                                               Ahoj. 
Hi.                                                    Čau. 
Goodbye.                                         Dovidenia. 
Bye.                                                  Zbohom. 
Good morning/evening/night.         Dobré ráno/večer/noc. 

 
 
 
A to je na dnes všetko. Ahoj nabudúce! 
 
 
 
 
                   Michal Vozárik 
                       VI.A trieda 
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Polárny medveď 

 

 

     V krajine večného vetra a mrazu žijú prekrásne obrovské 
polárne medvede. Dospelý samec môže vážiť až 700 kíl. Vysoké 

sú jeden a pol metra a dlhé 
takmer tri metre. Dožívajú sa 25 
rokov, no jeden medveď dosiahol 
rekordných 34 rokov. Rovnakú 
časť života trávia na súši, na 
ľadových kryhách, ako aj v 

morskej vode. 
Za potravou putujú aj niekoľko 

desiatok kilometrov denne. 
 

Živia sa hlavne rybami, morským vtáctvom, ale aj tuleňmi, či 
mrožmi. V lete nepohrdnú ani bobuľami či  trávou. 

     A viete, prečo sa ľadové 
medvede nemôžu kamarátiť s 
tučniakmi? Pretože bývajú na 

úplne opačných póloch 
zemegule. Tučniaky sa usadili 

na Antarktíde a polárne 
medvede žijú na ľadových 

kryhách Arktídy. 
     Koža pod hustou bielou kožušinou je čierna, a preto veľmi 
účinne absorbuje všetku slnečnú energiu, ktorá na ňu dopadne, 

čím medveďa účinne zahrieva. 
 
 

                                        Nikola Danihelová 
                                                                           VIII.B trieda     

                                                        



12 
 

Príšerky zo základnej školy 
 

Štvorka z matematiky. 
 

    Jedného dňa sa strašidlo Tomáš zobudil veľmi nervózny. Od kamaráta 
Kuba sa dozvedel, že majú písomku z matematiky. Keďže mu matematika 
veľmi nešla, musel sa ju učiť v autobuse. Tá mu však nešla do hlavy.  
    Keď prišiel do školy, od stresu mal celé prepotené tričko. Začalo sa 
písať. Tomáš odovzdal prácu ako posledný. Na ďalší deň bola tiež hodina 
matematiky. Učiteľka im začala písať známky do žiackych knižiek. Už 
keď sa k nemu blížila, vedel, že je zle, nedobre. Dostal štvorku. Učiteľka 
im po zapisovaní známok oznámila, že si tú písomku môžu opraviť. No 
Tomášovi to veľmi nepomohlo. Stále tú matematiku nevedel. Kamaráti sa 
mu ponúkli, že ho budú doučovať. Hneď ako prišiel domov, začalo učenie. 
(1+1=2, 4+5=9, 2+2=4...)   
    Na ďalší deň učiteľka rozdala opravné písomky. Tomáško sa cítil 
zvláštne. Všetci odovzdali písomky. Nastala chvíľka prekvapenia. Keď pani 
učiteľka Szabová začala známkovať opravné písomky, Tomáš od každého 
vyzvedal, čo kto dostal. Práve vtedy sa k nemu konečne dostala učiteľka. 
Keď mu písala do žiackej knižky známku, povedala: „Si veľmi talentovaný, 
ešte nikdy som nevidela žiaka, ktorý si vie opraviť štvorku na jednotku.“ 
    Tomáško sa veľmi, veľmi potešil a prvé čo urobil bolo, že hneď po 
všetkých vyučovacích hodinách utekal kamarátom poďakovať.  
 
 
 
 
 
