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D O P L Ň O V A Č K A
Do doplňovačky vpíš - 
do správneho riadku:

BENKOVA
NAHÔRKE 

TOPOĽOVÁ
CABAJSKÁ
ŠČASNÉHO
KRČMÉRYHO

FATRANSKÁ
TULIPÁNOVÁ
ŠKULTÉTYHO
NOVOZÁMOCKÁ

BEETHOVENOVA
KRÁĽASVÄTOPLUKA
KNIEŽAŤAPRIBINU
NÁBREŽIEMLÁDEŽE

Mgr. Martin Kilian

Ani v tejto neľahkej situácii, v ktorej sa momentálne 
všetci nachádzame, sme nezaháľali a pripravili sme pre 
vás ďalšie vydanie nášho školského časopisu Tulipán. 
Prvýkrát ho môžete čítať online na počítači, tablete či 
mobile vo farebnom prevedení.

Aktuálne sa všetci pohybujeme v online svete vo väč-
šej miere, ako by sme možno chceli a mali, čo môže byť 
niekedy naozaj vyčerpávajúce najmä pre naše zdravie. 
Ak si však napriek tomu nájdete medzi povinnosťami 
chvíľu na prečítanie Tulipánu, urobí nám to radosť, na-
koľko bol pripravovaný - ako vždy - pre vaše potešenie. 

Určite vás neprekvapí, že v časopise nájdete svoju 
vlastnú tvorbu alebo fotogra�e. Máte sa na čo tešiť, na-
koľko si vaši pedagógovia pre vás pripravili opäť množ-
stvo zaujímavých úloh, nad ktorými si potrápite hlavu. 
Dozviete sa tiež, ako usilovne pracujú žiaci na prvom 

stupni a akých aktivít sa zúčastnili, avšak žiaci z druhé-
ho stupňa za nimi ani trošku nezaostávajú. Pripravili 
pre vás príspevky z dejepisu, články v anglickom jazyku 
a nahliadnete aj do projektov, ktoré pod vedením ich 
učiteľov vytvorili. Lepšie spoznáte našu pani zástupky-
ňu vďaka rozhovoru s ňou, opäť vám bližšie priblížime 
výučbu matematiky Hejného metódou, ktorou sa vyu-
čuje na prvom stupni a dozviete sa aj, ako sa bezpečne 
správať na internete. 

Nebudeme však prezrádzať všetko, stačí, keď sa začí-
tate a určite si nájdete čítanie, ktoré vás zaujme... Verí-
me, že sa vám bude časopis dobre čítať! :-) 

Všetkým želáme pevné zdravie, silné nervy, veľa vy-
trvalosti, trpezlivosti, disciplíny, no najmä radosti, spo-
kojnosti a úsmevu do nadchádzajúcich dní. Dúfame, že 
sa čoskoro všetci spolu uvidíme!            Redakčná rada

Milé Tulipánčatá, drahí naši čitatelia!
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Mgr. Margita Látečková

Pravda o rodičoch: Keď si malý, naučia ťa 
hovoriť a chodiť a potom chcú, ...
Záver je v tajničke, ktorá je umiestnená vo štvrtom 
stĺpci. Číslo sa nahrádza tým istým písmenom.
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Zippyho kamaráti 
aj na našej škole 

Program Zippyho kamaráti je úspešný po celom 
svete a pred pár rokmi dorazil aj k nám na našu ško-
lu. Momentálne sa programu venujú vychovávateľky 
v ŠKD v prvom a piatom oddelení. 

Program je realizovaný počas celého školského 
roka a pozostáva zo šiestich modulov, pričom na 
začiatku každého modulu je príbeh, v ktorom vystu-
puje Zippy a jeho kamaráti.

Pýtate sa, kto ten Zippy vlastne je?!? Keby túto 
otázku položíte deťom z prvého alebo piateho odde-
lenia, s určitosťou by vám na ňu vedeli odpovedať. 
Zippy je lúčny koník, ktorý má svoju partiu kama-
rátov. Tieto postavy 
vystupujú v každom 
príbehu a čelia rôznym 
problémom, ktoré po-
znajú aj deti. Ide naprí-
klad o hádky v škole, 
doma, na ihrisku, žiarli-
vosť voči súrodencom, 
spolužiakom alebo aj 
o závažnejšie problé-
my, ako je šikanovanie či strata blízkeho človeka. 
Následne deti cez aktivity hľadajú vlastné riešenia 
problémov. Program Zippyho kamaráti ich tak učí 
sociálnym a emocionálnym zručnostiam. Nehovorí 
im, čo presne majú robiť, ale nabáda ich k tomu, 
aby prišli s vlastnými riešením, ktoré im pomôže 
a zároveň neublíži ostatným.

Veríme, že program Zippyho kamaráti bude na 
našej škole rovnako úspešný ako v ostatných kraji-
nách. J                  Mgr. Katarína Kováčová



Okrem toho, že prváci spoznávajú 
písmenká, vedia už čo je to sčítanie 
a odčítanie, rozvíjajú si aj tvorivosť 
a učia sa spolupracovať. Na tému 
TUČNIAKY sa im podarili krásne vý-
tvarné práce a Lenka Melencová s 
Romankou Martiškovou vymysleli aj 
básničku. Mgr. Martina Buchová

Čo vytvorili naši prváci
Tučniačik maličký, 

rád papal rybičky. 

Do vody sa potápal, 

veselo si tam plával. 

S tuleňom sa pekne hrali, 

potom krásne zaspinkali. 

Už druhý školský rok si žiaci 3.B písomne zaznamenávajú svoje 
zážitky v podobe víkendovníkov. Sú veľmi obľúbenou formou ich 
vzdelávania.

Pri ich písaní sa učia chronologicky formulovať svoje myšlien-
ky, triediť podstatné od menej dôležitého, pričom si precvičujú 
i materinský jazyk. Písanie ich učí sebavnímaniu, všímavosti 
voči okoliu, pričom sa učia vyjadrovať vlastné názory a emócie. 
Touto metódou si tvorbou viet obohacujú slovnú zásobu a zlep-
šujú si pravopis. Vďaka písaniu je podporovaná aj ich vnútorná 
motivácia a sebaúcta. Pri čítaní z víkendovníkov a prezentovaní 
názorov sa deti učia sebaprezentácii, pri pozornom počúvaní sa 
rozvíja ich empatia. Cez vlastné poznávanie lepšie spoznávajú 
svet a tým sa približujú aj k prosociálnemu správaniu. Vedia 
prejaviť súcit s ľuďmi, ktorí majú ťažkosti, teší ich obdarovať 
niekoho, pomáhajú iným a prežívajú s ostatnými ich staros-
ti a radosti. Po dvoch rokoch zapisovania spomienok detí 
môžem konštatovať, že všetky tieto spôsoby správania sa 
v našej komunite prejavujú. Veľakrát končí prezentácia žiaka 
spontánnym potleskom triedy. Sú to krásne a nezabudnuteľ-
né chvíle pre žiakov i učiteľa.      Mgr. Monika Mareková

Víkendovník



Marec so sebou prináša niekoľ-
ko tradičných aktivít. V každej 
triede si žiaci vytvoria výstavku 
kníh, navštívia častejšie knižni-
cu, ale najčastejšie zoberú knihu 
do ruky a začnú čítať - viac ako 
inokedy. 

Za dverami 4.A triedy sa však 
zrodil iný nápad. Prečo sa viac 

venovať čítaniu len v marci? 
Prečo čítať len knihy zakúpené 
v kníhkupectve, alebo zapožiča-
né v knižnici? Zaujímavú knihu 
si predsa  môžeme urobiť i sami. 
A tak sme vyrábali vlastné knižky, 
s vlastnými ilustráciami. Každý 
mohol písať o tom, čo ho baví, čo 
má rád, čo mu je blízke.

Nie je kniha ako kniha

1. Najdrahšou stavbou v histórii 
ľudstva je medzinárodná vesmír-
na stanica ISS. Celkové náklady 
na jej výstavbu boli viac ako 150 
miliárd dolárov.

2. Živočích s názvom Tardigra-
de je najodolnejším stvorením na 
svete. Dokáže prežiť neuveriteľ-
ných 10 dní vo vákuu.

3. Človek bez ochranného ode-
vu dokáže prežiť vo vesmíre iba 
dve minúty.

4. Antarktída obsahuje približne 
toľko zamrznutej vody ako celý 
Atlantický oceán.

5. 90% odpadu v oceánoch 
tvoria plasty.

6. Žraloky ročne zabijú približ-
ne 4-8 ľudí. Naopak ľudia zabijú 
každoročne 10 miliónov žralokov.

7. Viac ako 90% všetkej sopeč-
nej aktivity na Zemi sa odohráva 
v oceánoch.

8. Zem je jedinou planétou 

VIETE, ŽE...
Planéta Zem je dodnes pre vedcov v 

mnohých oblastiach nepreskúmanou 
záhadou. Pokrok vo vede a technike 
každoročne prináša nové a nové obja-
vy, ktoré prepisujú učebnice. Nasledu-
júcich 14 zaujímavostí z oblasti vesmí-
ru, prírody alebo ekológie je skutočne 
šokujúcich. Ťažko si vôbec predstaviť, 
ako na to tí vedci vôbec prišli.

slnečnej sústavy s tektonickými 
platňami. Vďaka nim sa Zem ne-
prehrieva a je tu vhodné prostre-
die na život.

9. Pod riekou Amazonka sa v 
hĺbke približne 4 kilometre na-
chádza ešte jedna rieka – Rio 
Hamza. Na niektorých miestach 
dosahuje šírku až 400 kilometrov 
a voda v nej tečie rýchlosťou pri-
bližne 1mm za hodinu.

10. Amazonský dažďový prales 
by zanikol bez piesku pochádza-
júceho zo Sahary. Každoročne 
sem vietor prinesia približne 40 
miliónov ton piesku.

11. Najsuchšie miesto na Zemi 
je Dry Valley v Antarktíde. Na 
tomto území nepršalo už viac ako 
2 milióny rokov

12. Vedci predpokladajú, že 
75% zvierat na Zemi do 300 ro-
kov vyhynie.

Mgr. Jana Gáthová

Potom každý predstavil svo-
ju knižku, prečítal z nej úryvok 
a položil ju do čitateľského kúti-
ka. Ale ani jedna z nich tam dlho 
neodpočívala. Cez prestávky sme 
si knihy svojich spolužiakov čítali 
a diskutovali o nich, takže počas 
prestávok panovala v triede prí-
jemná atmosféra a mohli sme 
skonštatovať, že čítanie nás baví.

Jakub Zaťko, 4.A



Poznám jednu milú slečnu,
asi trocha nebezpečnú.
Lebo len čo ráno oči roztvorí,
hneď sa jej myseľ 
do rozmýšľania ponorí.

Na čo myslí? Uhádnete hravo.
Jej myseľ blúdi 
v krajine Cukríkovo.
Celý deň cukríky vyjedá,
Má ich všade, kde sa dá.

Bon Pari, želé, 
marshmallow i lentilky,
stačí sa pozrieť do skrinky.
Strach z cukru nemá 
už len váha,
aj zúbkovú vílu bolí 
z toho hlava.

Čo jej poradíme, deti?
Nech miesto sladkých cukríkov 
jedáva viacej zeleniny.

Daniela Orrego, 4.A

BÁSNE ŠTVRTÁKOV
Sedí zajko celý smutný,
pod kríčkom si labky mädlí,
z jeho krásnych, tmavých očí,
padajú mu veľké slzy.

Čuduje sa komár Leo z Maroka,
prečo tak ten zajko narieka.
Pochopí to komár na to tata, 
zajko nemá kamaráta.

