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Číslo:1                   Ročník:3                Školský rok: 2013/2014   

1. 



Ahojte, Gorkáči! 

Nový školský rok je už v plnom prúde a školské lavice sa opäť 

zaplnili. Spolu s ním vám prinášame aj prvé číslo ďalšieho ročníka 

časopisu Gorkáčik. Vychádzať bude v pravidelných intervaloch  štyrikrát 

do roka - v mesiacoch november, január, apríl a jún. Dozviete sa, aké 

akcie, súťaže a podujatia prebehli na našej škole. Zabavíte sa 

prostredníctvom rôznych hlavolamov, tajničiek, vtipov a hádaniek. 

Prinesieme Vám zaujímavosti zo sveta hudby, športu, kultúry aj iných 

oblastí. Môžete sa zapojiť do ďalšieho kola našej hitparády, či              

do hľadania tajnej skrýše za pomoci GPS súradníc. Zasvätíme vás          

do tajomstiev Geocachingu,  s ktorým  si môžete spríjemniť  voľné 

chvíle. Predstavíme vám krúžky, ktoré v tomto školskom roku prebiehajú 

na našej škole.  Prinesieme vám rozhovory  s ďalšími osobnosťami školy, 

či už z radov vyučujúcich alebo vás - Gorkáčov.  

Budeme radi, ak aj vy prispejete svojimi nápadmi, príspevkami alebo 

vlastnou tvorbou do nášho časopisu. Tešíme sa na spoluprácu.                                                                                                                    

                                                                                                            RR 

V tomto čísle Vám prinášame: 

      Krúžky na našej škole                     Jazykové okienko 

Udialo sa ...                               Športové okienko 

Pre šikovné hlavičky                        Hra Geocaching 

Jesenné pranostiky                         Kultúrne okienko 

      Zábavné okienko - tajnička                HITPARÁDA  

Maľovaná krížovka                          Kuchárske okienko 

Rozhovor s osobnosťami školy              Zasmejme sa                     

 Z našej jesennej tvorby                   Pripravujeme 

Zábavné okienko- hádavé hádanky         Kupón Ospravedlnenie 



Zazvonil        a školské brány sa opäť otvárajú...  

 

2. septembra 2013 sme sa všetci spoločne zišli na školskom 

dvore, aby sme slávnostne zahájili začiatok nového školského roka 

2013/14. Jeho úspešný začiatok popriali všetkým žiakom, vyučujúcim 

i ostatným zamestnancom školy: primátor mesta Martin  Andrej 

Hrnčiar, riaditeľ školy  Ján Šamaj a predseda Rady rodičov pán 

Peter Hanzel. Osobitné privítanie patrilo našim prváčikom a žiakom 

piateho ročníka, ktorí sa po prvýkrát zoznámili so svojimi triednymi 

učiteľmi. A nesmieme zabudnúť ani na našich novoprijatých 

hokejistov, ktorých slávnostne privítal generálny manažér MHC 

Martin  - Martin Kalnický a  predseda Rady školy  Peter Junas.  

 

         Aj my všetkým prajeme veľa vzdelávacích, osobných 

i športových úspechov, množstvo trpezlivosti a chuť neustále 

zbierať  nové informácie.                                        

                  

                                                                                   Redakčná rada 



KRÚŽKY NA NAŠEJ ŠKOLE 

V tomto školskom roku sa žiaci navštevujúci školský klub detí mohli 

prihlásiť do nasledovných krúžkov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Krúžok vedie pani učiteľka 

 Mgr. Kornélia Václavová  

ŠTVRTOK 14.00- 16.00 

 

      Žiaci II. stupňa mali možnosť vybrať si z  nasledujúcej 

ponuky krúžkov:  

 

 

 

Krúžok vedie pani učiteľka 

 PhDr.Jana Vaňková 

ŠTVRTOK 14.00- 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krúžok vedie pani učiteľka 

 Mgr. Petra Najšlová  

ŠTVRTOK 14.00- 16.00  

 

 

 

Krúžok vedie pani učiteľka 

PaedDr. Jana Skalická 

STREDA  14.00- 16.00  

 

 

Krúžok vedie pani učiteľka 

Mgr. Alena Žáková 

STREDA  14.00- 16.00  



UDIALO SA ... 

OLIHO PRÍBEH  

 Dňa 17. septembra sa žiaci 3. ročníkov zúčastnili besedy 

s poručíčkou PhDr. Ľudmilou 

Húskovou, ktorá im predstavila 

projekt s názvom Oliho príbeh. 

Cieľom besedy bolo oboznámiť 

žiakov, aké nebezpečenstvo môže 

na nich striehnuť  pri pohybe alebo 

hraní sa v blízkosti železničných tratí a priecestí. Svoje rozprávanie 

doplnila animovaným príbehom o chlapcovi Oliverovi. Spoznáva  

tragické príbehy troch kamarátov, ktorí prišli o život na železnici 

najmä preto, lebo nedodržiavali pravidlá bezpečnosti.  

