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Začal sa nový školský rok a s ním je tu nové číslo školského časopisu. 
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Čo v ňom môžete nájsť? 

 

 

Trošku niečoho zo školského života ... 

Trošku niečoho zo školskej lavice ... 

 

Trochu humoru ... 

Trochu informácií ... 

 
Niekoľko dobrých nápadov ... 

Niekoľko dobrých rád ... 

 

 

    

 Ak máte dobrý nápad ...  

 Ak viete dobrý vtip ...  

 Ak ste zažili niečo pekné ... 

 

  Napíšte .... a pošlite na adresu ... 

 

j.jurickova@gmail.com 

viera.kolbaska@gmail.com 

m.smoleniak@skolakalina.sk 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

mailto:j.jurickova@gmail.com
mailto:viera.kolbaska@gmail.com
mailto:m.smoleniak@skolakalina.sk
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  Počuli ste ...?  

Viete, že... ? 

Aha, tak asi ste nepočuli, že už  prišla škola.  Prišla po vašich milovaných 

prázdninách. Pozvala vás, lebo vám chce zasa čosi dať.  

A pozvanie sa predsa neodmieta! 

Chce, aby  ste na niečo dôležité nezabudli. Predsa mali by ste presvedčiť 

svojich učiteľov, že máte záujem obohacovať svoje vedomosti o ďalšie 

poznatky vo všetkých predmetoch a oni vám za ne potom za odmenu napíšu 

známky podľa vašich predstáv. Nech sa vám to podarí! 

        Želáme vám, nech tento  školský rok prežijete dobre naladení, vzdelaní 

a nedostanete poznámky.  

    Čo vravíte na tieto?Už ste nejakú z týchto dostali?                                                                                 

 

 Žiak pravidelne chodí do školy nepravidelne!   

Chrápal na hodine tak hlasno, že nebolo počuť zvonenie! 

 Žiačka prišla do školy iba s malým ruksačikom zmaľovaná ako májový 

plagát.  

 Bez vyvolania padá zo stoličky! 

Počas písomky vnucuje spolužiačke správne odpovede! 

Vedomosti Vašej dcéry sa rovnajú nule. Pre postup do vyššieho ročníka je 

potrebné, aby ich minimálne zdvojnásobila! 

 

Na hodine dejepisu schválne uvádza iné dátumy! 
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Váš syn rozbil okno a vyhováral sa, že nemohol dýchať! 

Žiak nebol na hodine, lebo čakal na WC, kým mu niekto prinesie toaletný 

papier! 

Vysmieva sa ostatným spolužiakom, že nevedia povedať škaredé slovo a ak ho 

povedia, hneď to uteká žalovať do riaditeľne!  

                 

  
 

         
                 Chcete mať nabrúsený jazyk? Pomôžu vám aj tieto jednoduché jazykolamy.                                  

 Stačí len niekoľkokrát zopakovať niektorú z týchto viet za sebou. 
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                  ** Dám do prenájmu stoličku s malou chybou. Zn.: Bez nôh 
    

 

                 
 

                     **Predám kompletný peračník.  Zn.: Z roku 1966 
  

 

                 
 

** Dám do prenájmu triedu. Zn.: Len so žiakmi 
        

 

                 
 

                     **Kto naučí učiteľov písať len jednotky? Zn.: Vďační žiaci 
  

 

                 
 

                     **Ponúkam sadu pier. Zn.: Nepoužiteľné 
     

 

                 
 

**Kúpim balík nervov. Zn.: Nepoškodené 
         

 

                 
 

                     **Kto daruje jednotky zo slovenčiny? Zn.: Pánboh zaplať! 

 **Hľadám za účelom zlepšenia výsledkov súcitných učiteľov. Zn.: Len vážne 
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A opäť sme tu. Pre niektorých prinášame poučenie (lebo múdry 

človek sa učí po celý život), pre iných možno neželanú (tým aj úplne 

zbytočnú) rubriku. Nech je tak či tak, čistota materinského jazyka 

v každodennom styku by mala byť záväzná pre každého. 