A aj keď sú každí iní,
dobre im to spolu ladí.
Samota je veru zlá,
tak si nájdi rýchlo priateľa.

Filip Szombath, 4.A

Slečna cukríček

Smutný zajko

Čo pre nás znamená internet? 
Vieme si vôbec predstaviť svoj 
život, keby sme každý deň ne-
kontrolovali Facebook, 
Instagram, či iné 
aplikácie? Doká-
žeme sa bez 
neho zaobísť? 

Internet sa 
stal modernou 
knižnicou, v 
ktorej nachá-
dzame odpovede 
na každodenné 
otázky. Internet však 
nebol vždy takým, akým je dnes. 
A akým je dnes? Bez opatrnosti 
nebezpečným miestom... Prečo 
je bezpečnosť dôležitá? Internet 
je bohatým zdrojom informácií, 
ale má aj svoje temné stránky. 
Vírusy, trójske kone, spyware, 
krádeže identity. Toto všetko 
číha na jeho používateľov každý 
deň. Pred rôznymi vírusmi nás 
ochránia počítačové programy, 
ale pred nesprávnym používaním 
internetu 

nás nedokáže neochrániť nič, 

iba my sami. Väčšina z nás sa 
každý deň prihlasuje na rôzne so-
ciálne siete ako Facebook, Insta-

gram či Skype, kde ko-
munikujeme nie len s 

priateľmi, ktorých 
osobne pozná-
me, ale aj s 
ľuďmi, ktorých 
sme nikdy v 
živote nestretli 

a vieme o nich 
len to, čo nám 

oni sami napíšu. 
A práve to môže byť 

pre nás veľmi nebezpečné. Pre 
bezpečné používaní 
týchto internetových 
sociálnych sietí by 
sme si mali pamätať 
niekoľko základných 
a jednoduchých pra-
vidiel: 

1. Nikdy nevieš, 
kto je na druhej 
strane internetu, ne-
ver každému a buď 
opatrný! 

2. Ak s niekým cha-

tuješ a dohodneš si stretnutie, 
povedz o tom rodičom, učiteľovi 
a nikdy tam nechoď sám. 

3. Ak sa ti niekto vyhráža alebo 
ťa k niečomu núti, neodpovedaj 
a povedz o tom rodičom alebo 
učiteľovi. 

4. Nedávaj svoje skutočné 
meno, telefónne číslo, adresu 
alebo fotku! 

5. Navštevuj len tie stránky, 
ktoré sú vhodné pre teba. 

6. Nájdi si rôzne záľuby, neseď 
iba za počítačom! Choď von a za-
hraj sa so svojimi kamarátmi.

Mgr. Katarína Madová

Bezpečne na internete



Neskutočne rýchlo ten čas letí a v škole sa neustále 
niečo deje. Deti v ŠKD (2.A) sa zoznámili v prvom 
ročníku s programom Zippyho kamaráti a tento rok 
nadväzujú na jeho úspech a pokračujú v programe 
Kamaráti Jabĺčka. Tento program, ktorý realizujeme 
1-krát týždenne, podporuje emocionálnu pohodu 
v našej triede. Program Kamaráti Jabĺčka je rozdelený 
na 6 modulov. Každý modul obsahuje príbeh o Jabĺč-
ku (škrečok) a jeho priateľoch – skupinke detí. Príbeh 
je otvorený, a tak trieda vytvára ukončenie každého 
príbehu. Nehovorí im, že jeden spôsob, ako zvládať 
náročné situácie, je dobrý a iný zlý. Namiesto toho 
deti povzbudzuje, aby vymýšľali vlastné spôsoby rie-
šenia, také, ktoré spĺňajú dve základné pravidlá.

Detí si Jabĺčko môžu brať aj domov. Zažívajú s ním 
zábavné situácie, o čom svedčia aj ich príbehy.    

PaedDr. Oľga Krúpová

Kamaráti Jabĺčka

Zuzka

Sophie Oliver

Ráno som sa zobudila so zvlášt-
nou náladou. Zišla som z postele 
a zamyslela som sa nad tým, čo asi 
dostanem na narodeniny. Chcela 
by som psa! Povedala som to vče-
ra mamine, ale ona psa nechcela. 
Vraj preto, lebo bývame v malom 

byte a nemáme veľa miesta pre 
zvieratko. Prišiel čas na oslavu. 
Mala prísť aj stará mama a starý 
otec. „Všetko najlepšie!“ zvolali 
všetci. Mama mi podala darček. 
Bola to ružovo-modrá škatuľka. 
Krásne. A potom ďalšie darčeky. 
Posledný darček bola veľká škatu-
ľa, ktorá bola previazaná červenou 
mašľou. S napätím som ju otvorila. 

Z krabice vykuklo malé šteniatko. 
„Splnil sa mi sen!“ skríkla som 
celá nadšená. „Ďakujem! Stará 
mama, ďakujem!“ Ďakovala som 
asi stokrát. „Ďakujem všetkým!“ 
Teraz budem rozmýšľať, kde ho 
dáme a ako sa budem o neho sta-
rať. Lebo Becky nie je hračka, je to 
moja najlepšia kamarátka. 

Vanesa Nemergutová, IV.B

Prekvapenie



V predmete biológia pre-
beráme v 5. ročníku ekosys-
témy. Aktuálnou témou bol 
vodný ekosystém, kde sme 
preberali rastliny a živočíchy 
žijúce v tomto prostredí. 
Počas obdobia dištančného 
vzdelávania, keď viac času 
žiaci trávia doma, dostali 
za úlohu na túto tému vy-
pracovať projekt, kde mohli 
použiť akúkoľvek techniku 
– kreslenie, maľovanie či 
lepenie obrázkov. Bola to 
pre nich príležitosť si nielen zo-
pakovať, čo sme sa o vodnom 
ekosystéme naučili, ale zároveň 

Vodný ekosystém očami piatakov

Termíny školských prázdnin
v školskom roku 2020/2021

jesenné 29. október – 30. október 2020

vianočné 23. december 2020 – 7. január 2021

polročné 1. február 2021 (pondelok)

jarné: BB, ZA, TN kraj
 KE, PO kraj
 BA, NR, TT kraj

15. február – 19. február 2021
22. február – 26. február 2021
1. marec – 5. marec 2021

veľkonočné 1. apríl – 6. apríl 2021

letné 1. júl – 31. august 2021

aktívne tvoriť a v neposlednom 
rade pri tom aj relaxovať. S touto 
úlohou sa žiaci popasovali veľmi 

dobre, na výsledku si dali záležať 
a každý projekt bol originálny.           

Mgr. Zuzana Janebová



Začiatkom jesene, keď sa nám dni začali skracovať, sa ŠKD 
premenil na Tekvičkovo.

Na túto našu tradíciu sme sa veľmi tešili. Tekvice sa preme-
nili na mimoňov, indiánov, batmana, draka, strašidelné budovy, 
ba i rôzne filmové či rozprávkové bytosti. Z tekvičiek a rôznych 
plodov jesene vytvorili deti s rodičmi aj nádherné jesenné de-
korácie, ktorými ožila celá vstupná chodba. Na spoločnú prácu 
a relax rodičov bol veľmi dobrý pohľad. Sviečky v tekvičkách 
v prítmí nádherne svietili, čo umocnilo magickú atmosféru. Tek-
vicové popoludnie nám rýchlo ubehlo a touto cestou pani vycho-
vávateľky ďakujú všetkým rodičom za vysokú účasť, zakúpenie 
aj prinesenie tekvíc, za ich šikovné ruky, tvorivosť, fantáziu a 
aktívnu pomoc pri vyrezávaní a zdobení. Zábava a atmosféra 
bola neopísateľná a už teraz sa tešíme na budúci rok.

Tekvičkovo Aktivity ŠKD

S dobrou náladou sa deti s pani vycho-
vávateľkami vybrali na Mikulášsky vláčik 
do SPM. Privítal ich Mikuláš s čertom a po-
vozili sa parným vlakom. Dozvedeli sa, ako 
vzniká medovník, oblátky, aj ako sa aran-
žuje a ozdobuje stromček. V historickom 
obchode deti zahrial horúci škoricový čaj, 
ale aj vianočná atmosféra v mlyne. Deti si 
opekali vianočné jabĺčka a v dielni u histo-
rikov si vyrobili krásne ozdoby a darčeky. 

Mgr. Miriama Nemergutová

Vianočné obdobie je určite pre 
mnohých najkrajším obdobím z ce-
lého roka. Nádherné chvíle, keď 
sú domácnosti krásne vyzdobené, 
svetielka svietia, rodiny sú spolu a 
v kuchyni rozvoniavajú dobroty. De-
cember sme v ŠKD začali výrobou 
vianočných prianí, ozdôb, darčekov 
a rôznymi zimnými aktivitami. Na 
vianočnom jarmoku žiaci predávali 
svoje vianočné výrobky, ozdôbky, 
pohľadnice, medovníčky či koláči-
ky. V adventnom čase, na pódiu 
v mestečku, sa zase predviedli ši-
kovní tanečníci a hudobníci z ŠKD. 
Tradične najočakávanejšou školskou 
udalosťou bola VIANOČNÁ BESIED-
KA. Príprava programu aj výzdoba 

bola náročná, ale výsledok bol o to 
čarovnejší. Kultúrny program bol 
pestrý ako vianočný stôl. Telocvič-
ňou zneli vianočné piesne, veršova-
né pásmo aj hra na flaute. Hostia 
si pozreli vianočné scénky, vypočuli 

Vianočná besiedka

Mikulášsky vláčik 

básne, koledy a potešili oči aj na 
tančekoch. Na záver si všetci spo-
ločne zaspievali vianočnú pieseň. 
Pre pani vychovávateľky a deti bol 
odmenou potlesk. O tom, že sme 
aspoň trošku prispeli k vianočnej 
nálade všetkých prítomných hostí, 
svedčil na ich tvárach úsmev, spo-
kojnosť, radosť a slzy dojatia.



Európsky týždeň mobility  
V rámci Európskeho týždňa mobility sme si parku na 
Sihoti zasúťažili, vyskúšali rôzne hry, športy a získali 
medailu. Bol to deň plný športu aj zábavy.

Udialo sa v ŠKD

Športový deň Nadácie SLSP
Športový deň Nadácie Slovenskej sporiteľne v mest-
skej hale. Najväčším zážitkom pre deti bolo stretnu-
tie s Matejom Tóthom.

Mesiac úcty k starším
Deti spríjemnili deň seniorom v Dome opatrovateľ-
skej služby na ulici Janka Kráľa svojim vystúpením. 
Aj takto si naša škola uctila Mesiac úcty k starším.

Návšteva hvezdárne 
Na návštevu hvezdárne sa tretiaci veľmi tešili. Cez 
ďalekohľad videli Merkúr ako malú čiernu guličku, 
presúvať sa popred Slnko. Bol to pekný a obohacu-
júci zážitok. 

Návšteva mestečka
Magickú atmosféru, čaro a vôňu Vianoc si žiaci 
s pani vychovávateľkami užili na vianočných trhoch. 
Nakúpili si rôzne darčeky a ochutnali dobroty, ktoré 
mestečko ponúkalo.

Návšteva knižnice 
Deti zo IV. oddelenia sa zapojili do literárnej súťaže 
„ Čítajte s nami“, ktorú organizuje Krajská knižnica 
Karola Kmeťka. 

Nitrianska galéria 
Deti zo VI. oddelenia navštívili Nitriansku galériu 
a pozreli si netradičnú výstavu fotografií. Pozorovali 
premenlivosť vo fotografii, pričom nafotili zaujímavé 
zábery.

