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Ahojte, Gorkáči! 

Prichádzame k vám s druhým číslom nášho časopisu GORKÁČIK. 

Teší nás, že ste oň prejavili taký veľký záujem. Dúfame, že sa 

vám naše príspevky páčili. Radi uvítame vaše podnetné nápady 

a odporúčania.                                                                                

Jeseň za sebou zatvorila dvere a vpustila k nám pani Zimu. 

Onedlho oslávime najkrajšie sviatky roka Vianoce. K ich 

príjemnému prežitiu chce prispieť aj náš GORKÁČIK, v ktorom 

nájdete opäť zaujímavé témy, zábavné úlohy a dozviete sa 

všeličo zaujímavé. Zároveň sa Vám predstavia všetci členovia 

redakčnej rady časopisu. 

 

Veľa zábavy a poučenia s naším časopisom Gorkáčik! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Krížová 



REDAKČNÁ RADA 

Mgr. JAROSLAVA KRÍŽOVÁ  /odborný poradca/                                                                        

Narodila som sa v znamení Kozorožca. Mám rada všetkých 

ľudí a milujem prácu s deťmi. Moje záujmy sú spev, hra na 

gitare a prechádzky v prírode. Chutia mi jedlá zo 

zemiakov a rýb. Poteší ma každý úsmev. Verím v dobro a lásku.  

NINA KRÍŽOVÁ  /šéfredaktorka/                                     

Mám 11 rokov, rada spievam a hrám na klavíri. 

Chodím do 6.B triedy. Môj NAJ deň je sobota 

a vyučovací predmet: biológia. Najviac mi chutí 

grécky gyros. Nikdy ma neomrzí pozeranie 

seriálu Priatelia, lebo sa vždy dobre zasmejem. 

Rada čítam knihy od Gabriely Futovej. NAJ je  Brata musíš 

poslúchať.                                                                             

VERONIKA BABUŠÍKOVÁ      

Mám 12 rokov a  slabosť pre módu. Mojou záľubou 

je jazdenie na koni. Mám veľmi rada psy aj mačky. 

Moje obľúbené predmety sú telesná, angličtina 

a hudobná. Z  jedál mám najradšej asi ovocie, ale 

slabosť mám hlavne pre čokoládu                                                                        

SAMUEL MARKO                                                              

Chodím do 6.B a mám 11 rokov. Zaujímam sa o vlaky                                            

a futbal. Mojím obľúbeným futbalovým klubom                                                            

je SSC NEAPOL a futbalista Marek Hamšík. Rád                                                          

si pozriem film  John English a vypočujem kapelu                                              

THE ROLLINS STONES.  



ADRIANA ĎURKOVIČOVÁ                                     

Chodím do 6.B a mám 11 rokov.  Hrám tenis už  skoro  

6 rokov. Mojimi ďalšími koníčkami sú bedminton 

a volejbal. Môj tenisový vzor  je  Jo Wilfried Tsonga. 

Z filmov sa mi páči Twilight.   

 LUKÁŠ GAVRECKÝ                                                            

Chodím do 5.B triedy. Rád varím, pečiem, a preto 

prispievam  aj v časopise Gorkáčik do rubriky 

Recepty. Nerád píšem úlohy a učím sa niečo 

naspamäť. Som priateľský a mám rád kolektív 

veselých ľudí. 

JAKUB STEHLÍK                                                             

Chodím do piatej triedy. Moje záľuby sú:                                           

vodné pólo a korčuľovanie. Rád počúvam                                                

rock. Moje najobľúbenejšie jedlo je kura                                                        

na horčici. Moja najobľúbenejšia kniha je Grázlik Gabo. 

SAMUEL STRECHA                                                               

Mám 11 rokov a chodím do 5.B triedy. Rád čítam 

knihy rôznych žánrov. Venujem sa futbalu, hrám 

za klub v Dražkovciach. Mojou obľúbenou 

osobnosťou je Lionel Andrés Messi. Najradšej sa 

učím geografiu.                                  

LUCIA FANČOVIČOVÁ                                                                

K môjmu srdcu sú najbližšie kone. Veľmi si s nimi                        

rozumiem. Jazdectvu sa venujem už veľmi dlho.                                       

Najradšej sledujem kone so žriebätkami.                                       

Moja obľúbená farba je čierna a ružová.  



PETER CINGEL - Mám 11 rokov a chodím do 5.C triedy. Rád 

hrám futbal za Dražkovce. Môj futbalový vzor je 

hráč Steven Gerrard.  Na počítači hrávam 

strieľačky a športové hry. Počúvam rock a pop.      

LUCIA CINGELOVÁ - Chodím do 5.C 

triedy a mám veľmi rada kone.  Moja NAJ farba je 

zelená, pretože mi pripomína pasienky,                     

na ktorých cválajú kone.  Rada sa smejem 

a vtipkujem.  

SABINA MAJEROVOVÁ - Chodím do 6.B triedy a 

mám 11 rokov. Moje záľuby sú: volejbal, bedminton, 

tanec a iné. Chutia mi halušky s bryndzou. Mám rada 

biológiu. Milujem disko a rockovú hudbu. Páči sa mi 

film TWILIGHT.  

 

IVAN KAŠUBA 

Mám 13 rokov a chodím do 7.B triedy. Venujem sa 

cyklistike a basketbalu. Vo voľnom  čase hrám aj 

na gitare. Moje najobľúbenejšie predmety sú 

hudobná, telesná, matematika a geografia.  

                                                       

ALEXANDRA ŠARLINOVÁ - Mám 12 rokov 

a chodím do 7.B triedy. Moja obľúbená farba je 

fialová. Rada si pozriem film Twilight. Milujem pizzu 

a kofolu. Obdivujem speváčku  Rihannu a páči sa mi 

auto BMW X6. Najradšej mám telesnú výchovu a zo 

športov snowboarding.                                           

 

Ak je medzi vami niekto, kto by chcel tiež prispievať do 

časopisu, alebo mať svoju rubriku, môže sa k nám pridať.                           



UDIALO SA ...alebo to naj v našej škole 

prinášajú redaktorky Nina Krížová a Lucia Cingelová 

     iBOBOR                                                        

V dňoch 12. – 16. 11. 2012                        prebiehala na Slovensku 

informatická súťaž iBobor. Aj naša škola sa zapojila do tejto 

súťaže v kategórii BOBRÍCI. Zúčastnilo  sa jej 36 Gorkáčov, a 

to z celkového počtu 10 322 Bobríkov.    