Verím, že beseda bola pre našich tretiakov prínosom a budú sa 

pri svojich hrách a iných aktivitách vyhýbať nebezpečným 

a nevhodným miestam.                           

                                                               Mgr. Daša Stehlíková  

ZÁKLADNÝ PLAVECKÝ VÝCVIK 

V dňoch 23.9. až 27.9. sa na krytej 

plavárni Sunny  v  Martine konal základný  

plavecký výcvik. Zúčastnili sa ho žiaci piatych 

a šiestych ročníkov.  

Ako sa nám darilo? 

        Rozdelení sme boli do štyroch skupín na základe našich 

plaveckých schopností.  Na začiatku sme robili len jednoduché, 

základné cviky a neskôr sme pokračovali náročnejšími úlohami. 

Cieľom pre začiatočníkov bolo naučiť sa plávať a nebáť sa vody. Tí, 

čo už vedeli plávať,  sa zdokonalili v plaveckých spôsoboch.  V piatok 



na konci týždňa sme si navzájom zmerali sily v záverečných 

plaveckých pretekoch. Plávali sme prsia a kraula. Všetci sme sa tešili 

na odovzdávanie diplomov. Mne  sa plavecký výcvik  veľmi páčil 

a dúfam, že sa páčil aj ostatným účastníkom.  

        Rada by som poďakovala všetkým trénerom: p. u.  P. Najšlovej,  

I. Haštovej, F. Mrukviovi a J. Majerovovi  za ich starostlivosť, 

trpezlivosť a všetko, čo nás na plaveckom výcviku naučili. Ďakujeme!                                                                                                                       

                                                                       Miriam Kudlačová, 5. C 

JESENNÉ ÚČELOVÉ CVIČENIE 

Dňa 3. 10. 2013  

žiaci 1. stupňa ZŠ 

absolvovali jesenné 

účelové cvičenie. 

Rozdelení boli do 

dvoch skupín. Žiaci 1. 

a 2. ročníka smerovali 

na Včeliu lúku. Počas 

vychádzky si všímali 



dopravné značky, krásne sfarbenú jesennú prírodu a zbierali 

prírodný materiál. Žiaci 3. a 4. ročníka sa vybrali po stopách 

novootvoreného náučného chodníka  Nábrežie rieky Turiec.           

Zo šiestich informačných tabúľ sa dozvedeli mnohé informácie             

o histórii Turca, zaujímavých miestach a významných osobnostiach   

českého i slovenského národa. Popri zaujímavom čítaní nazbierali      

i prírodný materiál, z ktorého po návrate do školy vytvorili 

zaujímavé jesenné obrázky a postavičky.  

 

A nakoniec  si všetci spoločne na prízemí našej školy pozreli 

krásnu jesennú výzdobu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



NA DOPRAVNOM IHRISKU 

       V týždni od 7.- 11. októbra  sa žiaci 1. - 5. ročníka našej školy 

zúčastnili vyučovania dopravnej výchovy. Pozostávalo z teoretickej 

aj praktickej časti. Najskôr si naši Gorkáči pozreli krátky 

dokumentárny film „ Bezpečne na cestách“. Potom spolu s pánom 

Igorom Lukačovským rozobrali niektoré dopravné situácie  

a zopakovali si základné dopravné značky. Následne si svoje 

vedomosti z pravidiel cestnej premávky overili v praktickej jazde na 

bicykli, kolobežke alebo autíčku.   

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

V TURČIANSKEJ KNIŽNICI                                                                                                                    

      Dňa 22. 10. 2013 sa druháci z našej školy  vybrali do Turčianskej 

knižnice. V hudobnom oddelení si vyskúšali svoje rytmické cítenie, 

zahrali na  známych i nezvyčajných hudobných nástrojoch a nakoniec 

si aj zatancovali. V rozprávkovom oddelení  spolu s pani knihovníčkou 

čítali príbeh o dedkovi a babičke, ktorým bol venovaný celý týždeň 

Úcty k starým ľuďom. Na záver pobytu v knižnici si každý zručný 

čitateľ mohol požičať zaujímavú rozprávkovú knihu.  



                                                                           Mgr. Iveta Haštová 

 

NETRADIČNÉ DNI V ŠKD 

Rozkvitnutý Tulip 

       Naši  Gorkáči sa zapojili do súťaže Rozkvitnutý Tulip, ktorá  

prebiehala od 18. 9. 2013 do 18. 10. 2013 v priestoroch TULIP 

Center Martin. Snažili sa vytvoriť čo najkrajšiu kvetinovú záhradku. 

A tu sú naši kvetinoví aranžéri:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Týždeň zdravej výživy v ŠKD 

        Druhý októbrový týždeň  sme si aj my – Gorkáči z 1. a 3. 

oddelenia  pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Rozdelili sme sa 

do skupín a zdravé maškrtenie bolo pripravené. 