Privítanie jari 
Deti zo IV. oddelenia sa začiatkom marca premenili 
na malých záhradkárov a zasadili si do črepníkov 
jarné kvetinky s veľkonočnou dekoráciou. 

Mgr. Miriama Nemergutová

Výlet na hrad 
Štvrtáci si októbrový deň spestrili prechádzkou na 
Nitriansky hrad, ktorá bola spojená s výkladom lek-
tora. 

Zdravotná príprava
Na zdravotnej príprave si deti vypočuli, aké sú zá-
kladné pravidlá ústnej hygieny a prvej pomoci. Na 
figuríne si mohli vyskúšať, ako je potrené previesť 
resuscitáciu a umelé dýchanie.



KROKOVANIE je jedným zo základných prostredí v Hej-
ného matematike, ktoré využíva rytmický pohyb chôdze. 
Rytmus, presnejšie súlad slova a pohybu, je základom 
aritmetického myslenia. Nácvik krokovania je systematic-
ky budovaný od začiatku 1. ročníka. Pomocou krokovania 
si deti dokážu namodelovať klasické príklady, prípadne si 
overiť správnosť svojho riešenia. Získavajú praktické skúse-
nosti pre prácu so znamienkami a vstup k záporným číslam, 
zoznamujú sa s prirodzenými a následne celými číslami. 
Pohybom po páse žiaci nielen odhaľujú základné počtové 
operácie, ale tiež sa zoznamujú s číselnou osou.
Prínosy prostredia Krokovanie:
• základom aritmetiky je rytmus, dôležitá je synchronizácia 
pohybu a slova, riekanka, tlieskanie, prikladanie nohy, zada-
nie základných povelov
• rozvoj orientácie v priestore (vpred a vzad)
• propedeutika číselnej osi
• tvorba jednoduchého jazyka
• riešenie lineárnych rovníc v jazyku šípok
• budovanie predstáv o absolútnej hodnote
• budovanie predstáv o zápornom čísle (krokovanie dozadu) 
a operáciách s nimi
• zapojením hádzania kockou získavame skúsenosti s javmi 
náhody a pravdepodobnosti

KROKOVANIE V PRAXI
Na krokovanie používame krokovací pás, ktorý je  na po-
dlahe a deti fyzicky krokujú alebo majú malý krokovací pás 
na svojej lavici a krokovanie robia pomocou figúrky - my 
sme využívali Stikeez.
• Úvodná etapa – pohyb a nácvik povelov (1. ročník)
Najprv učiteľ sám predvedie žiakom krokovanie. Vysloví 
pokyn: „Urob štyri kroky dopredu, začni teraz!“ Urobí štyri 
kroky dopredu, pričom počíta a tlieska do rytmu 1, 2, 3, 
4. Potom sa žiaci pridajú a počítajú s učiteľom a následne 
aj sami krokujú a tlieskajú do rytmu chôdze. V tejto etape 
krokovania sa prepájajú čísla (ich akustická podoba), ryt-
mus zvukový (počítanie, tlieskanie, recitovanie riekanky) a 

rytmus pohybový (krokovanie a tlieskanie). Táto synchro-
nizácia rytmov hrá kľúčovú úlohu pre zvládnutie algoritmu 
počítania a je základom aritmetického myslenia. 
• Prvá etapa – viacdielne povely a štandardizácia 
dĺžky krokov (1. ročník)
Učiteľ určí dvoch žiakov a postaví ich vedľa seba (Adama 
a Evu). Dáva im dvojdielny povel: „Adam, urob tri kroky 
dopredu, potom dva kroky dopredu, začni teraz!“ Trieda 
počíta, tlieska a Adam krokuje. Učiteľ sa spýta triedy: „Aký 
povel dáme Eve, aby stála vedľa Adama?“ Odpoveď: „Eva, 
urob päť krokov dopredu, začni teraz!“
• Druhá etapa – krokovanie dozadu a záporné číslo 
(1. ročník)
Krokovanie rozšírime o kroky dozadu. Žiaci dostávajú pove-
ly, napr.: „Urob tri kroky dopredu, dva kroky dozadu, začni 
teraz!“ Ak jeden žiak dostane povel „Urob dva kroky dopre-
du, potom tri kroky dozadu, začni teraz!“ a chceme, aby sa 
druhý žiak dostal na jeho úroveň, druhý musí odkrokovať 
jeden krok dozadu. Tu je zrejmé, že žiaci sa stretávajú so 
sémantickým modelom záporného čísla. Jeden krok dozadu 
je reprezentáciou čísla -1.
• Tretia etapa – zápis (1. ročník)
Počet povelov pribúda tak, že už nie je možné si ich zapa-
mätať. V diskusii triedy sa tak dospeje k potrebe zápisu 
– šípkový zápis. Napr. dvojdielny povel „Urob tri kroky 
dopredu, potom dva kroky dozadu, začni teraz!“ zapíšeme 
takto: . Prichádza tu k prechodu od dramatizá-
cie situácie k jej znakovému záznamu. 
• Štvrtá etapa – propedeutika rovníc (2. ročník)
Adam a Eva stoja vedľa seba. Učiteľ povie: „Eva, urob štyri 
kroky dopredu, začni teraz!“ Eva odkrokuje. Učiteľ potom 
dáva prvý diel povelu: „Adam, urob tri kroky dopredu,...“ a 
gestom naznačí, aby trieda doplnila druhý diel povelu. Situ-
áciu prepíšeme do šípkového zápisu:  = . 
Náročnosť „krokovacích rovníc“ sa stupňuje, napr.: „Eva, 
urob dva kroky dozadu, štyri kroky dopredu, tri kroky doza-
du a jeden krok dozadu, začni teraz!“ 

(Pokračovanie na 12. strane)

Keď (nás) matematika baví...



(Dokončenie z 11. strany)

Potom nasleduje druhý neukončený 
povel: „Adam, urob tri kroky dopredu, 
dva dozadu...“ a žiaci doplnia: „Tri kro-
ky dozadu.“
Skúste si vyriešiť pár príkladov:
Aleš a Blanka stoja vedľa seba. Aleš 
odkrokuje podľa zápisu. Koľko krokov 
musí urobiť Blanka, aby znovu stáli 
vedľa seba? Krokovaním vyrieš a doplň 
do zápisu.

 
Ďalej žiaci riešia rovnice zapísané šíp-

kami, napr. Vyrieš a krokuj.

• Piata etapa – šípkové rovnice 
s dvoma neznámymi (2. ročník)
Žiaci riešia šípkové rovnice, napr.: V 
každej úlohe (v riadku) použi len dve 
šípky, nájdi tri rôzne riešenia.

Keď (nás) matematika baví...

Krokovanie je pre deti zážitkovým 
prostredím, v ktorom sa rozvíja ich 
sebaprezentácia a toto prostredie ich 
naozaj veľmi baví! Je jedno, či budú 
krokovať, tlieskať, počítať alebo len 
hádzať kockou – každá z týchto úloh je 
tu dôležitá a každý chce robiť všetko z 
toho! Je dôležité uvedomiť si, že nejde 
o nič iné len o sčítanie a odčítanie čísel, 
čo je pre nás v H-mat oveľa zábavnej-
šie, nakoľko si príklady môžeme reálne 
„odkráčať“ alebo ich zakresliť šípkami. 

Mgr. Janka Stoklasová, 
Mgr. Miroslava Barátová

Žijeme v pokročilej dobe smartfónov a inteli-
gentných hodiniek, kde klasické ručičkové ho-
diny vychádzajú z módy. Netreba však zabú-
dať na to, že technika nás môže kedykoľvek 

zradiť a potom budeme asi ťažko určovať čas na slnečných 
hodinách nakreslených v piesku. Treba tiež spomenúť, že 
veľa detí dnes vďaka digitálnej dobe nedokáže podľa ru-
čičkových hodiniek určiť čas, čo je dosť smutné. Aplikácia 
UČÍME SA HODINY im s tým pomôže. Je jednoduchá a 
obsahuje sedem výučbových lekcií a hry. 
MATEMÁG je dobrodružná edukatívna hra, 
v ktorej musia deti riešiť rôzne prekážky 
a logické úlohy, ale aj zvládnuť jednoduché 
programovanie. Je založená na princípe Hej-
ného metódy, ale zaujme aj žiakov, ktorí sa učia „klasickú“ 
matematiku.

MOZGOŽRÚT je edukačná hra založená na 
pravidelnosti, opakovaní a zábave. Veľa detí, 
ktoré používajú portál www.bezkriedy.sk, ju 
už pozná. Prihlásite sa do nej pomocou úda-

jov z „bezkriedy“ a môžete hrať. Nenechajte Mozgožrúta 
hladovať!
Voľný čas sa dá využívať rozumne, a teda na-
miesto dvoch hodín scrollovania Instagramu 
a Facebooku by bolo rozumnejšie zdokonaliť 
sa v cudzích jazykoch! V aplikácii DUOLINGO 
si precvičíte hovorenie, čítanie, písanie aj počúvanie v cu-
dzom jazyku, ktorý si vyberiete.
Užitočnú aplikáciu na skenovanie dokumentov SIMPLE 
SCAN využijete, keď nemáte doma skener a potrebujete 
odoslať kvalitnú kópiu dokumentu. Oproti bežnej fotke 

je takto vytvorený dokument oveľa lepšie 
čitateľný a môžete ho odoslať príjemcovi ako 
obrázok alebo PDF súbor. Využijete napr. keď 
ste doma a potrebujete pani učiteľke odoslať 

vypracované úlohy.
GOOGLE DRIVE je absolútna nutnosť pre 
všetkých, ktorí chcú mať svoje dokumenty 
bezpečne zálohované a potrebujú sa k nim 
dostať kedykoľvek cez počítač, tablet alebo 
mobil. Svoje súbory môžete zdieľať s ostatnými užívateľmi, 
ktorí ich môžu zobrazovať, upravovať alebo k nim pridávať 
komentáre. Všetky veci, ktoré máte uložené na Drive v po-
čítači, si budete môcť prezerať na akomkoľvek zariadení, 
v ktorom máte Drive nainštalovaný. Už sa nemusíte báť 
toho, že si niečo zabudnete nahrať na USB. Keď to budete 
mať uložené na Drive, bez problémov sa k tomu dostanete 
cez mobil.  

Okrem aplikácií odporúčam aj stránky na precvičovanie 
učiva a efektívne trávenie času na internete. Pre mňa 
najosvedčenejšie a vám určite známe sú www.kozmix.sk, 
www.matika.in, www.viemeposlovensky.sk (na hlavnej liš-
te sa dá prekliknúť na MAT, ANJ, programovanie...) alebo 
stránka www.zlatka.in. 

K situácii týkajúcej sa pandémie koronavírusu odpo-
rúčam čítanie pre (menšie) deti a ich rodičov. E-kniha 
Nezastaviteľní (autorka Iryna Zelyk) je krátka poviedka na-
písaná v podobe rozhovorov medzi vedkyňou a jej synom. 
Čitateľom ponúka rozšírenie si vedomostí o vírusoch, ich 
prenose, učí deti porozumieť ich pocitom, ale aj utriediť si 
tie najdôležitejšie hodnoty v neľahkých časoch.  