V časovom limite 30 minút riešili 12 úloh, za ktoré mohli získať 

maximálne 96 bodov. A ako sa im darilo?                                                  

1. miesto: Miriam Kudlačová – 4.A – 96 bodov                                                   

2. miesto: Alžbeta Papajová – 3.A – 88 bodov                                                           

3. miesto: Ľubomír Januška – 3.A – 84 bodov   

   ODKAZ sv. MARTINA - patróna mesta Martin                         

Dňa 15.11.2012 sa konal 8. ročník s témou: Ja a moja starká, 

starký, Ako žijú seniori                                                                     

Gorkáči z MŠ a 1. stupňa súťažili v kategórii výtvarných prác 

a projektov. Úspešní boli žiaci 3.B triedy Michaela Rigdová, 

Adrián Vidrich a Tereza Chromá, ktorí  obsadili 2. miesto.  

 

 

 

 

 



Gorkáči 2. stupňa súťažili v kategórii 

prezentácia v programe PowerPoint. 

Tu s témou CTÍME ŤA, JESEŇ 

ŽIVOTA vyhrali 1.miesto  Nina 

Krížová a Samuel Marko zo 6.B 

triedy.  

GRATULUJEME!   

 

V kategórii literárne práce nás 

reprezentovali  šiestačky Veronika 

Babušíková  s prózou Moja starká a   

Nina Krížová s poéziou Príbeh 

o starých rodičoch.  

 

          

    Literárna súťaž ČO VIEŠ   O JONÁŠOVI ZÁBORSKOM                                                             

Dňa 23.11.2012 sa konal v priestoroch Turčianskej knižnice 

v Martine súťažný kvíz 

pre žiakov 2.stupňa 

a študentov stredných 

škôl Turca. Pozostával 

z dvoch častí, a to 

z teoretických otázok 

k životu a dielu              

J. Záborského,  

a taktiež     z prednesu 

ukážky jeho tvorby. 

Naši Gorkáči v zložení         

Nina Krížová, 

Veronika Babušíková a Milan Kopanica získali 1.miesto.       



    Náborový turnaj 9. ročníkov - futbal                                             

Spojená škola v Martine                                            

organizovala 6.12.2012                                                                   

náborový  turnaj chlapcov                                                                               

9. ročníkov vo futbale. Družstvo                                                          

Gorkáčov v zložení:                                                                           

J. Romančík,J. Struharňanský,                                              

T. Kozák, A. Nauš, B. Bernát,                                                 

R. Lacek a M. Štefanides                                                            

získali 1. miesto.                                                  

 

 

   Náborový turnaj 9. ročníkov - volejbal     

 

Spojená škola v Martine organizovala 

7.12.2012 náborový turnaj chlapcov 

9. ročníkov vo volejbale.                          

Našu školu reprezentovali žiačky               

B. Doležáleková, N. Ľuptáková,   

S. Mažgútová, D. Doményová,                

P. Chylíková, T. Mojská,                      

K. Štifterová.                                     

Dievčatá sa umiestnili na 2.mieste.                                       

 

VŠETKÝM ÚSPEŠNÝM GORKÁČOM GRATULUJEME! 



  Vytvorenie rekordu                                             

Dňa 15.11.2012 sa Gorkáči 3.A triedy zapojili 

do vytvorenia rekordu v čítaní a hádaní 

hádaniek z knihy autorky Danuši Dragulovej 

– Faktorovej „Z leta vanie cestovanie“. 

Darilo sa im SUPER! Čítali príbehy, hádali 

rôzne hádanky a riešili  výtvarne zamerané 

úlohy z tejto knihy. 

 

     Čarodejnícke dni v ŠKD 

 Dňa 8. A 15 novembra sa Gorkáči navštevujúci  ŠKD zapojili do 

zábavného popoludnia pod názvom Čarodejnícky deň.  Úlohou 

detí bolo pomôcť mladej čarodejnici Bety, ktorá hľadala svoje 

zázračné korálky. Stratili sa jej pri upratovaní svojej komnaty. 

Za splnenie čarodejníckych úloh deti získavali  stratené korálky,  

z ktorých si na záver poskladali farebný náramok. Popoludnia sa 

uskutočnili v spolupráci s Centrom voľného času KLM Martin-

Záturčie. Deti sa veľmi tešili, že si mohli priniesť aj karnevalovú 

masku, čím sa Gorkáči aspoň na chvíľu zmenili na rozprávkové 

bytosti.  

A toto sú ich kresby. 

 

 

 

                                    

                                                                 



ŠKOLA HROU... alebo ZÁBAVNÉ UČENIE...? 

   Ako sa v 1.B zabávajú s písmenkami   

Gorkáči v  1.B zistili, vďaka svojej pani učiteľke Renáte 

Šarlinovej, že výpravy za novými písmenkami môžu byť zábavné a 

poučné. Predstavte si, že si pochutnali na písmenku J!                              

Ako je to možné? Mamička Gorkáčky Emky upiekla 

výborný jablkový koláč, mali teda jabĺčkovú hostinu.                               

A pochutili si aj na výborných Simonkiných jablkách v župane. 

Písmenko O  objavili v obchode s hračkami.                                               

Každý si vyskúšal platiť eurami a veru počítať 

správne nebolo vôbec jednoduché. 

Za písmenkami O a S sa vybrali k pani doktorke 

MUDr. Jane Babušíkovej.                                                                                       

Skontrolovala im oči a bola veľmi prekvapená, že vedia správne  

prečítať  všetky tlačené písmenká! Za odmenu                         

dovolila malým Gorkáčom, vypočuť si to najvzácnejšie, 

vlastné srdiečko.  A to prístrojom, ktorý sa volá stetoskop. 

               A na záver sa rozhodli naši prváčikovia vycestovať 

vláčikom                  do Vrútok za písmenkom V. 

 



   Hodina čítania inak                                                                   

Dňa 15.11. 2012 Gorkáči 3.A spolu s pani učiteľkou Jankou 

Plutinskou pripravili  pre seba a svojich spolužiakov z 3.B triedy 

súťaž v hádaní hádaniek. Štvorčlenné družstvá z každej triedy 

súťažili v 4 kolách: rozprávkové  bytosti, zvieratká, príroda 

a vitamíny. Po skončení detská porota s asistentkou  spočítali  

body a vyhodnotili poradie. Najviac sa darilo 4. družstvu - žiakom 

z 3.B triedy, ktorí boli za vynikajúci výkon odmenení diplomom 

a medailou. Všetkým sa hodina čítania páčila. 