Urobili sme si cesnakovú 

pomazánku, ovocné a zeleninové 

misy. Keďže bol aj deň jabĺčka,  

nechýbala ani jablková misa. Takto 

krásne pripravené ovocie a zeleninu 

sme potom s chuťou zjedli.  

Jedzme zdravo a naše telo sa nám 

za to poďakuje.  

                                                                                                     Mgr. Zuzana Kmeťová 

 

Šarkaniáda 

Deti z tretieho oddelenia si naplno užívajú radosti jesene a tak 

si s veľkým elánom púšťali šarkanov v blízkom okolí školy.  

Pobytom vonku na čerstvom vzduchu sa vyšantili  a pobavili 

dosýtosti.  



Touto cestou sa chcem poďakovať rodičom, že zabezpečili 

deťom šarkanov, čím pripravili všetkým zúčastneným veľa zábavy a 

dobrej nálady.  

 

 

A čo bolo najdôležitejšie?  

Fúkal nám  ten správny vietor.... 

 

 

           Mgr. Zuzana Kmeťová 

 

Halloween 

V jeden októbrový  piatkový deň sa školský klub detí                      

v 3. a  4.  oddelení premenil       

na strašidelnú pevnosť  plnú 

nástrah a rôznych čarodejných 

postáv. Deti oblečené 

v najrôznejších halloweenských 

kostýmoch čakala  strachuplná 

cesta odvahy, na ktorej si 

vyskúšali svoju rýchlosť, 

obratnosť, bystrý um 

a nebojácnosť. Ich úlohou bolo  

prekonať  úskalia štyroch 

čarodejníckych komnát a získať 

od nich kľúč, aby vyslobodili 

čarodejnicu, ktorá ich v komnate 

netrpezlivo čakala. Cesta to bola 

naozaj náročná, len pre 

najodvážnejších,                       



plná strašidelných hlasov a zvukov, jedovatých a zázračných elixírov, 

ktoré museli deti ochutnať v komnate krvilačnej čarodejnice, 

neznámych magľajzov, do ktorých nebojácne vkladali  svoje ruky, 

aby našli ukryté predmety v cintorínskej komnate. Putovanie 

pokračovalo v pavúčej komnate, kde sa deti dostali ku kľúču len cez 

hustú pavúčiu sieť posiatu samými jedovatými pavúkmi. Na záver ich 

čakala najstrašidelnejšia komnata grófa Draculu, kde spokojne ležala 

vo svojom hrobe unavená kostra obklopená myšami a potkanmi. 

Našťastie všetci túto strastiplnú cestu zvládli a všetkým dokázali, 

že na našej škole sú  odvážne 

deti. Po namáhavej práci 

každému poriadne vytrávilo, 

a tak bolo potrebné posilniť sa 

na skutočnej halloweenskej 

párty.  

 

Ďakujeme všetkým strašidlám,  hrôzostrašným čarodejniciam –

žiačkam z 8. B triedy, ako aj rodičom a pani vychovávateľkám        

za prípravu hrôzostrašného, avšak zábavného popoludnia. 

                                                                                                                                         Mgr. Renáta Šarlinová 



PRE ŠIKOVNÉ HLAVIČKY 

A teraz  už trochu zábavy...  
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1. Sedí pani v kríčku, v červenom ručníčku.  

2. Pod jedľami, pod sosnami, beží klbko s ihlicami.  

3. Či je teplo a či fúka, najlepšie sa nosí dnuká. Na chrbte si domček nosí. A viete  čo ? Chodí 

bosí. 

4. Dlhá rúčka, plno zubov, zo sena si spravia uzol. 

5. Sedí pán na streche, fajčí a nekreše. Čo je to? 

6. Poletuje nocou tmavou, cez deň zase visí hlavou. Čo je to? 

7. Stojí pani na streche, rozťahuje prsty, a čo chytí v povetrí, do izby nám pustí. 

8. Šucha , rucha , šucha ,rucha nemám úst a nemám brucha, čo mi príde pod zuby, zomeliem na 

otruby, ani to nepožujem, pod seba to vypľujem. Čo je to? 

9. Ktorý vták má na konci abecedu ? 

10. Aká je to krásna dáma , ktorá víta v tráve jar? 

11. Behať, dupať, skákať, klať potrebuje k šťastiu. O nej platí napríklad, že jej rožky rastú. 

12. Keď sa otec tamto smeje a tam matka slzy leje, panna dcéra v také časy, sedmorakej krásy 

pásy oblieka si. Čo je to? 

13. Nie je strom , no listov má priveľa,  je zošitá, hoc nie je košeľa, no nie je ani človek 

a rozpráva o čomkoľvek. 

14. Komínom aj za horúca, čiernou kefou čistí pľúca. 

15. Nežije a predsa chodí a človeka dobre vodí? 

16. Dva rady vojakov oproti sebe sily si merajú na bielom chlebe. 

                                                      Nina Krížová, 7. B 



Prázdniny sa už síce skončili, ale jeseň je tu v plnom prúde. 