Mgr. Miroslava Barátová

Čo užitočné môžete nájsť v online svete



Naši najmenší žiaci z 1.C triedy sa zapojili do súťaže pre 
školy „Moja malá záhradka.“ Ich úlohou bolo vypestovať 
rastlinky a napísať rozprávku o tom, ako rastlinky rastú. 
O tom, že sú veľmi šikovní a tvoriví, niet pochýb, veď 
posúďte sami.                    Mgr. Martina Buchová

Paprikový príbeh
Bola raz jedna záhradka, v ktorej rástla červená paprika. 
Je to moja obľúbená zelenina, preto vám rozpoviem jej 
príbeh.
Vlastnými rúčkami som zasadil semienka do zeme. Vtom 
sa na oblohe stretli tmavé mraky a spustil sa z nich dážď. 
Vlastne ma to potešilo, lebo on popolieval zrniečka. Po-
tom vyšlo slnko. Svojimi lúčmi ohrialo zem. Semienka 
vyklíčili a vyrástli z nich zelené rastlinky. Ochraňoval som 
ich vlastnými rukami pred vtákmi. Dovolil som iba včiel-
kam sadnúť si na ich kvietky. Tie sa premenili na malé 
papričky. Každým dňom boli väčšie a väčšie. Aj moja ra-
dosť bola každým dňom väčšia. Ak nepršalo, ja som sa 
staral o ich pitný režim. A dočkal som sa.
Jedného dňa sa na mňa usmievala dozretá červená pap-
rika. Konečne som si mohol urobiť chutné raňajky s chle-
bíkom a s obľúbenou červenou paprikou. Mňam. Veľmi 
som si pochutil.                             Nikolajko Babulic 

Zajačik a záhradka detí z 1. C
Bol raz jeden veľmi hladný zajac. Volal sa Tik Tik Bo. Od 
svojho kamaráta Nikolasa sa dozvedel, že v 1. C na Tuli-
pánovej škole si deti sadili záhradku. A tak sa vkradol do 
školy a hľadal, kde by tá záhradka mohla byť.
Našiel tú záhradku v triede na skrini. Boli tam narastené 
malé rastlinky, ale Tik Tik Bo si tam predstavoval veľkú 
hlávku čínskej kapusty. A kapusty nikde. Potom bol smut-
ný a rozhodol sa, že si pospí. Sníval sa mu sen, že v zá-
hradke vyrástlo veľa hláv čínskej kapusty a každé dieťa 
z 1. C si prišlo pozrieť, čo mu tam ešte vyrástlo. Našli 
tam spiaceho zajaca a tak ho zobudili. Danko a Eli sa ho 

spýtali, čo robí v ich triede. Zajko im povedal: Bol som 
veľmi hladný a tak som tu čakal, pokiaľ vyrastie nejaká 
zeleninka a chcel som si trošku zajesť. Ale deti povedali: 
To nie je správne brať druhým, čo si zasadili. Ale keďže 
mali dobré srdiečka, nakoniec sa nad zajkom zľutovali 
a odpustili mu aj to, že im chcel zobrať ich zeleninku. 
Každé dieťa mu dalo kúsok zo svojej zeleniny, a tak Tik 
Tik Bo bol veľmi šťastný. Deti mu potom pomohli zele-
ninku odniesť  do svojho úkrytu. 
Keď zajko otvoril oči, zistil, že je vo svojom úkryte. Vedľa 
neho ležala všelijaká zeleninka. Takže to nebol sen, ale 
stalo sa to naozaj! Zajko sa stal odvtedy s deťmi z 1. C 
nerozlučný kamarát a tie mu pravidelne nosili kapustič-
ku, mrkvičku a všeličo ostatné, čo im vyrástlo v ich zá-
hradke.                                         Nikolasko Gordus 

Rozprávka o rastlinkách
Vybrali sa raz tri fazuľky do sveta. Našli tam stromčeky 
a krásne kvetinky. Fazuľky boli už veľmi unavené. Ľahli 
si na mäkkú zem a zaspali. Zrazu sa spustil dáždik. Keď 
prestalo pršať, vykuklo slniečko. S fazuľkami sa začalo 
diať niečo zvláštne. Narástli im korienky a potom sa za-
čali fazuľky naťahovať za slniečkom. Čoskoro z nich boli 
krásne zelené rastlinky.                    Eliška Strnisková 

Paštrnáčikova záhradka
Bol raz jeden paštrnáčik, ktorý veľmi ľúbil sladkosti. Jed-
ného dňa sa prepapal maškŕt. Veľmi ho bolelo bruško, 
a tak musel ísť k doktorke. Pani doktorka mu vysvetlila, 
že musí papať zeleninu a ovocie, aby bol zdravý a silný. 
Paštrnáčik sa bál, že ho bude znovu bolieť bruško a tak 
sľúbil že sa polepší. Doma si zasadil zeleninku: žeruchu, 
reďkovky, rajčiny, kapustičku, tekvicu. Každý deň záhrad-
ku polieval, rozprával sa s ňou. Pozoroval, ako sa mu 
mení deň za dňom. Mal z nej veľkú radosť. Tešil sa na 
svoju prvú úrodu.                           Jakubko Barbírik

(Pokračovanie na 14. strane) 

Moja malá záhradka



Moja malá záhradka

Nájdi HLAVNÉ MESTÁ skryté v týchto vetách.

LEVEL 1: NA ROZBEH
Naša babka Anka rada telefonuje sestre na Moravu.
Lukáš to skúšal, ale nikto nevie deň stáť na jednej nohe.
Ocino, toho vianočného kapra Hanka vykostí?
Mamina, prečo je to mäso fialové?

LEVEL 2: TOTO EŠTE DÁŠ
Tvoj špenát mi nechutí, ja si navarím guláš.
Za trojročné decko daň neplatíte.
Kedy bojovalo Slovensko s útokmi Turkov?
Na maturite: Po takejto odpovedi slabej rútiš sa 
do priepasti, Simon.

LEVEL 3: TRÁPIME MAKOVIČKU
Rozmýšľam nad štúdiom kybernetiky v Brne.
Trojčlenky je vhodné využívať hlavne pri počítaní percent.
Koľko si dostal lineárnych rovníc na úlohu?
Ryba ku kapuste? To sa predsa vôbec nehodí.

LEVEL 4: DOCENT
Vravel som ti, že slaná voda karosériu zničí.
Príručný kufor a batožinu ti musím poriadne očistiť.
Slabší výkon Honda maskuje novou elektronikou.
Táto tvoja písomka, to je hotový galimatiáš!

u Azerbajdžan
u Bulharsko
u Česko
u Dánsko
u Estónsko
u Libanon
u Maroko
u Nórsko

u Peru
u Rakúsko
u Senegal
u Sýria
u Švajčiarsko
u Taliansko
u Turecko
u Ukrajina

Ak chceš poradiť, tak tu máš krajiny, 
ktorých hlavné mestá máš hľadať:

Ale buď frajer a negúgli to!

UTAJENÁ GEOGRAFIA

Mgr. Martin Kilian

(Dokončenie z 13. strany)

Rozprávka o záhrade
Bolo raz jedno jablko, volalo sa pán Jabĺčko. To malo zá-
hradku a v tej záhradke bývali neposlušné hraboše. Tie 
hraboše, všetko, čo si pán Jabĺčko zasadil, zjedli. Zrazu 
jeden rok bol iný. Hraboše už nezjedli to, čo si pán Ja-
bĺčko zasadil, lebo si v zime postavil veľký skleník aj s 
podlahou. Skleník namaľoval, ako keby bolo leto. Okrem 
toho pán Jabĺčko pohľadal všetky diery hrabošov a vy-
plavil ich. Ale hrabošom to vôbec nevadilo, lebo oni mali 
spravenú cestu až do kanála. Dokonca sa potešili, lebo 
sa mohli surfovať dolu dierami. Od toho dňa sa tam už 
žiaden hraboš nedostal. No konečne! Podarilo sa a pán 
Jabĺčko vypestoval zeleninku. Z tejto zeleninky si potom 
odložil semienka a dal ich školáčikom, aby si aj oni zasa-
dili. Veľmi sa tešili, že majú vlastnú záhradku. Zo semie-
nok im vyrasti rastlinky a školáčikovia sledovali, ako sa 
rastlinky menia na zeleninku. 

Simonko Šuhajda

Prekvapenie
Žiaci zasadili tajnú záhradu. Pani učiteľka, kuchárky a vy-
chovávateľky o tom nevedeli, lebo to bola tajná záhrada. 
Sadili to vonku medzi stromami. Cez prestávku sa tajne 
o ňu starali.
Deti zasadili semienka do zeme. Čakali - čakali, ale nič 
nevideli. 
Jeden chlapček im povedal, že semienka potrebujú nie-
koľko dní, aby narástli. Najskôr pustili korienky do zeme a 
potom pomaly klíčili. To už deti videli. 
Potom sa deti hrali kameň-papier-nožnice a víťaz chodil 
polievať rastlinky. Keď bola pôda moc vlhká, to znamena-
lo, že už netreba polievať.
Semienka boli záhadou aj pre deti, pretože nevedeli, čo 
narastie. Ako tak rastlinky rástli, deti si podľa albumu 
určovali, čo pestujú. Keď boli rastlinky dostatočne veľké, 
tak ich ukázali pani učiteľke, kuchárkam a vychovávateľ-
kám. A na koniec ich darovali paniam kuchárkam, aby im 
z nich spravili obed.
A hádajte, čo pestovali?  Bola tam bazalka, cibuľa, mrkva, 
oregáno, špenát, rukola, červená paprika.

Marek Horník



...je súťaž, do ktorej sme sa ako 
škola zapojili a prebiehala od 16. 
do 27. septembra. Každý deň 
počas týchto dvoch týždňov žiačky 
našej školy zisťovali, ako sme/ste 
sa dopravili do školy. Hlavnou 
myšlienkou tejto súťaže bolo, aby 
sme zlepšili dopravu na Slovensku 
a jej dopad na životné prostre-
die. Týmto sme chceli motivovať 

všetkých, aby miesto áut zvolili 
prechádzku, bicykel, kolobežku 
alebo hromadnú dopravu, čím 
prospievame nielen okoliu, ale aj 
sebe. 

A spoznali sme aj víťazov!
Na prvom stupni zvíťazila trie-

da 2.A, ktorá za svoj ekologický 
prístup vyhrala týždeň bez domá-
cich úloh . Na druhom stupni 

zvíťazila trieda 6.B, ktorá vyhrala 
možnosť prenocovania v škole 

. Veľmi nás potešilo, že počas 
súťaže sa znížilo množstvo žiakov 
dopravujúcich sa do školy autom 
o 10%. Veríme, že nám bude aj 
naďalej záležať na ochrane ži-
votného prostredia a bezpečnosti 
v okolí školy.   

Mgr. Tatiana Pienčáková

Už ako každý rok, pri príleži-
tosti Svetového dňa stromov, 
naši deviataci sadili svoj strom-
ček (Huga ). Nepreháňame, 
ak povieme, že bez stromov by 
sme neprežili. Ľudstvu pomá-
hajú tak, ako žiadna iná rast-
lina. Tak aj naši žiaci prispeli k 
zlepšeniu našej planéty.    

Mgr. Jana Trnková

22. október – Svetový deň stromov



...o tomto sa presvedčili aj naši šikovní šiesta-
ci, ktorí sa na príchod zimy a mrazivého počasia 
pripravili vyrobením kŕmidiel pre operencov, ktorí 
navštívia areál našej školy. Počas hodín techniky na 
nich usilovne pracovali a hotové výrobky rozmiest-
nili v areáli Tulipánky.               Mgr. Jozef Uhlár

Technika je zábava!