 

P R E D V I A N O Č N É      R A D O S T I 

5.12.2012 - Gorkáči 1.stupňa – kino Strojár -     

                    divadelné predstavenie  BETLEHEM                  

6.12.2012                                                                                

Gorkáči MŠ – Mikulášske prekvapenie                                                                        

Gorkáči 1.stupňa – malá telocvičňa – 

Mikulášske dopoludnie                                                          

Gorkáči 2.stupňa – kino Moskva - filmové 

predstavenie DOBA ĽADOVÁ 4 

18.12.2012                                                                               

Gorkáči 2.stupňa – Vianočné tvorivé dopoludnie                     

Gorkáči 1.stupňa – VIANOČNÉ TRHY pre žiakov a 

rodičov                     Gorkáči MŠ – Vianočné tvorivé 

dielne pre deti a rodičov                                

20.12.2012                                                                                          

Gorkáči 2.stupňa – multimediálna učebňa - Vianočné divadielko -

vystúpenie žiakov 2.stupňa                                                                   

 



KULTÚRNE OKIENKO                                        

 

TIP NA DOBRÝ FILM                                                                        

Predstavím vám film, ktorý sa mi veľmi páčil. Čítajte, a potom si 

ho určite pozrite! 

Legendárna partia 

Na čele detských hrdinov stojí Santa. Ďalšou dôležitou postavou 

je Víla Zubnička a partiu dopĺňajú veľkonočný Zajo a mlčanlivý 

Sandman. Všetci spríjemňujú deťom život: na Vianoce im nosia 

darčeky, vymieňajú im vypadnuté zúbky za peniažky, schovávajú 

veľkonočné kraslice, alebo ich každý večer uspávajú. Ich 

protipólom je Tieň - Bubák, čo sa na sto percent schováva pod 

posteľou a spiacim deťom prináša nočné mory. No a tento Tieň 

sa rozhodol škrtnúť Veľkú noc, Vianoce aj kšeftíky s mliečnym 

chrupom. Legendárny  ,,parťáci “  preto povolajú do svojich radov 

Jacka Frosta, ktorý má v pracovnej náplni vytvárať mrazivé 

obrazce na oknách.                                         

 

 

 

 

 

Samuel 

Strecha, 5.B 



KULTÚRNE OKIENKO 

                                     Hudobná  hviezda 

Každému sa páči niečo iné. Vraví sa: „Koľko ľudí, toľko chutí.“ 

A tak je to aj s hudbou. Do dnešného GORKÁČIKA som pre vás 

vybrala speváčku, ktorú obdivujem. Aby ste o nej vedeli aj vy 

viac, zozbierala som o nej čo najpodrobnejšie informácie. Tu sú! 

                   DEMETRIA DEVONNE  ,, DEMI‘‘ LOVATO       

Demetria Devonne „Demi“ 

Lovato sa narodila                   

20. augusta 1992                         

v Dallase, Texas (USA). 

Je známa z účinkovania                 

v televíznom filme Camp 

Rock z roku 2008. V roku 

2009 stvárnila postavu 

Sonny Munroe v seriáli 

Sonny vo veľkom svete. 

Okrem herectva sa 

venuje tiež spevu a dňa 

23. septembra 2008  

vydala svoj debutový 

album Don't Forget. Svoj druhý album Here We Go Again vydala 

21. júla 2009. tretí album vyšiel 20. septembra 2011. Album 

obsahuje Hit Skyscraper a mnoho ďalších.                                                                                                           

Momentálne zasadla do porotcovskej stoličky v americkej 

speváckej súťaži              X-FACTOR. Ide jej to super.      

Sabina Majerovová, 6.B 

 



              ZASMEJME SA...  

   Boli Vianoce a sudca mal dobrú náladu.                                                                       

Pýtal sa obžalovaného, prečo je na súde. 

”Za predčasné vianočné nákupy.” odpovedal muž. 

”To predsa nie je priestupok. Ako skoro ste nakupovali?” 

”Dve hodiny pred začiatkom otváracej doby.”                   

                  Idú dve blondínky po ulici a jedna hovorí: 

                  „ Vieš, že tento rok budú Vianoce v piatok?“ 

                  Druhá na to: „Dúfajme, že nie trinásteho!“                     

     Príde chlapček do električky a z nosa mu tečú sople.                                              

Jedna pani sa ho pýta: Chlapček máš  vreckovku?  Mám, ale 

nepožičiam! 

                   Aký je rozdiel medzi traktorom a mrazom? Ak vám 

po chrbte prejde mráz, dá sa to vydržať. 

    Na Vianoce Filipko kričí cez celý byt na mamičku pri sporáku: 

„Mamí, mamí, stromček horí!”  

„Vraví sa, svieti, a nie horí,” poučí ho mama. 

Chlapček za chvíľu zase začne kričať: „Mami, mami, záclony tiež 

svietia!” 

                         Učiteľ sa pýta Miša: Miško mal si vo vrecku  

                         10 saloniek. Ale už ich tam nemáš. Čo máš  

                         vo vrecku??? Asi dieru! – odpovedá Miško. 

 

     Štyri etapy života muža: 

- Veríš na Mikuláša. 

- Neveríš na Mikuláša.- Robíš Mikuláša. 

- Vyzeráš ako Mikuláš.                                         Peter Cingel,5.C                                                                                                



                    ROZHOVOR      s osobnosťami školy  

Dnes vás pozývame na stretnutie s našim milým pánom riaditeľom                                

Mgr. Jánom Šamajom.                                                                                          

Dobrý deň, pán riaditeľ! Ak dovolíte, položíme vám zopár otázok.                                                                        

Koľko máte rokov?    Mám 52 rokov.  

Kde ste sa narodil a vyrastal?  Narodil som sa v Čadci 

a vyrastal som na Kysuciach.  

Aký ste bol žiak?   Žiak som bol dobrý, mal som výborné 

známky.                                 