 

Nesprávne Správne ! 
denný režim 

porcovaný (čaj) 

šuflík 

obdržať 

kotníky 

rohlík 

ruksak (hovorove) 

sáčok 

hokejová / futbalová/výstroj 

nechápem tomu 

nerozumiem to 

denný poriadok 

porciovaný 

zásuvka 

dostať 

členky 

rožok 

plecniak 

vrecko 

hokejový / futbalový/ výstroj 

nechápem to 

nerozumiem tomu 
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Športové výsledky našich žiakov v prvom štvrťroku školského roka 

2012/2013 

 

Žiaci našej školy si v úvode školského roka 2012/2013 si úspešne 

počínali v klubových ligových súťažiach aj okresných kolách školských 

športových súťaží. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hokejové nádeje v športových triedach prežívajú výborné obdobie, keď po 

odohraní 10. kôl základnej časti si vybojovali vo svojich kategóriách tieto 

umiestnenia:  9.C - 1. miesto, 8.ABC  - 2. miesto, 7.C - 1. miesto.  

V piatom a šiestom ročníku sa tabuľka nevedie a všetky zápasy majú 

prípravný charakter. Všetkým ročníkom budeme držať palce 

v zostávajúcich kolách základnej časti, ale hlavne následne v zápasoch v 

nadstavbovej časti svojich súťaží. V širšom výbere hokejovej reprezentácie 

do 16 rokov je Lukáš Maroš. V zápasoch regionálneho výberu sa snažia 

zabojovať o miesto v rodiacej sa reprezentácii do 15 rokov – Dominik 

Vitek, Dominik Gabriel a Adam Jaček. 

Družstvo futbalovej prípravky ZŠ Kalinčiakova, v ktorom hrajú žiaci prvého 

stupňa, je vo svojej súťaži po odohraní jesennej časti na 1. mieste.  

Futbalisti druhého stupňa našej školy nás okrem svojich klubových súťaží 

úspešne reprezentovali aj v Školskom futbalovom pohári, keď po víťazstve nad 

ZŠ Česká postúpili do druhého kola tejto dlhodobej súťaže. 
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Svojimi výsledkami školu úspešne reprezentovali naši žiaci aj v ďalších školských 

športových podujatiach. Veľmi pekné umiestnenie v cezpoľnom behu na okresnej úrovni dosiahlo 

družstvo mladších žiačok v zložení: Lea Belošicová, Viktória Pilková, Ľudmila Philipova, ktoré 

obsadilo 2. miesto.  Družstvo starších chlapcov v zložení: Lukáš Cvanciger, René Schleifer, Daniel 

Šarvaic skončilo na 3. mieste.  Najlepšie individuálne umiestnenie dosiahol Branislav Smutný, 

ktorý skončil v súťaži mladších chlapcov na peknom 3. mieste. 

Ako každoročne sa nám darilo aj v hádzanej. Družstvá chlapcov aj dievčat zvíťazili 

v okresných kolách a budú nás reprezentovať v ďalšom kole na  krajskej úrovni. Všetci im budeme 

držať palce a veríme, že sa im podarí zopakovať umiestnenie z minulého roka, keď chlapci skončili 

na 2. mieste a dievčatá vybojovali bronzové medaily.  

Do ďalšieho obdobia prajeme všetkým našim žiakom veľa zdravia a úspešných vystúpení pri 

reprezentácii našej školy alebo športového klubu.  