Cyklistika patrí medzi atraktívne alternatívy trvalo udržateľnej 
dopravy. Nesporné sú aj jej výhody pre zdravie, v neposlednom 
rade pre životné prostredie. Preto naša škola pravidelne moti-
vuje svojich žiakov k tomu, aby čo najčastejšie volili bicykel pre 
svoj presun či šport. Výnimkou nie je ani tento školský rok, kto-
rý sme začali zorganizovaním úspešnej akcie Tulipán Biketour 
v rámci prípravy na Európsky týždeň mobility (16.-22. septem-
bra), ktorý každoročne naša škola podporuje. Tulipán Biketour 
sa zúčastnili desiatky žiakov, ktorí pod vedením pedagógov 
prešli 23 km cestu okolo mesta a utvrdili si pravidlá bezpečnej 
jazdy. Počas prestávok na letisku v Janíkovciach a botanickej 
záhrade SPU si každý z mladých športovcov našiel to, čo ho baví 
a zaujíma. Už teraz sa tešíme na budúci ročník! 

PaedDr. Jakub Bučko, Mgr. Igor Mesároš

Tulipán Biketour 2019



26. september bol vyhlásený za 
Európsky deň jazykov už v roku 
2001. Každoročne sa pri tejto 
príležitosti konajú oslavy, ktorých 
cieľom je upozorniť verejnosť na 
dôležitosť štúdia jazykov, ale aj 

podporiť jazykovú a kultúrnu roz-
manitosť Európy. 

Aj naši žiaci tried 3.A, 4.B, 5.A, 
5.B, 6.A, 6.B, 6.C sa zapojili do 
týchto osláv a zozbierali rôznoro-
dé informácie o krajinách Európy 

a ich jazykoch. Výsledkom ich 
práce boli krásne projekty. 

Mgr. Jozefína Asztalosová, 
PhDr. Veronika Jancsová, 

PhDr. Erika Zriba Ilková

Európsky deň jazykov 

...pod týmto názvom sa v Dome Matice slovenskej 
začiatkom decembra konala výstava výtvarných 
prác našich Tulipánčat. Hlavným motívom bolo 
objavovanie Slovenska s hravosťou, ktorá je tak 
typická pre detských umelcov. Ďakujeme za krásny 
umelecký zážitok!       PhDr. Veronika Jancsová

Slovensko farbami detí



I love travelling, discovering new 
places, tasting new meals and visit-
ing historical monuments. My dream 
is to travel. If I could, I would like to 
go everywhere. 

So when the coronavirus ends, we 
will definitely go to support Italians. 
We want to go to Tuscany with my 
mother. There we would like to see 
Florence, Leaning Tower of Pisa and 
Cinque Terre. Also, I would like to 
see Milan, Naples, Rome and Verona 
in Italy, too. I love Italy. I have been 
3 times. I love their cuisine. Overall, 
I really like it there. I have been in 
Venice (3 times). I hate to remem-
ber that.

 I would also like to go to Spain. 
There I would like to see Barcelona, 

Valencia, Sevilla. I would also like to 
visit Greece. I dream to see San-
torini, Athens and Elafonisi. This is 
a beach with pink sand and beauti-
ful clear water. 

I would also like to explore Buda-
pest. I really want visit Tropicarium 
the most. As of Poland, I would 
like to see Warsaw and Krakow. 
My parents were in Krakow and 
I really liked when they showed me 
the photos. In the Czech Republic 
I would like to see Prague again, 
which I liked very much. Prague 
is very beautiful city. Moscow too, 
I am interested seeing Red Square. 
I would also like to visit France. That 
is where I like Paris and Disneyland. 
I would also like to visit Lisbon. 

This is only Europe, of course there 
is more. In South America, I would 
like to see Rio de Janeiro at the 
time of carnival and Parque National 
Natural Tayrona in Columbia. Now, 
I would like to be in quarantine with 
Maluma, the most beautiful man in 
the world, in Medellín (Columbia). 

But I am very grateful for Google 
Maps because my mom and I have 
already been in Florence during this 
quarantine time. But I hope and be-
lieve that my dream will come true 
and I will travel for real. 

In the meantime, I will learn lan-
guages and especially English so 
I do not get lost.

Juliana Buchová, 9.A

Where do I want to go when the coronavirus ends?

After this virus is over, I would like 
to visit my family first. First here 
in Slovakia, then abroad. First, I 
would go to London to see my uncle 
Michael. I would definitely look at 
the city because I love London. 

Then I’d like to go to Rome where I 
have my aunt Sara. I am very scared 
about her right now but we write 
often, it’s okay. I would also like to 
visit Spain, where my cousin Maria 
is studying. Most of all I want to 
visit Barcelona and its monuments. 

I want to see Sagrada Familia and of 
course I can’t forget the Camp Nou 
stadium. 

I would very much like to go visit 
USA, especially California. I would 
very much like to study somewhere 
around Los Angeles. I would like to 
start at least with an exchange stay 
but with my English, I don’t know. 
But I would also like to see New 
York. 

Since my grandfather is a diver, I 
would like to go diving with him to 

the Maledives or Galapagos Islands, 
he was a hundred times here. He still 
hasn’t fulfilled the promised Egypt.

 I’m sure I want to go back to 
Colmar in France, this city really 
enchanted me. I would like to see 
so much places in the world. I love 
traveling. 

If I could travel around the world 
as my grandfather, I’m the happiest 
person in the world.

Timea Blašková, 9.A

Where do I want to go when the coronavirus ends?



ZAHRAJME SA S DVOJKAMI
Máte pred sebou zápis so štyrmi dvojkami na 
jednej strane rovnosti. Medzi tieto dvojky mô-
žete vpísať znamienka z nasledovnej ponuky: 

+ - . :
(sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie)

Každé znamienko môžete použiť najviac raz. Potrebujete použiť 
presne tri znamienka. Nepoužívajte žiadne zátvorky, ani iné prvky.

Nájdite aspoň jedno riešenie pre každý z 5 riadkov.
Mgr. Martin Kilian

2 . 2 : 2 - 2  =  0
2   2   2   2  =  1
2   2   2   2  =  2
2   2   2   2  =  3
2   2   2   2  =  4
2   2   2   2  =  5

ò ò ò 

telocvičňa

pavilón C

pavilón B

hlavná brána

30 m

34
 m

20 m

105 m

90
 m

hlavná 
budova

zborovňa 
1-4

16
 m

Zadanie slovnej úlohy:
Presne v čase 7:55:00 vyrazí p. učiteľka 
Hrnčárová od hlavnej brány rýchlosťou 1,5 
metra za sekundu smerom do telocvične.
Presne v tom istom čase vyrazí p. učiteľ 
Mesároš z telocvične rýchlosťou 2 metre 
za sekundu smerom k hlavnej bráne.
Kde presne sa stretnú? Koľko sekúnd 
trvala ich cesta? V akom čase sa stretnú?
Pani riaditeľka Sailerová sa práve 
nachádza v zborovni 1-4. Akou rýchlosťou 
musí vyraziť (tiež v čase 7:55), aby prišla 
na miesto ich stretnutia presne v tom 
istom čase?

Slovná úloha z matematiky
špeciálne pre žiakov ZŠ Tulipánová

A teraz trochu vtipnej kaše :-)
è Kto z deviatakov vyrieši túto úlohu do 28 sekúnd, je automaticky prijatý na ľubovoľnú strednú školu 
v Európskej únii podľa vlastného výberu. So štipendiom a ubytovaním.
è Živá simulácia slovnej úlohy sa uskutoční v prvý júnový utorok 2020, ktorý bude spĺňať: a) nasleduje po 
splne mesiaca, b) jeho dátum (deň v mesiaci) je prvočíslo, c) ciferný súčet celého dátumu (ddmmrrrr) dáva 
po delení siedmimi zvyšok jeden. V tento deň si to môžete prísť vychutnať. :-)             Mgr. Martin Kilian

NA POBAVENIE,
ALE AJ NA RÁTANIE



Na začiatku apríla si už každý 
zvykol na domácu karanténu. Sem-
-tam sa nám zacnie za školou, den-
ne za kamošmi a každú chvíľu za 
„slobodou“. Od času, kedy sme boli 
naposledy spolu, ubehol takmer 
mesiac. Začiatky boli ťažké. Učili 
sme sa spolu „fungovať“. Na za-
čiatku apríla sme sa však zapojili 
do celosvetového „divadla“ a tro-
chu vyšli z tohto stereotypu. Piataci 

(keďže sa tento rok učili o Mesiaci) 
mali za úlohu sledovať Superme-
siac. Čo to znamená?

Tento názov nie je vedecky pod-
ložený, ale znamená to stav, keď 
Mesiac dosiahne perigeum, teda 
najbližší bod k Zemi na obežnej 
dráhe. Nakoľko bolo úplne bezob-
lačná obloha, mohli sme tak ob-
divovať nášho najbližšieho suseda 
pekne celú noc. V takomto období 

je približne o sedem percent väč-
ší a aj jasnejší. Možno ste počuli 
názov „Ružový Mesiac“. Je to ne-
presné pomenovanie tohto stavu 
a pochádza ešte z obdobia, keď sa 
po Amerike premávali Indiáni. Sa-
mozrejme, že špecifické okolnosti 
v atmosfére nám môžu tento jav 
trochu skresliť.

Pár faktov, čo si možno zabu-
dol/la...

• Mesiac nesvieti (odráža slneč-
né lúče), môže za príliv a odliv na 
Zemi

• Zo Zeme vidíme stále tu istú 
časť Mesiaca

• V súčasnosti sa uvažuje o vý-
stavbe na Mesiaci (firmy ponúkajú 
nemalé peniaze za naprojektovanie 
mesačného mesta)

• Jeho vzdialenosť od Zeme je 
384 403 km

• Už začína aj vesmírny turizmus, 
budúci rok tak prví „turisti“ poletia 
na týždeň na Mesiac (takýto výlet 
ich bude stáť okolo milióna americ-
kých dolárov). 

Mgr. Jana Trnková

Supermesiac
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Mgr. Martin Kilian



Veľká noc je bezpochyby najvýznam-
nejším a najstarším kresťanským sviat-
kom v roku. Pripomína nám umučenie, 
smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, čo 
sú nosné udalosti kresťanskej viery. 

Veľký piatok je práve dňom ukrižo-
vania Ježiša, kedy nás Boh v Kristovi 
vykúpil vlastnou krvou na kríži a dokončil 
tak dielo spasenia sveta. Biela sobota je 
dňom pokory, ticha a istého očakávania, 
dňom, kedy bol Ježiš uložený do hrobu. 
Následná Veľkonočná nedeľa je časom 
samotného zmŕtvychvstania Krista, kedy 
prekonal smrť a vrátil sa k životu. 

No zvyky a tradícia veľkonočného pon-
delka nemajú kresťanský pôvod. Tradícia 
šibania a oblievania siaha ďaleko do 
slovanskej predkresťanskej doby pohan-
ských osláv príchodu jari (kresťanstvo 
sa na našom území začalo šíriť až od 
roku 863 n.l. - príchodom vierozvestcov 
Konštantína a Metoda). Starí Slovania 
oslavovali znovuzrodenie prírody, ktorá 
sa opäť prebúdzala k novému životu a 
plodnosti. Ľudia sa obdarúvali vajcami 
farbenými na červeno. Práve vajcia pred-
stavovali plodnosť a červená farba krv 
- životnú silu.

Každú jar sa zbierali mladé výhonky vŕ-
bového prútia, ktoré sa neskôr plietli do 
jednoduchých korbáčov. V našej tradícii 
a kultúre bolo a stále je prirodzené, že v 
medziľudských vzťahoch sa aktivita a ini-
ciatíva vždy očakávala od mužského po-
kolenia. Preto najmä chlapci prichádzali 
za dievčatami a práve dotykom týchto 
mladých, zdravých a plodných výhonkov 

odovzdávali dievčatám tieto vlastnosti, 
aby získali ich silu a všetky pozitívne 
účinky rozvitého prútika. Pozornosť sa 
však venovala aj ich mamám, ktoré verili, 
že po vyšibaní omladnú.