Ktoré predmety ste mal najradšej?    Telesnú výchovu 

a matematiku.                                                                                        

Čím ste chcel byť, keď ste bol chlapcom?   Športovcom.                                                                                                                        

Ste rád riaditeľom? Čo vás na práci riaditeľa najviac baví?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Áno. Keď sa niečo podarí, keď niekto niečo dosiahne.                        

Aké sú vaše koníčky?   Hranie na gitare, turistika, nohejbal.                                                                                                                                                             

Akú hudbu rád počúvate, máte obľúbeného speváka?                                                              

Rád počúvam country hudbu a môj obľúbený spevák je Karel 

Kryl.                                                                                                                       

Čo by ste odkázali všetkým žiakom?                                                                                         

Úspech nepríde len tak sám od seba, treba vynaložiť značné 

úsilie.    

 ĎAKUJEME ZA ROZHOVOR A PRAJEME PEKNÉ VIANOCE! 

 Nina Krížová, Veronika Babušíková, 6.B                                                       



KUCHÁRSKE OKIENKO 

                                                   Ahojte Gorkáči!   

Tento recept mi dala moja babka z Košíc.  Veľmi nám chutili jej 

guľky z BB pudingu, a tak som sa ho naučil. Mne veľmi chutia s 

vlašskými orechmi, ale môžete ich obaliť aj v  kokosovej múčke.  

 

Vianočné BB guľky 

2 bal. BB pudingu 

30 dkg práškového cukru 

250 g Hera                            

4 lyžice rumu 

1 vajce 

hrsť mletých orechov 

 

 

Do misy si vysypeme celý obsah krabíc BB pudingu, práškový 

cukor, rum, vajce  a zmäknuté maslo. Vypracujeme cesto a dáme 

na chvíľu do chladničky stuhnúť. Z cesta tvarujeme guľky 

a vyvaľkáme ich v mletých orechoch. Kto nemá rád orechy môže 

použiť kokos.  

Dobrú chuť! 

Lukáš Gavrecký, 5.B 



ZÁBAVNÉ OKIENKO 

                                             

     BLUDISKO –                                                                                              

pre menších aj väčších Gorkáčov      

 

      

  

      

 

      

 

      

  

      

 

      

  

     

 

      

 

      

 

 

 

 

 

 

Veronika Babušíková, 6.B 



JAZYKOVÉ OKIENKO 

 

   

                           Ahoj Gorkáči!                                                                                      

Poďme si potrápiť hlavičky a precvičiť  si jazýčky. Hlavne ten 

anglický. V čom? Vo vyučovacích predmetoch. 

1.Chémia    2.Francúština    3.Geografia    4.Biológia    5.Fyzika                         

6.Dejepis   7.Matematika  

 

Veronika Babušíková, 6.B 



UČÍME SA ČAROVAŤ 

Dnes som si pre vás pripravila trik s balónom. Zoberiem si 

obyčajný gumený balón, nafúknem ho pred kamarátmi, utesním 

ho a prepichnem ihlicou /obr.1/. Balónik však NEPRASKNE! Keď 

však  dám ihlicu niektorému z kamarátov, po prepichnutí určite 

praskne. Ako je to možné? 

Pomôcky: obyčajný balónik, lepiaca páska, dlhá ihlica  

Postup:                                                                                    

Pred týmto trikom sa musím trochu pripraviť. Balónik vopred 

nafúknem. Na miesta, kde chcem prepichnúť balón, nalepím 

lepiacu pásku /obr.2/. Nakoniec vypustím vzduch. Teraz ho 

nafúknem pred kamarátmi, utesním a prepichnem v miestach, kde 

je nalepená lepiaca páska /obr.3/, 

ktorú kamaráti nevidia. Páska pevne 

pridrží otvory vytvorené ihlicou 

a balónik nepraskne. Keď však do 

balónika pichne niekto iný, určite 

praskne!  

 

 

 

Želám vám veľa šťastia pri čarovaní.    

 

                Nina Krížová, 6.B  



KRÚŽKY SA PREDSTAVUJÚ 

Zdravotnícky krúžok 

                              Motto: 
                              Každý život sa ráta... 
                              Ako vždy, ide o sekundy...              
    

        V živote sa kedykoľvek a kdekoľvek  môže  stať  niečo 

Tebe,  spolužiakovi,  alebo nejakému  dospelému v Tvojej 

blízkosti. Môže to byť  len málo závažné zranenie,  ale môže to 

byť  dokonca aj dopravná nehoda.  V takýchto situáciách je 

dobré, keď poznáš   pravidlá prvej pomoci. Prvú pomoc je povinný 

poskytnúť každý človek, bez ohľadu na vek, podľa svojich 

možností  a schopností, až do príchodu lekára.   

V krúžku pracujú dievčatá a chlapci od 3. až po 9. ročník.                              

Svojou aktívnou činnosťou sa z  nich stávajú mladí zdravotníci.  

Najprv bolo dôležité sa naučiť obväzovú techniku. Potom sme sa 

učili ošetrovať rôzne typy poranení  - poranenia hlavy a brucha. 

Postupne sa naučíme ošetrovať zranenia, ktoré sa najčastejšie 

vyskytujú v bežnom živote.                                                    

V blízkej budúcnosti sa budeme učiť aj reagovať pri krvácaní 

i resuscitácii.                                                                                       

V máji prebieha súťaž Hliadok mladých zdravotníkov prvého 

a druhého stupňa, v ktorej sa umiestňujeme 

na popredných pozíciách.        

Tí, čo sa chcú dozvedieť viac, dvere nášho 

krúžku  sú  otvorené                                        

každý  utorok medzi   13,30  a 14, 30 hod.            

 

Mgr. Jana Blahová 



                 ŠIKOVNÍČEK 

 

          UROB SI SÁM   

                VIANOČNÝ  POZDRAV  

                        

Materiál a potrebné náradie: 

-farebný papier červený , biely kartón, 

červený filc   

-3D pero na maľovanie a lepenie,  obojstranná lepiaca páska . 

 - lepiaca tyčinka , ceruzka, guma, nožnice, rezacia podložka. 

Ako na to: 

Z bieleho kartónu vyrežeme základ pohľadnice o rozmere  20 x 

10 cm a zložíme na dve časti. Zo červeného kartónu vyrežeme 

štvorec 8 x 8 cm a nalepíme na biely podklad. 