Prinášame vám preto niekoľko aktuálnych jesenných pranostík: 

 

Babie leto prináša pekné dni v jeseni. 

Za peknou jeseňou, nasleduje tuhá zima a úrodný rok. 

Pekná jeseň znamená veternú zimu. 

Dlhá jeseň, krátka zima. 

Aká jeseň, taká jar. 

Jesenné oranie, polovičné oranie. 

Aké je počasie na 1. septembra, taký bude celý mesiac. 

Keď na prvého septembra prší, repu budú ťahať z blata. 

Dobre je, keď v októbri list zo stromu padá, tento rok požehnaný 

cestu si hľadá. 

Začiatok októbra hoci pekný býva, predsa v druhej polovici severák 

podúva. 

 

Skús dokončiť nasledovné pranostiky: 

  

Teplý október, studený _ _ _ _ _ _ _ _ . 

Ak kvitnú v novembri stromy, bude zima _ _ _ _ _   _ _  _ _  _ _ _ _ 

Ak je október veľmi _ _ _ _ _ _,  

                                        bude potom január hodne _ _ _ _ _ _ _ . 

 

                                                                               Nina Krížová, 7. B 



Z Á B A V N É   O K I E N K O  

pre najmladších Gorkáčov 

  AHOJ,  GORKÁČI!  

Verím, že viete počítať číselný rad od 1 do 48. Ak nie, požiadajte 

o pomoc niekoho staršieho. V správnom poradí pospájajte číslice 

a vytvoríte si pekný obrázok, ktorý môžete potom vymaľovať. Nech 

sa vám darí!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Krížová, 7. B 



PRE   MÚDRE   HLAVIČKY 

A teraz niečo pre tých, ktorí radi riešia  maľované krížovky. Zostávame 

stále v jesennej tematike, takže riešením  je obrázok, ktorý je 

charakteristický pre  toto ročné obdobie. Podarí sa vám ho rozlúštiť? 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



   ROZHOVOR     s osobnosťami školy 

       Dnes vás pozývame na stretnutie s našimi paniami zástupkyňami 

Mgr. Jaroslavou Krížovou a Mgr. Annou Morgošovou.   Sú veľmi 

dôležité, lebo sú  pravou a ľavou rukou pána riaditeľa a nám žiakom 

zariaďujú, ktorý učiteľ, kedy a čo nás bude učiť. 

Dobrý deň, panie zástupkyne! Ak dovolíte, chceli by sme vám dať 

niekoľko otázok.    

1. Vieme, že to nie je veľmi slušné, ale sme zvedavé. Koľko máte 

rokov?                                                                                                    

AM: Rada vám odpoviem. Mám 53 rokov. 

 JK: Tipujú mi vždy menej, ako v skutočnosti mám      .                                                                                                                                                                                                                                                        

Kde ste sa narodili a vyrastali?   

AM: Narodila som sa v Martine. Svoje krásne detstvo som prežila 

v malej dedinke Ratkovo, ktorá sa nachádza v blízkosti Turian. 

 JK: Narodila som sa v Námestove na Orave, ale bývala som v 

čarokrásnej dedinke Lomná. Od dvoch rokov je mojím domovom 

Martin.                                                                                                                                                                                                                            

Čím ste chceli byť, keď ste boli dievčaťom?    

AM: Učiteľkou telocviku.     

JK:  Aspoň na jeden deň ozajstnou princeznou. Keď som neskôr 

pochopila, že stačí zavrieť oči a dá sa to, začala som mať reálnejšie 

túžby, až som sa stala učiteľkou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ste radi zástupkyňou? Čo vás na tejto práci najviac baví?    

                                                                                                                                                      

AM:  Áno. Rada vykonávam toto povolanie, baví ma pracovať v tíme 



spoločne s ostatnými kolegami. Samozrejme, mojou prvoradou  

úlohou je učiť a  naučiť svojich žiakov.  

JK:   Som dosť kreatívny a akčný typ človeka s organizačnými 

schopnosťami, takže ma práca napĺňa. Ale najviac milujem prácu 

s deťmi a ich usmiate očká, keď sa im niečo podarí zvládnuť. Veľmi 

sa teším, keď idem z kancelárie do triedy za žiakmi.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Aké sú vaše koníčky?    

AM: Rada počúvam dobrú hudbu, baví ma práca v mojej malej 

záhradke a veľmi rada relaxujem pri dobrej knihe. No mojím 

najväčším koníčkom v súčasnosti je nadväzovanie prvých kontaktov 

s trojtýždňovým vnúčikom Filipkom. 

 JK:  Spev, hra na gitare a prechádzky v prírode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Akú hudbu rada počúvate, máte obľúbeného speváka?                                                               

AM: Rada počúvam country hudbu, presnejšie piesne od Michala 

Tučného. 