Bohužiaľ, to, čo dnes mnohé dievčatá 
vnímajú ako niečo ponižujúce a rozčuľu-
jú sa, prečo by sa mali nechať chlapcami 
„otĺkať“, malo podľa tejto mágie dotyku 
v minulosti veľký význam. Dievčatá sa ši-
bačom vždy veľmi potešili. Okrem toho, 
že návšteva mládencov bola prejavom 
záujmu o ne a istej náklonnosti voči 
nim, verili, že po jemnom vyšibaní budú 
svieže, zdravé a opeknejú. Ak by nikto 
neprišiel, vnímali by to ako zahanbenie a 
nezáujem. Aj preto mládencom chystali 
vlastnoručne zdobené kraslice - darova-
né maľované vajíčka - symbol plodnosti 
a lásky.

K šibaniu patrila aj oblievačka. Opäť, 
nie preto, aby sa dievčatám vedome ublí-
žilo, ale práve naopak. Dotyk čerstvej te-
čúcej vody mal zaručovať zmytie chorôb 
a omladnutie dievčat po celý rok. 

Súčasnú, čoraz častejšiu nepopula-
ritu týchto tradícii u mladej generácie 
znásobuje aj nepochopenie pôvodného 
významu týchto úkonov u samotných 
chlapcov. Mnohí necitlivo pristupujú 
k týmto pôvodným, priam magickým 
obradom. Silou šľahajú svojim šibákom 
a častokrát, naozaj proti vôli samotných 
dievčat, to preženú aj s vodou. To je už 
pokrivenie významu 
tradícií, čo je jedno-
značne za čiarou.

Možno aj preto čoraz 
viac rodín preberá tra-
dície iných kultúr, naj-
mä západnej Európy. 
Do svojich záhrad 
poschovávajú maľované či čokoládové 
vajíčka, zajačikov a deti ich následne 
hľadajú. Je to príjemná alternatíva ako 
stráviť rodinný čas v jarnej prírode. No 
tradície šibania a oblievania našich dáv-
nych predkov, ktoré sa zachovali tisíce 
rokov, majú aj spoločenský význam. Sú 
možnosťou spontánneho stretávania sa 
ľudí nielen v rámci rodinného kruhu. Sú 
príležitosťou milých návštev vzdialených 
príbuzných, susedov, známych, spolužia-

kov či kamarátov z detstva, ktorých sme 
dlho nevideli a na návštevu ktorých by 
možno v bežný rok nebol čas ani príleži-
tosť. Tieto sviatky a tradície, ktoré k nim 
patria, sú šancou na obnovu a získavanie 
nových medziľudských vzťahov, možno 
tak ako kedysi vznikali nové lásky pri 
jemnom dotyku vŕbového prúta chlapca 
a jeho vyvolenej dievčiny. 

Preto chlapci, zachovajme si džentl-
menstvo voči slečnám, vážme si ich a 
prejavme im úctu tak, že si upletieme 
čerstvý korbáč, prídeme ich navštíviť a 
dotykom prúta im prenesieme tie ma-
gické vlastnosti prebúdzajúcej sa jari. 
Oblejme ich kvapkami vody, aby boli 
zdravé po celý rok a tak ukážme, že si 
ich vážime. 

A dievčatá, neodchádzajte na Veľko-
nočný pondelok z domu, neodpájajte 
zvončeky. Užite si nevšedné návštevy 
a záujem chlapcov, aby ste boli zdravé 
a krásne po celý rok. Možno ich touto 

návštevou aj lepšie spo-
znáte. 

Zvyky a tradície Veľ-
kej noci patria k nášmu 
jedinečnému kultúrne-
mu dedičstvu po našich 
predkoch. Neobjavujú 
sa takmer nikde inde 

na svete. Prestávame im však rozumieť, 
najmä obyvatelia západnej Európy tým-
to našim tradíciám nerozumejú. Preto 
je treba čoraz častejšie pripomínať ich 
ušľachtilý význam uctenia si sily príro-
dy a dievčat, žien ako darkýň života. Či 
naozaj máme právo nechať upadnúť do 
zabudnutia zvyky, ktoré naši predkovia 
tak úpenlivo strážili a prechovávali z ge-
neráciu na generáciu po tisíce rokov?

PaedDr. Jakub Bučko

Veľkonočné zvyky
Naozaj iba zastaraná tradícia?



Jar roku 2020 je obdobím mimoriadnej situácie na 
celom svete v dôsledku šíriacej sa pandémie koro-
navírusu a pripomína nám, že život, zdravie a slobo-
da nie je každodennou samozrejmosťou. No oveľa 
častejšie a intenzívnejšie zažívali strach zo straty 
týchto nedoceniteľných hodnôt ľudia v minulosti. Či 
už hovoríme o viacerých epidémiách, pandémiách či 
nespočetných vojnách. 

Udalosťou, ktorá v dejinách ľudstva má bezpre-
cedentné zastúpenie najväčšieho podielu strát na 
životoch, poškodení zdravia, životného prostredia 
a obmedzení slobody,  je v histórii jednoznačne 2. 
svetová vojna. Jej 75. výročie ukončenia pripadlo 
práve na jar 2020 a my si môžeme v týchto neľah-
kých časoch pripomenúť, že aj tie najhoršie obdobia 
raz určite skončia a budeme sa môcť opäť v zdraví 
a bez strachu „nadýchnuť slobody“, tak ako sa 8. 5. 

1945 – teda pred 75 rokmi - nadýchli slobody všetci 
Európania po takmer 6 rokoch hroznej vojny. 

Na hodinách dejepisu sme sa venovali 2. sveto-
vej vojne niekoľko týždňov rôznymi formami, no 
radi sme s našimi deviatakmi využili aj možnosť 
navštívenia interaktívnej výstavy „Boli iní?“ v Ponit-
rianskom múzeu v Nitre. Zážitkovou formou sme si 
pripomenuli  obmedzovanie slobôd a holokaust v 
Slovenskom štáte počas 2. svetovej vojny. Vďaka 
všetkým nadobudnutým informáciám sa mohli de-
viataci pustiť aj do písania úvah, kde sa venovali 
najmä príčinám a dôsledkom 2. svetovej vojny, ale 
zamysleli sa aj nad tým, ako môžeme predchádzať 
tomu, aby sa svetová vojna už nezopakovala. Zo 
všetkých prác zaraďujeme úvahy od Timey Blaško-
vej z 9.A a Mathiasa Mulinu z 9.B.

PaedDr. Jakub Bučko
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Druhá svetová vojna je dodnes 
najväčší ozbrojený konflikt v celej 
histórii a určite by to nikto z nás 
nechcel znova zažiť. Mne osobne 
sa páči tento výrok, ktorým by som 
začala: „Pokiaľ sa ľudstvo z istej 
veci/ situácie nepoučí, história sa 
bude opakovať.“

Po skončení prvej svetovej vojny 
bola Európa takmer čisto demokrat-
ický kontinent. To sa ale však 
rýchlo zmenilo. K moci sa dostali títo 
vládcovia: v Nemecku to bol Adolf 
Hitler, v Taliansku Benito Mussolini 
a v ZSSR to bol Stalin. Európa sa 
dostala do područia týchto vládcov. 
Hitler chcel z Nemecka najmocnejšiu 
krajinu a mal aj vlastnú politickú 
stranu - NSDAP (Národnosociali-
stická nemecká robotnícka strana), 
ktorej základom ideologickej a prop-
agandistickej kampane bola práve 
Hitlerova kritika nespravodlivosti 
Versaillskej zmluvy. Hitler časom zis-

til, že voči Francúzsku a Spojenému 
kráľovstvu si môže dovoliť ešte 
viac, keďže si všimol, že mu dosť 
ustupujú, stále prichádzal s novými 
a novými požiadavkami. Úspešne 
využil slabosť Veľkej Británie a 
Francúzska vďaka politike ap-
peasementu. Nemecko vystúpilo 
zo Spoločnosti národov a v roku 
1935 obnovilo brannú povinnosť 
a vojenské letectvo. Nemecko 
obsadilo demilitarizovanú zónu 
v Porýní a podaril sa mu aj 
anšlus Rakúska (časom obsadil sko-
ro celú Európu). Táto jeho politika 
vyvrcholila v roku 1938, kedy došlo 
k podpísaniu Mníchovskej dohody, 
kde západné mocnosti opäť ustúpili 
a súhlasili s odtrhnutím Sudetov od 
ČSR a ich pripojeniu k Nemecku. 
Keďže sa západné mocnosti a ZSSR 
nevedeli dohodnúť na vzájomnej do-
hode proti Hitlerovi, Stalin sa začal 
obávať, že západné mocnosti ne-

priamo podporujú nemeckú snahu o 
získanie východnej Európy, a preto s 
Hitlerom podpísal Pakt o neútočení. 
Podľa mňa najväčšou príčinou bolo 
Hitlerove chcenie mať z Nemecka 

najmocnejšiu krajinu a zlom nastal 
vtedy, keď zistil, že západné veľmoci 
mu ustupujú.

Dôsledky boli katastrofálne. Boli to 
materiálne škody, desiatky miliónov 
mŕtvych, zdevastované krajiny a 
mestá (mnohé zanikli), krajiny os-
tali chudobné, hospodárstvo bolo na 
tom veľmi zle... proste pre nás niečo 
nepredstaviteľné. 

(Pokračovanie na 23. strane)

Druhá svetová vojna (1. 9. 1939 – 8. 5. 1945)



(Dokončenie z 22. strany)
Tejto vojny sa zúčastnilo 61 krajín. 

Boj zasiahol územie 41 krajín. 
Ako môžeme prispieť k tomu, aby 

sa svetová vojna neopakovala? Podľa 
mňa by sme sa mali správať zod-
povedne a pristupovať ku každej veci 
a situácii rozvážne a s chladnou hla-

vou. Tu by som sa vrátila 
k výroku z úvodu. Určite 
by sa na toto všetko 
nemalo zabudnúť, mali 

by sme sa s týmito témami viac 

oboznámiť, aby sme sa v budúcnosti 
vyvarovali podobných chýb. Tieto 
všetky informácie by sa mali šíriť z 
generácie na generáciu. Mali by sme 
si vážiť, že žijeme v tejto dobe a tiež 
to, že žijeme v demokracii. Dôležité 
je to, že mladí ľudia majú možnosť 
rozhodovať o budúcnosti a pokiaľ 
nebudú dostatočne vzdelaní, obozná-
mení o tomto všetkom a rozumní, tak 
história sa môže zopakovať.

Timea Blašková, 9.A

Za najsmutnejší míľnik v novodo-
bých dejinách ľudstva je považovaná 
2. svetová vojna. Boje sa počas 
šiestich rokov jej trvania odohrávali 
na všetkých kontinentoch a o život 
prišli milióny ľudí - muži, ženy, deti, 
vojaci aj civilisti. Aj napriek veľkým 
škodám spôsobených predošlou 
svetovou vojnou, z ktorej sa krajiny 
nestihli ani spamätať, sa svet znovu 
ocitol v ďalšej vojne. 