Kabinet TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspešné družstvá chlapcov a dievčat v cezpoľnom behu 
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ÚÚssppeeššnnáá  jjeesseeňň  nnaaššeejj    ffuuttbbaalloovveejj  pprríípprraavvkkyy  

 

 

Tento  školský rok začala naša futbalová prípravka piaty rok svojej existencie. Prihlásili sa len 

jedným mužstvom do súťaže PMB2, ktorú riadi Bratislavský futbalový zväz. Žiaľ záujem 

o futbal v radoch malých žiakov na I. stupni neustále klesá.  S letnou prípravou sme začali 15. 

augusta s minimálnym počtom hráčov.  Do konca prázdnin sme poctivo trénovali, ale 

neodohrali sme ani jeden prípravný zápas pre nízky počet hráčov. Zlepšenie nastalo až 

začiatkom nového školského roku v septembri, ale prvé súťažné kolo proti Interu Bratislava 

sme po vzájomnej dohode odohrali až 12.9. 

Teraz už máme káder stabilizovaný, doplnený len žiakmi našej školy. Noví chlapci majú 

perspektívu hrať ešte tri roky za našu prípravku, lebo sú narodení v rokoch 2004 a 2005. Ešte 

len s futbalom začínajú, musia veľa a poctivo trénovať, zvládnuť  základy futbalovej abecedy, 

vedieť sa orientovať na ihrisku, rešpektovať taktické pokyny trénera. To sa behom krátkej 

doby  naučiť nedá, ale vidieť už prvé náznaky pokroku. Preto ich už nasadzujem na určitý čas 

do majstrovských zápasov a pribúdajúcimi futbalovými zručnosťami a zápasovými 

skúsenosťami dostanú určite väčší priestor. V úvodných zápasoch nám veľmi pomohli aj 

chlapci, ktorí hrajú hokej a futbalu sa venujú len ako doplnkovému športu (Riško Petráš a Oli 

Ketner). Samozrejme, že najlepšími hráčmi sú práve najskúsenejší  chlapci, ktorí trénujú 

a hrajú už tri, štyri roky (Luky Kellner, Kiko Telekeš, Erik Fulop).  

Káder mužstva tvoria títo chlapci: Lukáš Kellner, Denis Baláž, Maxim Mamonov, Šach 

Gadzhiev, Oliver Ketner, Richard Petráš, Mário Havlík, Erik Fulop, Tomáš Háden, Boris 
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Kuman, Kristián Telekeš, Viliam Kraic, Adam Kraic,  David Šlégr a Tomáš Čajkovský.  

Jesenná časť sa nám vydarila nad očakávanie aj napriek počiatočným problémom. 

Z celkového počtu jedenástich zápasov sme desať vyhrali a len v jednom sme našli 

premožiteľa. Stali sme sa suverénnymi  víťazmi  jesennej časti súťaže prípraviek PMB2. 

Tieto výsledky nás zaväzujú a kladne motivujú pre jarnú časť súťaže. Verím, že naše výsledky 

môžu vzbudiť záujem o futbal aj u chlapcov, ktorí  sa na našej športovej škole a zatiaľ sa 

súťažne nevenujú žiadnemu športu. Tu sú všetky výsledky majstrovských zápasov aj so 

strelcami gólov: 

1. kolo  12.09. ZŠ Kalinčiakova – Inter Bratislava 14 : 0 (Fulop 6, Ketner 4, Gadzhiev 3, 

Telekeš ) 

2. kolo 08.09. FKM Karlova Ves „B“ – ZŠ Kalinčiakova 1 : 14 (Fulop 6, Ketner 3, Mamonov 

2, Havlík, Petráš, Telekeš) 

3. kolo 16.09. ZŠ Kalinčiakova – FKM Karlova Ves „A“ 6 : 2 (Fulop 2, Ketner 2, Mamonov, 

Petráš) 

4. kolo 23.09. ŠK Danubia Bratislava – ZŠ Kalinčiakova 0 : 11 (Fulop 6, Ketner 4, Baláž) 

5. kolo 30.09. ZŠ Kalinčiakova – OFK Dunajská Lužná 9 : 1 (Fulop 4, Ketner 2, Baláž 2, 

Gadzhiev) 

6. kolo 06.10. MFC Záhorská Bystrica – ZŠ Kalinčiakova 2 : 7 (Fulop 3, Mamonov 3, 