Z červeného filcu vyrežeme pruh cca. 3 x 7 cm a nalepíme na 

červený kartón s obojstrannou lepiacou páskou. 

S bielym gélovým perom na okraj červeného štvorca nakreslíme 

malé   krížiky. 

 

 

 

 

 

 

 

Ako posledný krok nalepte na filcový podklad hocijaké vianočné 

motívy,  napr. filcové figúrky. 

Ivan Kašuba,  7.B 
 



ZÁBAVNÉ OKIENKO 

                                                         Hádavé                                               

                                       hádanky 

 

Studený hosť na strechu nám búcha. Čo je to?  

        

Kadekoľvek chodí, dom si so sebou vodí. Čo je to?   

       

Štyri nohy, nebehá to, štyri rohy, nedrgá to. Čo je to?    

     

Prvý líha, prvý s krikom vstáva. Čo je to?   

      

V lete je oblečený, v zime nahý. Čo je to?    

      

Bijú ho po hlave, aby rovno išiel. Čo je to?   

                                        

 

 Sabina Majerovová, 6.B 



ZÁBAVNÉ OKIENKO 

 

Pri riešení dnešnej hádankovej krížovky sa určite  dobre zabavíš. 

Pozorne si prečítaj hádanku, uhádni ju a odpoveď zapíš do 

krížovky k príslušnému číslu.                      

V tajničke sa na teba sa na teší 

 

Či je teplo a či fúka,             Ponad strechu hlavou hore,                                                                                         

najlepšie sa cíti dnuká.           trčí fajčiar ku oblohe.                                                       

Na chrbte si domček nosí.       Nebojí sa žiadnej zimy,                                           

A viete čo? Chodí bosý. /1./    pokojne si v mraze dymí./2./                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



Jáj, čo je to? Malé je to!                                                        

Dobre že si pamätaj,                                                                

na chrbte má horu ihiel.                                                               

Popichá ťa, pozor daj! /3./                                            

                                        Vo vode sa mága a hovorí                                           

                                        gá-gá! Čo je to? /4./                                                                                                          

Ponáhľa sa v dlhom rade,                                                              

po širokej autostráde.                                                             

Čo je to? /5./ 

 

Nie je vták a predsa letí, má krídla a v noci svieti.                             

Nasadajte rýchlo, deti! Obletíme hneď, celučičký svet.                         

Čo je to? /6./     

V šlabikári palička,                                                                              

tenučká a maličká.                                                                             

Nad paličkou bodka,                                                                            

vo  vzduchu sa motká. Čo je to? /7./    

                                  Každý mu to prepáči,                                                                        

                                  že všade pchá rypáčik. /8./ 

 

Nie je strom, no listov má priveľa.                                             

Je zošitá, hoc nie je košeľa.                                                                   

No nie je ani človek a rozpráva o čomkoľvek. /9./  

Nina Krížová, 6.B   



                     VLASTNÁ TVORBA 

  O autíčku a jeho kamarátoch 

 

Bolo to tak, že autíčko Jožko bolo v izbe chlapčeka Matúša, 

ktorý sa dobre učil. Mal mladšiu sestru Mišku, ktorá ide o dva 

mesiace do školy. Matúš sa veľmi rád hral so svojimi hračkami. 

No s autíčkom Jožkom sa hral najradšej a zabúdal na iné hračky. 

Hračky boli veľmi smutné, a tak poprosili autíčko, či nemôže  

zariadiť, aby sa aj s nimi Matúško hral. „Skúsim niečo 

vymyslieť!“ povedal Jožko. Bol večer a autíčko Jožko napísalo 

odkaz Matúšovi: „Matúš, nezabudni na svoje staré hračky!“ 

A nalepilo odkaz na škatuľu s hračkami. Keď sa Matúš navečeral, 

našiel odkaz. Druhé ráno sa zahral so svojimi hračkami, ktoré 

boli veľmi šťastné.   

Prišiel obed a hračky sa poďakovali autíčku Jožkovi za dobre 

vykonanú prácu.  

A tak žili šťastne až do smrti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukáš Kubica, 2.A 



PREDSTAVUJEME ZIMNÉ ŠPORTY 

Najznámejším a najpopulárnejším zimným športom je 

bezpochýb ľadový hokej ! To, že ho vieme hrať 

výborne aj u nás, svedčia úspechy našich slovenských 

hokejistov na Majstrovstvách sveta z rokov 2002, 

kedy sme sa stali Majstami sveta a o desať rokov 

neskôr v roku 2012 sme získali     striebornú medailu.  

 

Snowboarding: Veľmi populárnym športom v súčasnosti sa stal 

snowboarding. Charakteristický preň je bočný 

postoj, pri ktorom sú obidve chodidlá upevnené 

na jednej doske. Popularitu získal aj vďaka 

slovenskému snowboardistovi Radoslavovi 

Židekovi, ktorý ako prvý v ére samostatného 

Slovenska získal medailu na Zimných 

olympijských hrách. Udialo sa  to v Turíne 

v roku 2006. 

NETRADIČNÉ ZIMNÉ ŠPORTY 

Skijoring: je zimný šport , pri ktorom ľudí na lyžiach ťahajú 

kone, psy alebo motocykel. Obľúbený je 

najmä v severných krajinách. Hovorí sa 

mu aj šport spojený s venčením. Pre 

zvieratá a tiež majiteľov spája pobyt na 

čerstvom vzduchu s pohybom.  

Pritom v začiatkoch je to vždy zábava. 

Alexandra Šarlinová, 7.B 



                  PRE MÚDRE HLAVIČKY                         

 

Ahoj, Gorkáči! Ako sa vám darilo pri minulej maľovanej krížovke?                                  

Pre tých, ktorým sa to nepodarilo, tu je riešenie.                                                                  

                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                       

 

 

Dnešná maľovaná krížovka ukrýva jedlo, ktoré nechýba na 

vianočnom stole počas štedrej večere.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Stehlík, 5.C 



VIETE, ŽE... 

         Vianočné   zvyky    a   tradície 

                   VIANOCE - sú najväčšie a najkrajšie                       

kresťanské sviatky, ktoré sa slávia                              

v mnohých krajinách po celom svete.                                     