 JK:  Páči sa mi všetko, čo má rytmus a lahodí uchu. Od klasickej 

hudby, cez operu, šansón, pop, rock až po folklór.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Čo by ste odkázali všetkým žiakom?                                                                                          

AM: Veľmi by ma potešilo, keby sa žiaci pravidelne pripravovali na 

vyučovacie hodiny a správali sa tak, aby nerobili hanbu svojim 

rodičom.     

 JK: Užívajte si detstvo, nasávajte nové vedomosti, ale hlavne, 

nezabúdajte sa USMIEVAŤ. Uvidíte, že náš svet bude oveľa krajší.  

                             ĎAKUJEME ZA ROZHOVOR!                                                           

                                                                                    Nina Krížová, 7. B                                                     



Z NAŠEJ JESENNEJ TVORBY 

ŠARKAN 

Šarkan letí poza kríčky, 

letia za ním aj detičky.                                                                                        

                                        JESEŇ 

Kde je šarkan?                                    Stromy sa sfarbujú, 

Tu je, tam je,                                      prichádza jeseň. 

všetky deti tešia sa                            Deti sa radujú, 

naň prenáramne.                                 spievajú si pieseň. 

 

Letí šarkan,                                        Zvieratá si chystajú 

spoza stromov,                                   zásoby na zimu, 

spoza kríčkov,                                    pretože zima nám  

ponáhľa sa za mamičkou.                    prinesie snežnú perinu. 

 

Vetrík ho tam odveje,                                        Lucia a Simonka, 3. B 

raz, dva, tri                                                     

a už tam je. 

 

 

Radka,  Zuzka, Alžbetka, Linda, 4. A 



JESEŇ 

Listy sa už sfarbujú, 

vtáčiky sa sťahujú. 

Čakajú na ne teplé kraje     

a všetky sa tešia na ne. 

 

Ľudia pozbierali všetky hrušky,                 Urobím si zvieratká, 

na jedličkách rastú šušky.                      ježka, psíka, mačiatka.             

Gaštanov je plná zem.                           A po celú zimičku, 

Pozbierať ich všetky chcem!                 budú mi zdobiť izbičku. 

 

                                                                             Dorotka, Peter,                     

                                                                             Sofia a Aurel, 3. B 

                        

 

 PRÍCHOD JESENE 

  Jeseň je krásna, 

  farbí listy dozlata. 

  Klopká, nám klopká, 

  na naše vráta.  

                           Sofia, Miloš, Lucas, 3. B                   



Z Á B A V N É  O K I E N K O 

Hádavé hádanky 

1. Nemá štetec ani farby, predsa lístie žltým farbí. Čo je to?  

 

2.  Zavýja, a nie je vlk, lieta a nie je vták. Čo je to?  

       

3.  Máme také počasie, že stále len prší, lístie padá zo stromov,     

     konárik len suší. Čo je to?  

 

4. Sedí pani na kláte v tmavom, čiernom kabáte. Čo je to?  

      

5. Modrý klobúk, čo celý svet prikryje. Čo je to?  

    

6. Uteká s nami, nohy nemá, drží sa nás, ruky nemá. Čo je to?  

 

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

 

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

 

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

          

10. V lete je oblečený, v jeseni nahý. Čo je to?  

          

                                                                     Sabina Majerovová, 7. B   

     

     

      

        

        

            

            



J A Z Y K O V É    O K I E N K O 

A teraz niečo pre mladších Gorkáčov... 

Poznáš anglické názvy geometrických tvarov? Najskôr vyfarbi vláčik 

podľa zadania a potom priraď správny názov ku geometrickému 

tvaru.  

SHAPES 

 

    is blue.              is red.          is orange.        is green.        is brown. 

 

 

         

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             



        Š P O R T O V É                                             

                                O K I E N K O    

        Dňa 7. októbra 2013 sa naši starší Gorkáči zúčastnili 3. kola 

atletickej súťaže pod názvom „Turčianska žiacka liga“. Súťaž sa 

uskutočnila v areáli atletického štadióna na Ulici východná. A ako sa 

im darilo? 

V štafete  4 x 60 m sa im v kategóriách mladšie žiačky, mladší 

žiaci a starší žiaci podarilo obsadiť 2. miesta.  

A tu sú naši reprezentanti: 

Mladšie žiačky: S. Majerovová 

  ( 37,9 s)            A. Ďurkovičová 

                           V. Gronková        

                           N. Vašková 

 

Mladší žiaci:    T. Klinec                   Starší žiaci: O. Minko 

  ( 37, 00 s)        M. Volko                   ( 32,5 s)        M. Ďureje 

                           T. Sajdák                                      M. Bučko 

                           F. Smidžár                                    T. Štuller 

 

      Srdečne im gratulujeme. Veríme, že získali pre školu cenné body 

do záverečného hodnotenia a držíme im palce aj v ďalších kolách. 

                       

                      Mgr. Petra Najšlová, Mgr. Daša Stehlíková 



         Š P O R T O V É    

                             O K I E N K O   

Dnes vám predstavíme známu svetovú futbalovú hviezdu: 

                                          

Super Mário 

Mario Barwuah Balotelli   
sa narodil 12. augusta 1990 

v meste Palermo na ostrove 

Sicília (Taliansko). 