Telekeš) 

7. kolo 14.10. ZŠ Kalinčiakova – ŠK Vrakuňa 13 : 0 (Fulop 6, Ketner 5, Baláž 2)  

8. kolo 21.10.ZŠ Kalinčiakova – TJ Jarovce 12 : 1 (Fulop 6, Ketner 3,Telekeš, Baláž, Šlégr) 

9. kolo 15.11. TJ Čunovo – ZŠ Kalinčiakova 3 : 8 (Fulop 3, Ketner 2, Šlégr 2, Baláž) 

10. kolo 04.11. ZŠ Kalinčiakova – FK Dúbravka 3 : 2 (Fulop 2, Havlík) 

11. kolo 10.11. Lokomotíva Dev. Nová Ves – ZŠ Kalinčiakova 1 : 0 

Mgr. Ján Marko, tréner prípravky 
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Literárno-dejepisná 
exkurzia  

 

 V septembri 2012 sme išli na exkurziu na 

hrad Devín. Boli sme celá 7. AB trieda, 

6.ABC a  taktiež aj 7. C. Začalo to 

branným cvičením, exkurzia pokračovala 

výletom na Devín. Pred školou nás už čakal 

autobus, ktorý bol objednaný z MHD. 

Cesta trvala cca 45 minút. Všetci sa 

rozprávali, niektorí sa len pozerali von 

oknom, počúvali hudbu, čítali knihu, preto 

nám cesta ubehla rýchlo. Keď sme prišli 

pod hrad Devín, bola tam strašná zima, ale 

veľmi rýchlo  sme sa zohriali na náučnom 

chodníku popri Dunaji, kde nás sprevádzali 

pani učiteľky Grellová, Zemániková, 

Starovecká, Gondová, a p. uč. Benčič. Keď 

sme sa dostali hore na hrad, bol odtiaľ krásny výhľad, videli sme všetky domy, ktoré 

pod hradom sídlia. Vtedy nás už príjemne ohrievalo slniečko, preto vládla aj dobrá 

nálada. Slovanské mená sme si ako štúrovci nedávali, ale sme boli radi, že sme sa o nich 

na tomto posvätnom mieste viac dozvedeli. Boli sme aj v malom múzeu, kde boli 

starodávne ostrohy, ktoré sa používali na kone, rytierske brnenie, džbány,... . Neskôr 

sme išli ku studni, ktorá merala až päťdesiatpäť metrov. Mohli sme do nej vyliať vodu a 

čakať, kým budeme počuť jej dopad na dno studne. Bolo to veľmi zábavné, hlavne, keď 

sme niečo rozprávali, ozývala sa aj ozvena. Pomaly sme už museli isť domov. Veľmi sa 

nám tam páčilo, ba niektorí si povedali, že tam pôjdu aj s rodičmi. Spoznať Devín 

odporúčame všetkým. 

                                                   ŽIACI 7.AB 

 

                                                                                             

STUDŇA NA HRADE DEVÍN 
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Jeseň                   
Okamih jesennej rovnodennosti nastal tento rok, v sobotu 22. septembra, 
presne o 16:49 letného stredoeurópskeho času.  
V tomto okamihu sa z astronomického hľadiska  začala jeseň. 

"Jesenná rovnodennosť je okamih, kedy sa Slnko nachádza v jesennom bode, alebo 
tiež v bode jesennej rovnodennosti, ktorého dĺžka je 180 stupňov .Tento bod je miesto 
na oblohe, kde sa pretína rovina obehu Zeme okolo Slnka s nebeským rovníkom.  

Dni sa pre nás budú na severnej pologuli naďalej skracovať a noci predlžovať, a tak tomu 
bude až do zimného slnovratu. 

Po jesennej rovnodennosti, Slnko prechádza zo severnej pologule na južnú, pričom v 
okamihu jarnej rovnodennosti prechádza z južnej pologule na severnú," .  