 

Sviatky na Slovensku 

Na Vianoce -  sviatky narodenia Ježiša Krista -  sa pripravujeme 

už štyri týždne dopredu. Toto obdobie nazývame Advent,                                                                                 

v ktorom očakávame príchod malého Ježiška.  Dôležitý je aj 

adventný veniec, ktorý je ozdobený štyrmi sviecami, lebo 

adventné nedele sú tiež štyri. Umocňuje vianočnú atmosféru v 

období pred Štedrým dňom. My - deti obľubujeme adventný 

kalendár. Od 1. decembra si každý deň otvoríme okienko 

a nájdeme v ňom dobrôtku. Na Štedrý deň po štedrovečernej  

večeri sa ľudia obdarúvajú darčekmi, ktoré si nájdu pod 

vianočným stromčekom. 

Sviatky vo Francúzsku  

Rodiny vo Francúzsku slávia Štedrý deň spoločne. Večer si deti 

položia topánky pred krb a čakajú, že im ich Pere Noel naplní 

darčekmi. O polnoci tradične podávajú reveillon - jedlo 

pozostáva z ustríc, párkov, vína, opečenej slaniny, pečenej 

hydiny, šalátov, ovocia a francúzskeho pečiva, najmä bagety. 

Reveillon symbolizuje očakávanie narodenia Krista.                                        

                                                                      

Lucia Fančovičová, 5.C 



VIETE, ŽE... 

Z   k a ž d é h o   r o ž k u   t r o š k u 

Najrýchlejší bežec po štyroch                                                           

V roku 2008 vytvoril Kenichi Ito rekord. Jeho zvláštnosťou je 

beh po štyroch. Sto metrov takýmto spôsobom prebehol za 

18,58 sekúnd. Zatiaľ ho v 

tejto disciplíne nikto 

neporazil. 

Ľudia v mydlovej bubline                                                                                         

Istá rodina vytvorili obrovskú 

bublinu, do ktorej sa im 

podarilo dostať až 118 ľudí. 

Tento rekord bol do knihy 

zapísaný 4. apríla 2012.  

Najdlhšie psie uši 

Pes z Illinois má najdlhšie uši. Pravé 

ucho má dĺžku takmer 35 

centimetrov a ľavé má dĺžku 34,20 

centimetrov. Pes, ktorý sa volá 

Tigger, získal zápis do Guinnessovej 

knihy rekordov v roku 2004. 

 

Najväčšia knižnica na svete 

Najväčšia knižnica na svete je Library of Congress (knižnica 

kongresu USA) vo Washingtone. Náruživý čitateľ v nej nájde asi 

119 000 000 kníh. Poličky zaberajú 853 kilometrov. 

Lukáš Gavrecký, 5.B 



ZÁBAVNÉ OKIENKO 

                                                                                                                                             

Teraz k vám, Gorkáči prichádza krížovka s vianočným 

nádychom. Tak hor sa na ňu! 

 1. Všade dobre ,....... najlepšie              4. Zbraň rytiera 

2. Obdobie štedrosti                           5. Biela čiapka na 

vrcholoch kopcov 

3. Najvyššie pohorie na Slovensku       6. Opak sucha 

 

 

 

Ivan Kašuba, 7.B     Nina Krížová, 6.B    

1.

2.

3.

4.

5.

6.



         ZDRAVOTNÍCKE 

                                          OKIENKO  

Búši ti srdce, hučí  v hlave, nedokážeš  ovládať slová, 

v žalúdku máš zvláštny pocit.... ??? 

 

Dôvodom tvojho mimoriadneho stavu môže byť brušná chrípka. 

Vtedy treba bezodkladne navštíviť lekára, alebo tvoj problém 

spočíva v známom stave, ktorému hovoríme  zaľúbenie... a vtedy 

tvoju situáciu nevyrieši žiadny lekár... vyrieši ju jediný 

človek..., ktorého Amorov šíp zasiahol rovnako ako 

Teba.                                                                                                

Rady pre zaľúbených  alebo                                                                     

                   Čo mám robiť, keď ma bolí hlava zo zaľúbenia.... 

 

1. Zisti, či aj ten, do koho si, je do teba. Ako ho spoznáš? 

Bude sa smiať na tom, čo ty. Bude mať rád len to, čo ty. Bude 

počúvať hudbu ako ty. Bude plánovať akcie, len aby sa s tebou 

mohol stretnúť. Tento stav trvá tak pol roka  - potom opäť 

dostane  rozum .  

2. Vyber si z posolstiev lásky, ktoré ti pomôžu vyjadriť, čo cítiš : 

* daruj starý kľúč so slovami  „dávam ti kľúč od svojho srdca“                                          

* daruj popísanú športku  so srdiečkami namiesto krížikov so 

želaním „si hoden viac ako šesť správnych čísel“.                                                                                                      

* napíš svojmu vyvolenému princovi/princeznej zaľúbený list 



Ako napísať zaľúbený list? 

Zaľúbený list nemusí byť siahodlhý - trikrát na desať strán .       

Už jedno namaľované srdiečko sa určite postará o to, aby sa 

tvoj vyvolený či vyvolená rozochvel. A tu je niekoľko pravidiel, 

ktoré treba pri písaní listu dodržať!!! 

 

1. Zaľúbený list píš vždy rukou. Žiadny počítač, žiadne sms-ky !   

2. Môže byť vtipný, ale nevysmievaj sa z citov iného ! 

3. Nepreháňaj a nezdôrazňuj, aká si super kočka či chalan. Na to 

by mal prísť ten druhý sám ! 

4. V liste buď sám sebou ! 

5. Neklam a nevymýšľaj si ! 

6. Nechaj hovoriť tvoje srdce, súčasne to s vyznaniami lásky 

nepreháňaj, aby si ju/jeho nevystrašil ! 

7. Napíš list bez chýb a šmrnc môžeš dodať aj vôňou tvojej 

obľúbenej voňavky ! 

8. Dbaj na to ako list vyzerá ! 

9. Nečakaj tu istú odpoveď, láska sa nedá vynútiť ! 

10. Kým list odošleš, ešte si ho raz pozorne prečítaj !    

 

REKORD: Rekordný bozk 5. apríla 1999 sa páriky na istej súťaži 

bozkávali nepretržite 30 hodín a 45 minút !!!... 