  

S futbalom začínal v tíme Lumezzane, kde sa tiež v 15. rokoch 

dostal do A-tímu, Lumezzane vtedy hralo taliansku Sériu C1- tretiu 

najvyššiu futbalovú súťaž v krajine. V roku 2006 bol na skúške v FC 

Barcelona, kde bol neúspešný. Prestúpil do klubu Inter Miláno a tu 

zažil 16. decembra 2007 debut vo svetových súťažiach. S Interom 

vyhral 3x Sériu A, 1x Coppa Italia (Taliansky pohár), Supercoppa 

(taliansky Superpohár),  UEFA Champions League (Liga Majstrov). 

 

Do tímu Manchester City bol Mario 

Balotelli zakúpený v lete 2010 za sumu okolo 

24 miliónov britských libier. V Manchestri 

vyhral Anglickú  Premier League. V zimnom 

prestupovom období 2013 ho kúpilo AC 

Miláno za 20 miliónov €. 

                                        Samuel Marko, 7. B 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Lumezzane&action=edit&redlink=1
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CEIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.profutbal.sk%2Fligy%2Fchampions_league%2F&ei=JTppUtnXC8vW4ATy94GgBg&usg=AFQjCNF6-ofW2Vg8oQjno_hITrM70Br2YA&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rja
http://sk.wikipedia.org/wiki/Manchester_City
http://sk.wikipedia.org/wiki/2010


AKTIVITY NA VOĽNÉ CHVÍLE 

pre starších Gorkáčov 

Milí Gorkáči!  

    Ako trávite voľný  čas? Doma, pozeraním televízie, počítačovými 

hrami, či čítaním dobrej knižky? Alebo ste radšej vonku                  

na čerstvom vzduchu, hráte futbal, hokejbal alebo sa len tak 

prechádzate? Dnes vám chceme predstaviť jednu z menej známych 

záľub, ku ktorej sa hlási čoraz väčší počet ľudí - GEOCACHING. 

ČO JE TO GEOCACHING? 

Geocaching je zábava, či určitý druh športu.  

Geo znamená zem a cache znamená skrýša. Sú to teda skrýše 

kdekoľvek na zemi, väčšinou na pekných zaujímavých miestach. Ich 

hľadaním si môžete spríjemniť vychádzku, turistiku, či dlhú cestu 

autom  ( samozrejme s rodičmi      ). 

Každá skrýša má na internete svoju stránku, kde je popis miesta 

a súradnice GPS, podľa ktorých ju potom hľadači hľadajú. 

 Geocacher – hľadač, teda potrebuje na nájdenie mať GPS prijímač.  

Skrýšu väčšinou tvorí vodotesná nádoba, v ktorej je ceruzka, 

zápisník – logbook a rôzne iné premety. Hľadač si pri nájdení môže 

čokoľvek zobrať, no zároveň niečo aj pridať, aby cache ponúkla 

drobné odmeny aj pre ďalších hľadačov. Po nájdení je potrebné 

urobiť o tom záznam aj na internete a tým sa podeliť o zážitky 

s ostatnými.  

Existuje niekoľko typov cache. Dnes vám predstavíme TRADIČNÚ. 

Je to najbežnejší druh kešky. Schránka sa nachádza priamo na 

mieste, ktoré je zadané súradnicami.  

   



CHCETE SI TO VYSKÚŠAŤ?  

Na začiatok sme vám pripravili veľmi jednoduchú úlohu: 

 Keška sa nachádza  v areáli školy, je nenápadná, nájdeš ju na týchto 

GPS súradniciach: N 49° 04, 649`  E 18° 54, 705` 

Nápoveda: mikro - magnet 

 

Ak sa ti podarí kešku nájsť, nezabudni sa zalogovať do logbooku       

( priloženého zápisníku). Ak ju nájdeš ako prvý, nájdeš v nej aj 

papierik s gratuláciou k FTF (First to find) a inštrukciami, ktoré ti 

napovedia, kde si máš prísť pre sladkú odmenu. V ďalšom čísle 

Gorkáčika bude uverejnený prvý nálezca aj ostatní úspešní kešeri.  

Čo budeš potrebovať? Len mobil s prístupom na GPS.  

ALE POZOR! NEZABUDNI, že počas vyučovania máš mať mobil 

vypnutý. Na geocaching ho budeš potrebovať, až keď vyjdeš von 

zo školskej budovy. Prajeme úspešné a veselé kešovanie! 

 

 

Ak vás táto hra zaujme a nájde 

si svojich obľúbencov (  ako si našla 

nás      ),  tak Vám v ďalších číslach 

Gorkáčika postupne predstavíme aj 

ďalšie typy cache, do ktorých 

hľadania sa budete môcť zapojiť.  