V dni rovnodennosti vychádza Slnko presne na geografickom východe a zapadá presne na 
geografickom západe.  

Rovnako dlhý deň 

Prvý jesenný deň je dňom rovnodennosti, čo znamená, že pri zanedbaní refrakcie je deň 
rovnako dlhý pre všetky miesta na zemeguli, s výnimkou severného a južného pólu. Zem je  
vtedy osvetlená Slnkom presne "z boku", čiže slnečné lúče dopadajú kolmo na zemskú os. 
"Pri jesennej rovnodennosti sa začína na severnom póle polárna noc, na južnom sa 
začína polárny deň."  

Jarná rovnodennosť v roku 2012 z astronomického hľadiska pripadla na 20. marca na 
6:14 hod. 

 

Zdroj : internet 
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My tretiaci sa hráme s  VYBRANÝMI SLOVAMI , lebo sa ich nebojíme !!! 

Autori: žiaci 3.A 

PÁN BYSTRÍK 

Pán Bystrík býva. v dedine Bystré pri bystrom potoku. Má útuľné bydlo. V Bytči 

si kúpil nový nábytok. Jeho suseda Bibiana má papagája. Obyčajne sedáva na 

svojom bidielku. Pán Bystrík chová na dvore dobytok. Medzi dobytkom sú aj 

býky a kobyly. 

 

Autor: Lukáš Bacho 

Pyšná princezná 

Princezná je pyšná a na lícach má pýr. Chová psa, ktorý má veľký pysk. V lese 

stretla pytliaka. Opýtala sa ho , či má povolenie loviť. Pytliak sa zapýril a ušiel. 

 

Autor : Terezka Klúcsiková  

Príbeh myšiaka z Myjavy 

V priemyselnom parku Bytče býval pyšný myšiak. 

Nerád sa však umýval mydlom. Rád sa pýšil novým 

pyžamom. Veľa si o sebe myslel. Všetko si vždy 

zamykal. Raz mu zmizli kľúče. Mykal dverami, 

mykal....Nepomohol mu ani okolo hmýriaci hmyz.  

Dlho rozmýšľal nad zmiznutými kľúčmi i nad sebou..... 

 

Autor: Maťko Glod 

Cesta na Myjavu 

My sme cestovali do priemyselného mesta Myjava cez priesmyk. Za diaľnicu 

sme zaplatili mýto. Na odpočívadle sme pozamykali auto a umyli si ruky 

mydlom. Zo šmykľavky som videl poletujúci hmyz i malú myš, mihnúcu sa vedľa 

padnutej misky. Myslím, že naša cesta mala zmysel , lebo naša milá babička 

mala z nás veľkú radosť. 
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Autor:  Martinka Smoleniaková 

Myši 

My chceme bývať na Myjave, pretože tu, kde bývame, máme myši. Niekedy 

musíme poriadne pozamykať, aby k nám nechodili. Keď sa pomýlia, zjedia nám 

aj mydlo. Vždy sa okolo nich hmýri hmyz. Nemá zmysel ich vyháňať, lebo si 

myslia, že sú tu doma.... Na Myjave myši platia mýto, preto tam žiadne 

nechodia. 

 

Autor: Martinka Smoleniaková 

Moja kobyla  Pipi sa pýši, že má veľký pysk.  A ja sa pýtam: „ Prečo má také 

malé kopytá..?“ Vo vedľajšej dedine býva pytliak Emil. Pykal za svoje zlé skutky.  

Deti sa ho opýtali, ako to bolo.....Emil sa zapýril a utiekol preč. 
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SLIMÁK 
Náš malý slimák, voláme ho  Slizák. 

Vylieza vždy po daždi, zbiera si on fľašky. 

Do širokej zalezie, trávičkou ju vystelie. 

Býva si tam kým len chce, nikto mu nič nepovie. 