Alexandra Šarlinová, 7.B   



ŠPORTOVÉ OKIENKO 

Ahojte Gorkáči, keďže mám rád futbal, rád by som Vám 

predstavil môj futbalový vzor.                                                                                                      

 

             Lionel Andrés  Messi                                                                  

 

 

 

 

Narodil sa 24. jún 1987 v Rosario, Santa Fe, Argentína. Je 

profesionálny argentínsky  futbalista, ktorý hrá v španielskej La 

Lige  za klub FC Barcelona a za Argentínske  národné futbalové 

mužstvo. Jeho najlepšia  sezóna bola v roku  2008 – 2009, keď  s 

klubom vyhral domácu ligu, španielsky pohár, Ligu majstrov a                     

s reprezentáciou získal olympijské zlato. Je tiež známy tým,  že 

je obrovským fanúšikom skupiny Oasis a ich piesne počúva  pred 

každým zápasom. 

Pôsobenie v FC BARCELONA                                                 

Messiho neoficiálny debut v „A“ tíme Barcelony bol 16. novembra 

2003 proti klubu FC Porto (v 16 rokoch a 145 dňoch). Oficiálny 

debut mal 16. októbra 2004 proti klubu RCD Espanyol (v 17 

rokoch a 114 dňoch) a stal sa tretím najmladším hrajúcim hráčom 

v histórii Barcelony. Prvý gól zaznamenal 1. mája 2005 (v 17 

rokoch, 10 mesiacoch a 7 dňoch) proti klubu Albacete Balompié. 

Samuel Strecha, 5.B 
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 ŠPORTOVÉ OKIENKO 

Ahojte Gorkáči! 

Ja Vám zase predstavím jedného profesionálneho reprezentanta    

ľadového hokeja z nášho mesta.                                                              

hokejista: Peter Smrek                                                                                  

dátum narodenia: 16. 2.1979                                                                      

miesto narodenia: Martin                                                                             

výška: 185 cm                                                                                                  

váha: 88 kg                                                                                                       

držanie hokejky: ľavé     číslo: 25                                                                                                 

tímy v NHL: St. louis, NY Rangers,                                                        

Nashville, Ottawa                                                                                     

Štúdium: Stredná odborná škola dopravná, Martin – Priekopa 

Reprezentant SR v ľadovom hokeji - hokejový obranca. 

Už v mladom veku odišiel do zámoria, hrával väčšinou v nižších 

súťažiach, no hral aj 28 zápasov v NHL za mužstvá St. Louis 

Blues a New York Rangers. Hral aj  v nemeckej DEL lige za tím 

Wolfsburg Grizzly Adams a Frankfurt Lions, vo švédskej 

najvyššej lige za tím Mora IK a v českej HC Plzeň. Po dobrých 

výkonoch v Česku podpísal dvojročnú zmluvu s tímom ruskej KHL 

– Severstaľ Čerepovec, kde ukončil aktívnu kariéru s nasledovnou 

bilanciou:         29 duelov s bilanciou 1 gól, 3 asistencie a 46 

trestných minút. 

Peter Smrek bol členom reprezentačného mužstva, ktoré 

vybojovalo zlatú medailu na MS 2002 vo švédskom Göteborgu. 

Zúčastnil sa aj na ZOH 2002 v Salt Lake City a na svetovom 

pohári 2004. Za reprezentáciu hral 39 zápasov a dal 1 gól.  

Samuel Marko, 6.B                                                           



ZÁBAVNÉ OKIENKO 

 

T e s t í k   p r e   d i e v č a t á - AKO SA VIEŠ BAVIŤ? 

Mega podúšková vojna                                                            

a/Pche, nikdy!      b/Hm prečo nie?     c/Super idem do toho!                                                                                                                                                                                               

Stavanie snehuliakov                                                          

a/Pche nikdy!       b/Hm prečo nie?     c/Super idem do toho!                                                                                                                                                                                               

Bláznivý tanec na večierku                                                  

a/Pche, nikdy!      b/Hm prečo nie?     c/Super idem do toho!                                                                                                                                                                                               

Behanie cez vodostrek                                                                  

a/Pche, nikdy!      b/Hm prečo nie?     c/Super idem do toho!                                                                                                                                                                                               

Hlasne spievanie s rádiom                                                                                        

a/Pche, nikdy!      b/Hm prečo nie?     c/Super idem do toho!                                                                                                                                                                                               

Pri jednotlivých situáciách v teste,  označ tú možnosť, ako by si 

sa pravdepodobne zachovala. Odpovede, ktoré sa ti najviac 

opakujú, o tebe niečo prezrádzajú. A to si prečítaj TU! 

Nikdy!                                                                                            

Chceš byť nad vecou. Tvoj život by nemal                                             

byť nudný!                                                                                       

Prečo nie?                                                                           

Neboj sa skúšať nové veci! Môže to byť zábava!                                                 

Idem do toho!                                                                                                        

Je ti jedno čo si o tebe myslia ostatní, pretože                                        

keď sa   zabávaš, si kráľovná kolektívu!     

                                                                   Lucia Cingelová, 5.C                                                                                                                                                                                                                                                                       



OKIENKO 

MATERSKEJ ŠKOLY 

 

HURÁ, MÁME NOVÉHO KAMARÁTA! 

Na známosť sa všetkým dáva,                                                             

že v škôlke máme nového kamaráta.                                                                     

Nebolo by to také zvláštne, keby sa volal napr. Jožko, Peťko 

alebo Marienka. On sa však volá AX a nie je to žiadny chlapec. 

Dostali sme ho my, predškoláci IV. a V. triedy MŠ od tety 

policajtky. Vysvetlila nám, ako sa o psíkov treba starať. Nechala 

nám AXÍKA v triede aj so zošitom na zapisovanie. Hlavne, aby 

nebol nikdy sám a opustený. Preto si ho striedame a vždy ide na 

niekoľko dní do jednej rodiny. Pretože ešte nevieme písať, 

mamky a ockovia zapíšu za nás do zošita všetko, čo s AXÍKOM 

spolu zažijeme.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Napr. s Riškom bol v Aquaparku, s Dominikom zavolali hasičov 

k požiaru na Stráňach a podarilo sa im tak zachrániť cudzí 

majetok. V MŠ tiež nie je sám. Chodí s nami do telocvične, kde 

sa mu najviac páči skákať na padáku. Na zimnom štadióne s nami 

korčuľuje – teda vlastne my s ním. Zažijeme spolu veľa srandy 

a zábavy. Teraz sa spolu tešíme na Vianoce. Budú to jeho prvé 

a chceme, aby sa mu páčili. Aha, ešte som zabudla na takú 

maličkosť! AXÍK nie je skutočný psík, ale plyšový. To však vôbec 

nevadí, lebo je skoro ako živý a my ho máme veľmi radi.  