                  

                                                                                Jakub Stehlík  6.C , 



K U L T Ú R N E    O K I E N K O 

Hviezda hudobného i hereckého sveta 

JENNIFER LYNN LOPEZ 

Jennifer Lynn Lopez je 

americká herečka, speváčka, 

módna návrhárka a tanečnica. 

Jennifer Lopez je dobre známa 

vo svete filmu, hudby, módy a 

kozmetiky. Narodila sa 24. júla 

1970 v Bronxe. Jennifer začala 

svoju kariéru ako tanečnica.  

Ako štvorročné dievčatko ju matka prihlásila na hodiny tanca.         

V štrnástich rokoch pridala aj hodiny spevu. Počas štúdií na strednej 

škole hrala softball, tenis a venovala sa gymnastike. V sedemnástich 

rokoch sa  prihlásila na tanečnú školu na Mannhattane a úplne sa 

oddala tancu. V devätnástich rokoch dostala prvú prácu v cestovnej 

tanečnej skupine. Niekoľko rolí dostala aj v televíznych seriáloch a 

filmoch ako napr. Havária letu 7, Druhá šanca, Hotel Malibu      

a Moja rodina, Diabolská 

svokra,  Žiť po svojom. 

Jennifer má s Marcom 

Anthonym  dve deti, 

dvojičky, chlapca Maxa    

a dievča Emmu. 

                                                                                                            
  
 
 

  Sabina Majerovová, 7.B  

        



K U L T Ú R N E    O K I E N K O 

 

TIP NA DOBRÚ KNIHU 

Milí Gorkáči!  Ak máte radi dobrodružstvo, napätie a chcete preniknúť 

do sveta egyptskej mágie, odporúčam vám záverečný diel trilógie 

úspešného amerického spisovateľa Ricka Riordana, ktorý nadväzuje na 

predchádzajúce diely Kroniky Cartera Kana - Červená pyramída            

a Ohnivý trón:                                                                       

Tieň hada  

Carter so sestrou Sadie a svojimi 

učňami  čelia hrozivému hadovi Apopovi. Ten 

má v pláne zhltnúť boha slnka Re, ovládnuť 

celý svet a nastoliť v ňom svoju temnú vládu. 

A tak naši hrdinovia usilovne pátrajú           

po niečom, čo by im pomohlo Apopa poraziť. 

V tomto im  pomáhajú najrôznejší a 

najčudesnejší bohovia. Na záchranu sveta im 

zostávajú už len tri dni a rozhodujúca bitka 

sa blíži... 

Tým, ktorí majú radi príbehy o koňoch žijúcich na ranči, odporúčam 

ďalšiu knihu z edície Jazdecký chodník- Splašený koník. 

Príbeh sa odohráva v klube Sandy Lane.     

V jedno skoré ráno Jess zbadala koňa          

bez jazdca a za ním utekajúceho muža             

s ohlávkou. Keď mu Jess ochotne pomohla 

koníka chytiť, netušila, aké ďalekosiahle 

následky s množstvom nepríjemných udalostí 

prinesie jej pomoc. Aké to boli, dozviete sa pri 

jej čítaní.  Prajem vám príjemné čítanie!  
                                                Lucia Cingelová, 6.C                                                   



H I T P A R Á D A 

Milí Gorkáči ! 

 Nový ročník našej hitparády je opäť tu!  

 

Ak radi počúvate súčasnú hudbu a zaujala vás naša ponuka, 

nezabudnite hlasovať.  Na malý lístoček napíšte interpreta a pieseň, 

ktorá sa vám najviac páči. Nezabudnite na svoje meno a triedu. 

Vhoďte ho do schránky GORKÁČIK. Môžete vyhrať malé 

prekvapenie a vaša pieseň zaznie v školskom rozhlase!  

 

 

1.  Naughty boy feat. Sam Smith - La la la 

2.  Macklemore & Ryan Lewis - Can't hold us 

3.  One direction -  Best song ever 

4.  Majk Spirit & Celeste Buckingham - I was wrong 

5.  Katy Perry – Roar 

6.  Justin Timberlake -  Mirrors 

7.  Lady Gaga -  Applause 

8.  Lana Del Rey- Summertime sadness 

9.  Nicki Minaj - Pound the alarm 

10. Ben Cristovao - Bomby 

 

Nina Krížová, 7. B 



K U C H Á R S K E   O K I E N K O 

Ahojte Gorkáči!  

Dnes som pre vás pripravil sladké prekvapenie.  

Recept je veľmi jednoduchý. 

 

JABLKOVÁ DOBROTA S MRVENIČKOU      

Priprav si tieto suroviny: 

3-4 väčšie jablká, 1 škoricový cukor, hrozienka, 125g masla, hrubá 

múka, kryštálový  cukor  

 Postup: 

Jablká očistíme od jadierok 

a prekrojíme na menšie kúsky, 

umyjeme a dáme ich do zapekacej 

nádoby. Premiešame so škoricovým 

cukrom a hrozienkami. Pripravíme 

si mrveničku z masla, múky a cukru 

a posypeme ňou jablká v zapekacej 

miske.  