 

Danko Zárecký 2.A 

 

SLIMÁČIK 

Deti hľadali  strateného slimáčika Máčika.  

Hľadali dlho, hľadali, až ho napokon našli. 

Zakričali na mamku: „ Mamka, našli sme Máčika !“ 

„Myslíš slimáčika...? „ spýtala sa mamka.  

Odneste ho do trávičky, tam mu bude dobre. 

 

Denisko Mokriš 2.A 

SLIMÁK MAREK 

Dnes je krásny deň, ale slimák Marek o tom nič 

nevie. 

Keď to zistil, dal si dobré raňajky a hybaj von. 

Zistil ale, že mu slnečný deň na prechádzku veľmi 

nevyhovuje. 

Spomenul si, že slimáky naozaj vyliezajú až po 

daždi.  

Chcel sa vrátiť, ale sa stratil. „ Pomóóóc, pomóóóc...., zachráňte ma !!!“ Našli 

ho dobré deti a zaniesli ho späť do trávičky. Slimák Marek bol za to dobrým 

deťom vďačný, preto sa im občas ukázal. 

Marek Neumann 2.A 
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Malý darček k Vianociam 

Pletené srdce z papiera 

Potrebujeme: drôt, papierové ruličky, lepidlo, štipce a trpezlivosť 

Drôt vsunieme do papierovej ruličky. Potom si vytvarujeme srdce a v spoji ho zlepíme a 
dáme štipec. Vezmeme ďalšiu papierovú ruličku, prilepíme na srdce a opletáme rôznym 
smerom a vždy si to prilepíme a uchytíme štipcom. Nezabudneme spraviť aj uško.  

Opletáme pokiaľ sa nám nezdá, že už stačí. Môžeme nafarbiť, prelakovať a dekorovať 

 Zdroj : internet 

 

Trochu humoru - vtipy Martin Daniš 5AB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

      

Spisovateľ poslal kritikovi dielo 

s názvom: 

Prečo ešte žijem? 

Kritik mu odpísal: 

- Lebo si neprišiel osobne! 

 

Sedia v klietke dva hady a prvý sa 

pýta druhého: 

- Som ja jedovatý had? 

- Áno, a prečo sa pýtaš? 

- Práve som sa pohrýzol do jazyka. 

 

Čo je totálne zdravá výživa? 

Keď sa z kontajnerov vyberá iba 

ovocie a zelenina. 

Pán doktor, neviem , čo mám robiť, 

veľmi mi tmavnú nohy. 

A umývate si ich? 

Nie! A to pomáha? 

Príde Janko do školy s veľkou hrčou 

na hlave, 

Spolužiaci sa ho pýtajú: 

- Prečo máš takú veľkú hrču? 

- Chcela ma uštipnúť osa. 

- A nestihla to? 

- Nie, ocino ju zabil lopatou. 
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Exkurzia Modra 

V septembri 9.AB a 9.C absolvovala exkurziu do Modry. Navštívili sme 

Múzeum Ľudovíta Štúra a pamätnú izbu. Zastavili sme sa aj na jeho 

hrobe.  V múzeu nám dopodrobna vyrozprávali všetko o živote 

 Ľudovíta Štúra , kde vyrastal, študoval, aký bol politik, jazykovedec, 

novinár a revolucionár, dozvedeli sme sa niečo aj o uzákonení 

spisovnej slovenčiny. Veľmi pútavé a zaujímavé bolo rozprávanie  

o jeho posledných rokoch strávených v Modre, keď sa vrátil domov, 

aby opatroval deti svojho brata a nakoniec aj o jeho  tragickej smrti. 

Na  záver výletu sme si vyšliapali do viníc, kde mal obľúbené miesto- 

lavičku. Často tu chodil, tvoril a premýšľal. Celá exkurzia bola veľmi 

poučná a určite odporúčam všetkým žiakom Modru  navštíviť.   

  D.Horváthová 9.AB 

 

 

... a na záver trochu angličtiny ... 
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