                                                                           

Dana Gombarčeková, MŠ 

 

 

 

 

 

                                                           Spolu s AXÍKOM nájdi   

                                                           rozdiely medzi obrázkami   

                                                           a oprav ich. Potom si   

                                                           obrázky  vymaľuj.                                                          

  

Nina Krížová, 6.B 

 

 



VIANOČNÉ PIESNE 

K Vianociam neodmysliteľne patria piesne a koledy. Nezabudnite 

na ne pri stromčeku v kruhu svojej rodiny. 

 

VIANOCE, VIANOCE 
G V nebi niekto ráta z lu G pienkov margariet 

Amiľúbi či neDľúbi a Amisneží to na Dsvet . 

Je to celkom blízko, nastav k nebu tvár, 

vločky hladkajú ťa, už ich nie je pár. 

 

 V nebi niekto ráta z lupienkov margariet 

ľúbi či neľúbi a sneží to na svet . 

Zimný anjel krídla na mesto ukladá, 

mráz je cukor z torty a zima zosladla. 

 

Ref.: TakAmi spieDvaj , AmispieDvaj : 

“Vianoce, G Vianoce, Dticho sneží v G nás , 
DVianoce, G Vianoce, Amikonečne sú Dzas.“ 2x 

 

1.V neby niekto ráta z lupienkov margariet 

ľúbi či neľúbi a sneží to na svet . 

Je to celkom blízko, nastav k nebu tvár, 

vločky hladkajú ťa, už ich nie je pár. 

 

Ref.: Tak spievaj ,spievaj : 

“Vianoce, Vianoce...“ 
 

Ivan Kašuba, 7.B  

 



HITPARÁDA 

 

Milí Gorkáči, hlasovali ste a určili ste víťaza: LMFAO - IM 

SEXY AND I KNOW IT.  Piesne, ktoré nedostali žiadny hlas, 

automaticky z hitparády vypadávajú. Nezabudni opäť hlasovať! 

Vyber si z ponuky piesní a na malý lístoček napíš tú, ktorá sa ti 

najviac páči. Samozrejme nezabudni na svoje meno a triedu. 

Vhoď ho do schránky GORKÁČIK. Môžeš vyhrať malé 

prekvapenie. Tak šup do toho!                                                      

Súťažné piesne 2. kola:                                                                                     

1. LMFAO - IM SEXY AND I KNOW IT  

2. PSY – GANGNAM STYLE  

3. DJ ANTOINE - MA CHERIE  

4. JUSTIN BIEBER- AS LONG AS YOU LOVE ME  

5. CELESTE BUCKINGHAM - RUN RUN RUN  

6. EGO & ROBERT BURIAN - ŽIJEME LEN RAZ  

7.  RIHANNA – DIAMONDS    

8. ADELE - SKYFALL 

9. MAROON 5 – ONE MORE NIGHT 

10. XINDL X – ŠTEDRÝ VEČER NASTAL      

Výhercovia 1.kola: M.Kudláčová /4.A/ a P.Boháčik /7.A/. 

Prekvapenie si vyzdvihni u p.zástupkyne  J.Krížovej.     

                                                 Nina Krížová, 6.B  

http://www.google.sk/imgres?q=noty&um=1&hl=sk&biw=1280&bih=832&tbm=isch&tbnid=M0YBFbyNzQdC2M:&imgrefurl=http://www.sahul.estranky.sk/fotoalbum/pre-posluchacov-hudby/hudba/noty.jpg.-.html&docid=5srRc6TalZcH9M&imgurl=http://www.sahul.estranky.sk/img/original/3/noty.jpg&w=391&h=387&ei=DFSZUPXGM8bM0AWRloDYBw&zoom=1&iact=hc&vpx=373&vpy=511&dur=1229&hovh=223&hovw=226&tx=138&ty=152&sig=100576812937027900420&page=2&tbnh=135&tbnw=137&start=28&ndsp=45&ved=1t:429,r:25,s:20,i:269


KUPÓN „GO“ 

Občas sa každému z nás stane, že na niečo zabudne. Napríklad 

naučiť sa, alebo urobiť si domácu úlohu. V takom prípade ti môže 

pomôcť „GORKÁČSKE ospravedlnenie“.  

Aké sú pravidlá?  

Zabudneš  sa naučiť na nejaký predmet. Vyučujúci ťa vyvolá 

odpovedať, alebo nemáš napísanú domácu úlohu. A ty povieš: 

“Prepáčte, zabudol som sa pripraviť. Chcel by som použiť 

GORKÁČSKE OSPRAVEDLNENIE.“ Pre tento raz budeš 

zachránený, nabudúce cibri svoju pamäť! 

POZOR!                                                                                                                          

Kupón v časopise je použiteľný len pre jedného žiaka, a to 

jedenkrát na určené obdobie. Preto si rozmysli, kedy a na akom 

predmete ho využiješ.  

 

 

GORKÁČSKE OSPRAVEDLNENIE 

Prepáčte, dnes nie som pripravený/á  na vyučovaciu hodinu.   

ĎAKUJEM !!! 

Meno žiaka:                                Podpis vyučujúceho: 

Platnosť: január, február 

 

 

 

 



SPRÁVNE RIEŠENIA                                            

Hádanková krížovka                                                                                             

Tajnička: SNEHULIAK /hádanky v nej: slimák, komín, ježko, hus, auto, 

lietadlo, i, prasiatko, kniha/                                                                                 

Hádavé hádanky: ľadovec, slimák, stôl, klobúk, strom, klinec,                      

Krížovka s vianočným nádychom  Tajnička: DARČEK                                                                                    

Maľovaná krížovka: kapor                Anglická krížovka  Tajnička: ENGLISH                                                                       

Chceli by ste aj vy prispieť do GORKÁČIKA? 

Napíšte nám: krizova @zsgorkeho.sk                                                                             

Máte nápady a pripomienky?                                                                            

Hlasujete v HITPARÁDE?                                                                           

Napíšte nám: schránka GORKÁČIK na prízemí hlavnej budovy školy 

 

Kto pre vás pripravil GORKÁČIKA? 
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