Príčin druhej svetovej vojny je 
niekoľko, ale hlavne je to ustu-
povanie veľmocí ako Francúzsko 
a Veľká Británia pred nacistickým 
Nemeckom, na čele ktorého vtedy 
stál Adolf Hitler. Jeho túžbou bolo 
urobiť z Nemecka najmocnejší štát 
na svete a zabrať čo najväčšie úze-
mie. Tým, že mu jednotlivé veľmoci 
ustupovali, len narastala jeho moc, 
čo vyústilo 1. septembra 1939 do 
napadnutia Poľska nemeckými vo-
jskami, čím začala druhá svetová 
vojna. Proti fašistickým štátom 
Nemecka, Talianska a Japonska 
v nej bojovali spojenecké vojská 

Veľkej Británie, USA a Sovietskeho 
zväzu. Nemecko si v priebehu vojny 
takmer všetky štáty Európy pripútalo 
alebo ich okupovalo a tie sa museli 
podriadiť jeho záujmom. Medzi tieto 
štáty patrilo aj Slovensko. 

To, čo sa však všetkým vybaví 
v mysli, keď počuje o druhej sve-
tovej vojne, je holokaust, teda 
masové vraždenie židovského 
obyvateľstva. Nemecké nacistické 
vedenie nariadilo Židov umiestniť 
do koncentračných táborov, kde um-
ierali kvôli neľudským podmienkam. 
Nemecko tak chcelo odstrániť 
„nečistú rasu“, keďže sami seba vní-
mali ako nadradený národ. Cieľom 
Británie, USA aj ZSSR bolo poraziť 
Nemecko na jeho vlastnom území 
a jeho kapitulácia. Nemci si uve-
domili, že ich krajina je obkľúčená 
spojeneckými vojskami, a tak sa 8. 
mája 1945 vojna v Európe skončila 
ich kapituláciou. A hoci sa víťazné 
krajiny dohodli, že takáto vojna sa 
už nesmie zopakovať a všetci ľudia 
na svete si zo všetkého najviac želali 

trvalý mier, svet po vojne zostal 
rozdelený do dvoch blokov - zá-
padného a východného - americk-
ého a sovietskeho.

O druhej svetovej vojne sa už 
popísalo veľa článkov a kníh, 
natočilo veľa filmov a dokumen-
tov. Všetci zhruba vieme, čo sa 
počas nej odohralo a aké to malo 

následky. Ako teda môžeme prispieť 
k tomu, aby k vojne celého sveta 
znova nedošlo? Nebyť ľahostajný 
voči tomu, čo sa deje okolo nás, 
rešpektovať kultúrne, náboženské 
a rasové rozdiely ľudí, ale hlavne 
poučiť sa z chýb z minulosti. Poučili 
sme sa, však? Stále vo svete existujú 

občianske vojny, ľudia šíria agresívne 
názory napríklad na Rómov, homo-
sexuálov, na ľudí iného náboženstva 
a podobne. Svetové veľmoci, ktoré 
mali moc v čase druhej svetovej vo-
jny, majú moc aj dnes a keď budú 
mať príležitosť, tak ju aj využijú. To, 
čo však môže urobiť každý z nás, je 
nešíriť nenávisť okolo seba. Vzá-
jomný rešpekt a úcta medzi ľuďmi 
sú podľa mňa kľúčom k mieru vo 
svete.           Mathias Mulina, 9.B

Druhá svetová vojna - jej príčiny, dôsledky a ako môžeme 
prispieť k tomu, aby sa svetová vojna neopakovala?
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Škola zostáva zatvorená. Obdobie 
„karanténnych“ prázdnin sa nám pre-
dĺži. Možno ste si už mnohí povedali, 
že chodiť do školy je lepšie. Nechýba 
vám zrejme to skoré vstávanie každé 
ráno či dávka stresu pred skúšaním. 
No určite by ste už radi stretli spo-
lužiakov, zažili zábavu cez prestávky, 
či spoločné učenie namiesto dohľadu 
či pomoci vašich rodičov s úlohami 
online. Áno, dni doma sú občas dlhé. 
„Škola doma“ s rodičmi možno menej 
príjemná. Bez kamarátov sú chvíle 
často nudné. A prirodzene sa preto 
môžete cítiť menej veselí, či dokonca 
unudení aj smutní. Dokonca môžete 
mať aj isté obavy z toľkých správ 
a informácií z médií o danej situácii. 
Nenechávajte si však tieto pocity len 
pre seba. Pokúste sa zdôveriť či nájsť 
spriaznenú dušu, s ktorou sa čas-
tejšie budete rozprávať. Zaženiete 
tak možné nepríjemné pocity, rovnako 
sa môžete spoločne podeliť o tie prí-
jemné. Ak to náhodou nemôže byť 
rodič, určite nájdete dobrého kama-
ráta na chate online. Dokonca môžete 
kontaktovať aj triedneho učiteľa či 
školskú psychologičku (úplne bez 
hanby ). Toto obdobie je nové, iné, 
aj zaťažujúce pre každého z nás a vy 

určite nájdete v blízkosti aj nápomoc-
ných ľudí. Niekedy zvykne v ťažších 
chvíľach či dlhých dňoch pomáhať aj 
písanie súkromného denníka . Aké-
koľvek zdieľanie svojich pocitov či 
etáp dňa s niekým blízkym bude 
vždy lepšie, ako len osamote celý deň 
„mastiť playko“ . 

Už je to teda skoro mesiac, čo do 
školy nechodíme. Po tom, čo opadla 
zrejme počiatočná radosť z „prázdnin“, 
sa bežné dni môžu zdať aj dosť nud-
né, rovnaké. Ako si teda možno urobiť 
tieto dni znesiteľnejšími, či pestrejší-
mi? Možno to vyznie pre vás divne, 
ale pomôže váš osobný režim dňa. Je 
naozaj fajn vopred si stanoviť, ako deň 
bude vyzerať, čo všetko by som v ten 
daný deň chcel/a stihnúť či urobiť. 
Svoje pravidelné miesto v rozvrhu dňa 
by malo mať určite učenie, oddych, 
pomoc v domácnosti a rodičom, zá-
bava a chat s kamarátmi online, voľná 
hra. No pozor! Režim podľa vašich 
predstáv musí byť v súlade aj 
s požiadavkami a predstavami va-
šich rodičov. Ak sa vám doma podarí 
ho vytvoriť spoločne, predídete mož-
ným konfliktom či výmene názorov. 
V režime dbajte na pravidelný a kva-
litný spánok. Skúste vstávať v rovnakú 

hodinu (doobeda) a neponocovať . 
Určite vám čas počas dňa ubehne 
rýchlejšie a príjemnejšie, ak si napr. 
sami pripravíte raňajky, či pomôžete 
v príprave obeda. Aj spoločné pečenie 
môže byť zábavné. Nezabúdajte aj na 
zdravý pohyb (v prírode či cvičením 
online), vytiahnite bicykel či kolobežku, 
doma skúste možno vytvoriť prekážko-
vú dráhu alebo postaviť bunker . 
Striedajte svoje činnosti, a tak ležanie 
pri telke pokúste občas nahradiť aj nie-
čím aktívnym. Možno pomôže aj upra-
tanie si svojich vecí a hračiek. Môžete 
tak nájsť hry aj aktivity, na ktoré ste už 
zabudli. Ani klasické spoločenské hry 
s rodičmi nemusia byť hneď „od veci“. 
Uvoľnite svoju fantáziu a pretvorte si 
napr. hru „človeče“ podľa seba. Možno 
sa činnosti pri nútenom pobyte doma 
zdajú obmedzené, no nemusíte byť 
na to sami. Využívajte mobily, internet 
a komunikujte s rodinou, známymi 
a priateľmi. Čas strávený využívaním 
technológií, sociálnych sietí či PC hier 
by mal prebiehať po dohode s rodičmi. 
Asi tušíte, že všetkého veľa škodí . 

Prajem vám veľa síl, trpezlivosti 
a najmä pohody a zábavy v pohodlí 
domova.            Iveta Chudík–Malá

(školský psychológ)

Ako spestriť dlhé dni doma...

V našich dejinách sú významné historické udalosti, ktoré 
sú už dnešnej mladej generácii vzdialené, ale nesmú na 
ne zabúdať. V tomto školskom roku sme si preto formou 
besedy pripomenuli dve dejinné udalosti - 75. výročie SNP 
a 75. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. Členovia Klubu 
vojenskej histórie porozprávali žiakom 8.A a 9.A triedy o 
nástupe fašizmu a nacizmu, o vzniku Slovenského štátu a 
partizánskeho hnutia. Emotívne poukázali na zločiny nacis-
tického Nemecka, ktoré priniesli utrpenie a smrť miliónom 
ľudí. Zaujímavou časťou besedy boli ukážky historickej 
vojenskej výstroje a výzbroje – československé a soviet-
ske uniformy, prilby, guľomety, pušky, samopaly, náboje a 
granáty. Záujem žiakov nás presvedčil, že aj takáto forma 
priblíženia dejín a udalostí vo vojne má význam pre našu 
budúcu generáciu.                       Mgr. Alica Ševčíková

Beseda – symbol úcty a vďaky



Priraď k situácii správnu emóciu, resp. tvár dieťaťa, ktorá ju znázorňuje. Jednotlivé pocity si spoločne 
s rodičmi pomenujte. Porozprávajte sa o tom, kedy ste tieto pocity zažívali počas uplynulého dňa.  

Hra s pocitmi - prirodzená súčasť dňa  

1. Jankova mama mu po príchode z práce priniesla 
jeho obľúbený nanuk.

2. Zuzke dnes opäť rodičia nedovolili pozerať ve-
černý film.

3. Otec kričí na Janka, lebo mu učiteľka vrátila do-
mácu úlohu, ktorá nebola správna.

4. Zuzke už tri dni na jej správy neodpísala najlep-
šia kamarátka.

5. Janko musí vyložiť umývačku napriek tomu, že 
mu beží online hra s kamarátmi.

6. Jankovi sa vôbec nedarí s úlohami z anglického 
jazyka.

7. Zuzka dnes bola s rodičmi na výlete v prírode.

8. Zuzke ochorela mladšia sestra, má dusivý kašeľ.

Dnes

Po prebudení...

Doobeda...

Poobede...

Večer...

Čo som robil? S kým som 
to zdieľal...

Ako som sa pri tom 
cítil... (nakresli smajlíka)

Ako to urobím 
iný deň ...?

Skús si doplniť tabuľku svojho dňa...
Pripravila Iveta Chudík–Malá



1989
2019

Sú také miesta v našej histórii, ktoré sú 
takmer všetkým dobre známe. Vieme, kedy 
a prečo k nám prišli Cyril a Metod, uvedo-
mujeme si, o čo išlo štúrovcom, sme pyšní 
na generála Milana Rastislava Štefánika i na 
hrdinstvo partizánov v Slovenskom národ-
nom povstaní.

Sú ale aj také udalosti - paradoxne nie až 
také dávno minulé - o ktorých len niečo málo 
tušíme a málo sa na ne pýtame, hoci nemálo 
ovplyvňujú náš život ešte i v súčasnosti.

Ruku na srdce - vieme, prečo je 17. no-
vember v našich kalendároch vyznačený 
načerveno, prečo ho naša republika oslavuje 
ako štátny sviatok a aké udalosti vlastne 
pripomína?

Na začiatku bola nevinná študentská ma-
nifestácia v Prahe organizovaná vtedajším 
Socialistickým zväzom mládeže pri príležitosti 
Dňa študentstva. Začala sa prejavom Martina 
Klímu, ktorý zastupoval nezávislých študen-
tov. Vo svojom prejave vyhlásil, že pochod 
študentov nemá upriamiť pozornosť na boj 
za slobodu v minulosti, ale že je nevyhnutné 
upriamiť sa na prítomnosť a budúcnosť. 
Študenti sa potom vydali na Vyšehrad. Na 
ceste ich zastavil policajný kordón. Asi 2000 
študentov sa dostalo do izolácie medzi dve 
oddelenia zásahových jednotiek. 