                                                                Natália Dvoranová  
                                                                    V. A trieda 
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Dávid Králik: Príbeh jedného „loosera“ 
Už na základke ma triedna zhodnotila ako debila, ktorý je predurčený na kariéru 
murára a to sa so mnou tiahlo až do deviatky. Bol som...Ako to vraví moja dcéra? 
„Looser?“... Lenže, prešlo pár rokov a je zo mňa celkom iný človek. Ľudia si ma 
vážia, volajú ma na konferencie, píšem do rôznych odborných i laických 
časopisov, robím speakera, prednášam, hodnotím projekty, s priateľmi zakladám 
vlastnú školu, rozbieham s jedným bláznom iniciatívu iní-alternatíva k rutine 
(www.ini.sk) a dokonca mi čochvíľa vyjde rozprávková knižka. Predstavte si tú 
absurditu. Triedny hlupák a „outsider“ sa stane uznávaným, váženým a úspešným 
človekom. Svet je celý naruby! 
„Ako je to možné?“ spýtal by sa jeden. Nuž, stalo sa to celkom náhodou 
a neplánovane. Vo svojom voľnom čase som organizoval rozličné športové 
a kultúrne podujatia, realizoval som s deckami všakovaké akcie a výlety, hľadal 
cesty, ako decká zaujať netradičnými prejavmi počas vyučovania i mimo neho. 
Všetky tie vyššie spomínané aktivity rozvíjali moje komunikačné a prezentačné 
schopnosti, tiež ma nútili efektívne pracovať s ľuďmi a organizovať ich prácu, aby 
sme všetko stihli (čo sa nám prirodzene nie vždy podarilo :), oprášil som svoju 
detskú fantáziu a prezliekol ju do odevu s názvom kreativita, no a napokon to 
hlavné, naučil som sa motivovať seba i druhých, aby sme ako tím, v konečnom 
dôsledku podali nadľudské výkony. A dnes som tým, kým som ;) 
Prečo vám toto všetko rozprávam(píšem)? Lebo práve tie zručnosti, ktoré som ja 
získal v bežnom živote, máte vy možnosť nadobudnúť v rámci národného projektu 
KomPrax – Kompetencie pre prax (www.komprax.sk). Pravdepodobne tajne 
dúfam, že vás môj príbeh bude inšpirovať...Držím vám všetkým palce... (Sem si 
dopíšte svoj vlastný príbeh)... 
adios 
Mgr. Dávid Králik 
Autor v minulosti viedol kampaň „Uznanie“ v rámci národného projektu KomPrax – 
kompetencie pre prax, momentálne pracuje na vytvorení siete kvalitnejších 
stredných škôl.  
A práve Iuventa je miesto, kde ťa podporia! 
„Podporujeme mladých ľudí, aby poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti pre 
kvalitnejší život.“ 
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Misia IUVENTY 
 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia priamo riadená 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Svojmu modernému smerovaniu 
vďačí v mnohom Európskej únii. Venuje sa predovšetkým práci s mládežou mimo 
školského a rodinného prostredia a snaží sa o výchovu aktívnej mládeže, ktorá 
bude raz schopná uplatniť sa v budúcom živote. Svojimi programami dáva 
množstvo rôznych príležitostí pre mládež talentovanú, cestovania chtivú alebo 
štúdia žiaducu. Jednoducho povedané: IUVENTA sa zaujíma o to, čo mladí ľudia 
potrebujú a následne pracuje na tom, aby vedeli o možnostiach ako to dosiahnuť. 
Cieľovou skupinou IUVENTY sú mladí ľudia vo veku od 13 do 30 rokov  

IUVENTA je jedinou štátnou inštitúciou v našej krajine, ktorá sa venuje práci 
s mládežou. Samozrejme spolupracuje s centrami voľného času  a mimovládnymi 
organizáciami a oslovuje v niektorých programoch a projektoch priamo aj školy. 
Do povedomia študentov sme by chceli dostať tri hlavné projekty, ktoré 
zastrešujeme a do ktorých sa môžu zapojiť aj Vaši študenti. 

Aktuálny projekt IUVENTY – KomPrax (Kompetencie pre prax)  sa snaží zlepšiť 
kompetencie mladých ľudí, ktoré nenadobudnú počas školskej dochádzky. Mladí 
ľudia priamo tvoria a organizujú malé projekty, v ktorých si precvičia svoje 
schopnosti, mnoho sa naučia a robia niečo prospešné pre svoje okolie. Tým sa 
môžu výrazne posunúť ďalej aj pri hľadaní si zamestnania a vôbec pri uplatnení sa 
na trhu práce.  Všetky bližšie informácie nájdete na www.komprax.sk alebo na 
interaktívnej FB stránke: http://www.facebook.com/komprax. 

Asi „najeurópskejším“ zo všetkých programov či akcií je práve Mládež 
v akcii. Bol zriadený Európskou komisiou, Európskym parlamentom a členskými 
štátmi Európskej únie a  je určený mládeži od 13 – 30 rokov, predovšetkým však 
mladým ľuďom vo veku od 15 do 28 rokov a zameriava sa na podporu aktívneho 
občianstva mladých ľudí, povzbudenie tolerancie medzi mladými ľuďmi, 
podporenie vzájomného porozumenia mladých ľudí atď. Na stránke 
www.mladezvakcii.sk si nájdete všetky informácie o tomto projekte a v  prípade 
záujmu Vám veľmi radi poradíme aj na FB stránke 
http://www.facebook.com/mladezvakcii. 

Posledný projekt, ktorý spomenieme v tomto úvodnom článku o našej 
inštitúcii je Eurodesk - európska informačná sieť, ktorá poskytuje nielen informácie, 
ale aj rady pre mladých ľudí a tých, ktorí sa mladým venujú. Eurodesk poskytuje 
informácie o možnostiach získania finančných prostriedkov na vzdelávacie, voľno 
časové aktivity či stáže. Informuje o aktuálnych výzvach, súťažiach, návodoch ako 
sa k týmto aktivitám dostanete. A ako sa dostanete k Eurodesku? Všetky 
informácie sú poskytované bezplatne, na základe telefonickej, písomnej alebo 
elektronickej žiadosti. Niektoré z informácií môžete nájsť priamo na 
www.eurodesk.sk alebo na www.eurodesk.eu. 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže skrýva v sebe obrovský potenciál. 
Potenciál organizácie, ktorá je tu predovšetkým pre mladých ľudí a tých, ktorí 
s nimi pracujú. V maximálnej možnej miere pracuje na tom, aby mládež poznala 
svoje možnosti a efektívne ich vedela využiť. Zastrešuje projekty, programy, 
pomáha mladým cestovať za poznaním, získavať zručnosti potrebné pre prax 
a teda aj ich neskoré uplatnenie na trhu práce a nevynecháva ani skupinu 
talentovaných ľudí. 
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