 

Dáme piecť do rúry vyhriatej      

na 200°C, kým  jablká nezmäknú 

a mrvenička nezíska zlatú farbu. 

Podávame ešte teplé. 

 

Dobrú chuť!  

                  Martin Kašuba, 5. C        



Z A S M E J M E   S A . . .                             

  Mamička oznamuje synčekovi: 

 -Jožinko, budúci rok už budeš v druhej triede a  

  to už budeš môcť utierať riad... 

 -Tak to radšej prepadnem ... 

 

  Jano príde k doktorovi a sťažuje sa, že má pocit, akoby bol pes.  

- V poriadku. Dám vám na to nejaké lieky - hovorí lekár. 

- A kedy ich mám užívať ? 

- Vždy večer, predtým, ako vleziete do búdy. 

 

  - Aká je najväčšia hlúposť? 

  - Nechať si doviesť na púšť fúru piesku. 

    Hovorí podnikateľ svojmu zamestnancovi: 

  - Vy ste, pán Novák, veľká opora našej firmy. Neviem, ako by sme          

    bez vás vydržali, ale v budúcom mesiaci to chceme skúsiť. 

    Viete prečo si blondínky lížu hodinky? 

    Lebo tik-tak osviežuje dych. 

    Pýta sa jeden had druhého: 

   - Sme jedovatí? 

  - A prečo sa pýtaš? 

  - Lebo som si práve zahryzol do jazyka. 

  - Sadnú si dva slony na plot. Aký je čas? 

  - Čas vymeniť plot. 

   Viete, kedy má hokejista šťastie? 

   Keď má po celej hokejovej kariére všetky zuby. 

 

             Peter Cingel, 6. C                                               



 

 

 

 

       

       Milí Gorkáči- malí, veľkí i dospelí! Radi by sme vás  požiadali               

       o pomoc pri vytvorení tejto rubriky. Určite sa vám už stalo,  

       že sa vám alebo vašim známym podarilo „zabiť nejakú hlášku“, 

       či už na písomke alebo pri ústnej  odpovedi. Podeľte sa s nami           

       o tieto skúsenosti a navtipnejšie brepty budeme postupne        

       uverejňovať v ďalších číslach Gorkáčika. 

 

 

 

 

      Milí Gorkáči – hokejisti! 

       Radi by sme na stránkach nášho časopisu  

       vytvorili miesto  aj pre hokejové okienko. Chceli by sme sa       

       dozvedieť o vašich úspechoch, záujmoch, či výsledkoch žiackej      

       hokejovej ligy. Môžete nám predstaviť novinky zo sveta hokeja,    

       jeho  známe osobnosti. Preto hľadáme šikovného hokejistu/     

       hokejistov, ktorí by sa  podieľali na vytvorení tejto rubriky.     

          

  Tešíme sa na spoluprácu s vami. Svoje nápady, pripomienky, či     

   príspevky vhoďte do schránky GORKÁČIK na prízemí hlavnej budovy     

   školy alebo oslovte priamo nás- vašu redakčnú radu.                          RR 



S P R Á V N E   R I E Š E N I A 

Tajnička: Jesenné prázdniny  (  jahoda, ježko, slimák, hrable, komín,                                                                                   

netopier, anténa, píla, vrabec, páv, koza, dúha, kniha, kominár, 

hodiny, zuby) 

Hádavé hádanky: jeseň, vietor, jeseň, noc, nebo, tieň, klinec, slimák,     

kohút, strom   

Maľovaná krížovka: šarkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chceli by ste aj vy prispieť do GORKÁČIKA?                              

Napíšte nám: stehlikova @zsgorkeho.sk                                               

Máte nápady a pripomienky?                                                 

Hlasujete v HITPARÁDE?                                                   

Napíšte nám: schránka GORKÁČIK na prízemí hlavnej budovy školy. 



  KUPÓN OSPRAVEDLNENIE 

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 z časopisu 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:                                      Vyuč.predmet: 

Platnosť: november, december 

 

 



Kto pre vás pripravil GORKÁČIKA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šéfredaktorka: Mgr. Daša Stehlíková 

Redakčná rada: Nina Krížová, Veronika Babušíková, Samuel Marko,  

Sabina Majerovová, Lucia Cingelová, Peter Cingel, Jakub Stehlík, 

Miriam Kudlačová, Lucia Fančovičová, Alžbeta Papajová, Zuzana 

Bodová,  Martin Kašuba 

Príspevky: Mgr. Zuzana Kmeťová, Mgr. Renáta Šarlinová,          

Mgr. Iveta Haštová, Radka Skaličanová, Linda Benkovská,           

Lucia Maťovčíková, Simona Stupková, Miloš Šarlina, Lucas Cicko, 

Sofia Sebíňová, Dorota Lučanová, Sofia Grígerová, Aurel Remiš ,     

Peter Boroš                                                 

Lektorovala:  Mgr. Anna Morgošová 

                      Mgr. Jaroslava Krížová                                                            