Manifestujúci študenti sa správali pokojne, 
nejavili známky agresivity. Študentky na znak 
pokory rozdávali príslušníkom bezpečnosti 
kvety, mnohí plakali a prosili, aby ich pustili. 
Okolo pol deviatej večer boli študenti zatlače-
ní do postranných uličiek, boli použité vodné 
delá a stovky demonštrantov bolo surovo 
zbitých.

Študenti umeleckých škôl sa rozpŕchli do 
pražských divadiel, kde našli podporu hercov. 
Začal sa štrajk v divadlách a vysokých ško-
lách. Odpor voči komunistickému systému 
zjednotil v priebehu pár hodín všetkých ľudí 

bez ohľadu na ich rôzny pôvod či názory.
Na Slovensku i v Čechách sa už 19. no-

vembra sformovala politická opozícia vzni-
kom politických zoskupení Verejnosť proti 
násiliu na Slovensku a Občianske fórum v 
Čechách. Žiadali vyšetrenie zásahu proti 
pokojnej manifestácii, potrestanie vinníkov, 
odstránenie vedúcej úlohy Komunistickej 
strany v spoločnosti, zmeny vo vláde a najmä 
slobodné voľby.

Námestia v Prahe, v Bratislave a vo 
všetkých veľkých mestách naplnili státisíce 
ľudí.

Mítingy na námestiach mali zvláštnu atmo-
sféru. Miešala sa v nej podvečerná tma, tl-
mené svetlá verejného osvetlenia so svetlom 
okolitých domov, blikot sviečok, tváre vystu-
pujúcich, hlasy z reproduktorov a štrnganie 
kľúčov... A piesne, ktoré sa stali hitmi. 

Aby revolúcia bola naozaj revolúciou, po-
trebuje dobrých vodcov. Spisovatelia, umelci, 
akademici a všetci ostatní, čo stáli na vrchole 
revolučného ľadovca sú osobnosťami, kto-
rým sa podarilo naplniť obsah slova hrdina. 
Od revolúcie by mal každý Slovák vedieť, 

kto bol Alexander Dubček, Ján Čarnogurský, 
Fedor Gál, Ján Budaj či Milan Kňažko. Zosob-
nením revolučných myšlienok a celkom zaslú-
žene vedúcou osobnosťou a pravým hrdinom 
novembrových udalostí bol Václav Havel. 

Generálny štrajk vyhlásený 27. novembra 
prinútil komunistickú moc rokovať s opozíciou 
a symbolizoval pád režimu z vôle väčšiny.

Eufória z novembrových zmien napokon 
vyvrcholila 10. decembra masovým pocho-
dom popri Dunaji a s heslom Ahoj, Európa sa 
vydali tisícky ľudí do rakúskeho Hainburgu a 
na Devín. Po prvý raz sa po 40 rokoch ostna-
tého drôtu a železnej opony medzi západom 
a východom otvorili hranice Československa 
do slobodného sveta.

Udalosti potom nadobudli rýchly spád. 
Prezident Gustáv Husák zrušil vedúcu úlohu 
Komunistickej strany v štáte a sám odstúpil 
zo svojho úradu, kde ho 29. decembra 1989 
nahradil Václav Havel. V júni 1990 sa konali 
prvé slobodné voľby. Tie nám odvtedy dávajú 
šancu budovať samostatnú, slobodnú a de-
mokratickú republiku. 

Radka Pavelková, 8.A

Nežná revolúcia – cesta k demokracii

Videli sme tých, ktorí vystierali ruky,
mali ich prázdne a ešte bola tma,
po našich uliciach odvtedy prešli veky,
zobudili sme sa zo zlého sna.

Sľúbili sme si lásku, sľúbili vravieť pravdu len,
sľúbili sme si vydržať, sľúbili sme si nový deň.

Tí mladí za nás vystreli prázdne ruky,
za nás boli bití, za naše mlčanie,
po našich uliciach odvtedy prešli veky
a zaznelo zlému posledné zvonenie.

Sľúbili sme si lásku, sľúbili vravieť pravdu len,
sľúbili sme si vydržať, sľúbili sme si nový deň.

Vystrime s nimi všetci prázdne ruky,
a bude v nich naša budúcnosť,
na našich uliciach podajme si ruky,
neviery a strachu už ozaj bolo dosť.

Sľúbili sme si lásku, sľúbili vravieť pravdu len,
sľúbili sme si vydržať, sľúbili sme si nový deň.

Ivan Hoffman: Sľúbili sme si lásku



Ani tento školský rok sme nelenili a pod vedením pani učiteľky Hladkej sme pre nás všetkých pripravili 
množstvo zaujímavých akcií, z ktorých sa už mnohé stali na Tulipánke tradíciou a nevedeli by sme si bez 
nich predstaviť náš  školský život. Oživme svoje spomienky a pripomeňte si aspoň niektoré z nich...   

členovia Žiackeho parlamentu

Žiacky parlament a jeho aktivity

Október – mesiac 
úcty k starším
Členovia Žiackeho parlamentu si 
zorganizovaním besedy so žiak-
mi 7.A, 7.B a Doc. Ing. Jozefom 
Húskom, CSc. (vysokoškolským 
pedagógom, autorom mnohých 
odborných publikácií a zakladate-
ľom občianskeho združenia Mag-
na Via) pohovorili o jeho mno-
hých životných skúsenostiach, 
ktoré vždy rád odovzdá mladej 
generácii a o recepte na vitalitu 
vo vyššom veku. 

Múzeum Holokaustu
„Ak chceme vedieť, kým sme, 
musíme poznať svoju minulosť, 
poznať dobu, v ktorej žili naši 
predkovia.“ Aj tieto myšlienky a 
silný zážitok si odniesli zo Serede 
žiaci deviatych ročníkov. Spojili 
sme príjemné s užitočným a nav-

štívili sme aj podnikovú predajňu 
horaliek a iných dobrôt.

Hodina deťom
Naša škola sa tak ako aj po minu-
lé roky zapojila do celonárodnej 
zbierky s výťažkom 370,50 €. 
Členovia Žiackeho parlamentu 
ďakujú všetkým, ktorí prispeli 
ľubovoľnou sumou.

Mikuláš 
Začiatkom decembra deti privítali 

na Tulipánke Mikuláša s 
anjelmi a čertmi. Tých 
poslušných odmenil slad-
kosťami a menej posluš-
ných si zobrali „do pará-
dy“ čerti .

Vianočný jarmok
Vianočný jarmok je kaž-
doročnou súčasťou čin-

nosti Žiackeho parlamentu a je 
jednou z najväčších udalostí v na-
šej škole. Žiaci ponúkali rôznoro-
dosť výrobkov, ručne vyrobených 
ozdôb, cukroviniek, medovníkov, 
perníkov a koláčov.

Valentínska pošta
Na sv. Valentína sa deti tešia, 
pretože sa prostredníctvom pošty 
dozvedia, kto ich má rád, koľko 
kamarátov majú a rovnako aj uči-
telia, ako si ich žiaci vážia.



Naše ôsmačky pre vás tentokrát vyspovedali pani 
zástupkyňu riaditeľky pre 1. stupeň Mgr. Ľubicu 
Laurinčíkovú. 

Koľko rokov pracujete na Tulipánke? 
- Po presťahovaní z Trenčína do Nitry sme bývali 

na Dieloch. Všetko tu bolo pre mňa nové a nepo-
znané. Hneď som dostala prácu na Tulipánke, ale 
nevedela som ju ani s mapou nájsť. Keď sa mi to 
napokon podarilo, bola som celým areálom očarená 
a vedela som, že tu chcem učiť. A tak 
som tu zostala pracovať už 33 rokov.

Aké povolanie ste chceli vykoná-
vať, keď ste boli dieťa?

- Nebola som vyhranená pre niečo kon-
krétne. Vždy som sa vedela nadchnúť pre 
čokoľvek. Ale to asi patrí ku každému det-
skému veku.

Prečo ste si vybrali učiteľské povo-
lanie?

- Nakoniec mi učarovali deti. Ich spon-
tánnosť, prejavy radosti, smútku, ale hlav-
ne prirodzená túžba objavovať stále niečo 
nové. Byť toho súčasťou je jedinečné. 

Čo rada robievate vo voľnom čase, 
ako najradšej relaxujete?

- Tak, ako mi to vždy vravieval otec - rada za-
mestnávam ruky. Vtedy sa musím sústrediť na to, 
čo robím a hlava sa hneď preladí a navyše vytvoríte 
niečo, čo poteší vás, ale i druhých.

Máte na Zemi nejaké vysnívané miesto? 
- Tých krásnych miest na Zemi je neskutočne 

veľa. Veľa som ich už videla. Ale najlepšie mi bolo 
vždy tam, kde som stretla ľudí, ktorí vedeli vytvárať 
pohodu, veselosť a smiech. Svet je o ľuďoch.

Ktorá ľudská vlastnosť má pre vás najväč-
šiu cenu?  

- Pravdovravnosť, úprimnosť a slušnosť.
Aké filmy rada pozeráte? 
- Historické - z minulosti sa dá veľa poučiť. Ale 

rada oddychujem pri akčných a sci-fi filmoch. V 

skratke – minulosť, prítomnosť a budúcnosť.
Aká je vaša obľúbená kniha? 
- Prelomová bola od Jamesa Clavella - Tajpan. 

Teraz rada čítam Michaela Connellyho.
Aké je vaše obľúbené jedlo? Čo by ste, na-

opak, nikdy nezjedli?  
- Jedlo mi hlavne musí chutiť. Čo ale nikdy ne-

zjem, sú morské potvorky....
A čo hudba? Máte svojich obľúbených inter-

pretov? 

- Jednoznačne Queen. Aj keď mi je fajn, alebo sa 
cítim ťažko.

Máte nejaké nesplnené sny? 
- Tých nesplnených je veľmi veľa. Ale netrápi ma 

to. Niekedy zavriem oči a na chvíľu sa splnia. A to 
je pre mňa super.

Čo by ste zaželali našim čitateľom?  
- Aby sa nikdy nevzdávali. Pracovali na sebe, dívali 

sa okolo seba. Lebo mnohí sú uzatvorení  a nevní-
majú tú krásu, čo je hneď vedľa nich. Každé ráno 
vyjde slnko a s ním mnoho nových príležitostí.

Každý človek má veľa talentov a príde čas, keď ich 
v sebe objavíte. Želám všetkým veľa šťastia!

Ďakujeme za rozhovor! 
Kristína Kopcová, Radka Pavelková, 8.A

Rozhovor s pani zástupkyňou

Školský časopis pri ZŠ Tulipánová 1, Nitra. Vyšlo v máji 2020, len v elektronickej 
podobe. Časopis pre vás pripravili Mgr. Miroslava Barátová, Mgr. Martina Kuli-

chová a Mgr. Martin Kilian v spolupráci s redakčnou radou v zložení: Radka Pavelková, Kristína Kop-
cová, Cynthia Kicová, Timea Blašková a Juliana Buchová. Bez príspevkov našich p. učiteliek, p. učiteľov 
a žiakov z 1. a 2. stupňa by náš časopis nevznikol, preto všetkým veľmi ďakujeme za spoluprácu!

Tulipán



Deti, ozdobte 
okná dúhami!

Deti ŠKD sa zapojili do výzvy:

Dúhou preto, lebo dúha je symbol nádeje 
a viery, že po búrke vyjde slnko.

DRUŽINU MY MILUJEME,
TAKTO DOMA PRACUJEME.
KRESLÍME A TVORÍME,
DOMA TAKTO SEDÍME.



Učíme sa aj doma


