
 



Vážme si naše tradície  

Naša krajina je skutočne bohatá na 

rôzne zvyky a tradície. Nezačínajú sa len 

samotným Štedrým dňom, ale omnoho skôr. 

Už pred začiatkom decembra sa praktizovali 

rôzne magické rituály, ktoré mali pre ľudí 

podstatný význam. Tieto zvyky sa tradujú a 

prenášajú z generácie na generáciu. 

Zachovávajú sa v mnohých podobách aj 

napriek tomu, že sa v mnohých 

domácnostiach nedodržiavajú.  

 

 

 

 

 

Ľudia sú od dávnych čias poverčiví a 

strach ich nútil robiť rôzne rituály, čarovať a 

vypestovali si zvyky, ktoré im údajne 

pomáhali bojovať voči rôznym negatívnym 

silám. Dievčatá na Ondreja triasli ploty a 

predriekali, aby zistili, za koho sa vydajú, na 

Barboru odlomili konárik čerešne a čakali do 

Vianoc, či vykvitne – ak vykvitol, do roka 

mala byť z dievčiny nevesta. Slovenský ľud 

charakterizuje obrovská fantázia a 

vynaliezavosť. Na všetko mali nejaký rituál, 

zaklínaciu formulku, pranostiku.  

V súvislosti s týmto obdobím sa zachovali 

rôzne pranostiky, ktoré sa opakujú rok čo rok. 

Tie začínajú 25.novembra, na deň svätej 

Kataríny. V tento deň sa jedol cesnak, aby sa 

ubránili strigám. Na nasledovný deň už 

dodržiavali predpísaný pôst, ktorý trval až do 

štedrého dňa. Samotný  štedrý večer  je 

slávnostná udalosť, kde sa zvykne zísť celá 

rodina a spomína sa na tých, ktorí s nami 

sedieť nemôžu. Vo väčšine rodín sa pred 

večerou za stolom povie malý príhovor, po 

ktorom sa celá rodina pomodlí a poďakuje.  

 

 

 

 

 

 

Krájame jabĺčko, ktoré je tiež predzvesťou 

zdravia, alebo choroby. Ak po prekrojení 

vznikne krížik, znamená to chorobu, hviezda 

symbolizuje zdravie. Toto rozkrájané jablko 

sa nakoniec zje. Mimoriadna pozornosť 

bývala venovaná úprave štedrovečerného 

stola a táto tradícia sa dodržuje dodnes. 

Štedrovečerný stôl mal podľa slovanskej 

tradície symbolizovať hojnosť. Pod biely 

obrus sa dávali peniaze a nechávali sa tam 

počas celých sviatkov. Symbolizovali 

bohatstvo - aby sa v dome nedržala bieda. Na 

stole je počas večere zapálená sviečka, kde 

horí normálne či „betlehemské“ svetlo. Po 

spoločnej modlitbe sa večera začína tradične 

oplátkami s medom a cesnakom. Majú 

zabezpečiť zdravie na celý nasledujúci rok. 

Kvôli súdržnosti rodiny sa nohy stola 

omotávajú reťazou. K poverám patrilo, že ak 

dve rodiny jedia to isté jedlo, znamená to 

medzi nimi spory a problémy.  

 

 

 

 

 

 



My z 2. D rýmy písať začíname... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letí malá muška, volá sa Emuška. 

Letí, letí ďaleko, teší sa už na leto. 

Saška išla do kina, premokla jej mikina. 

Mikina sa vysušila, Sašenka sa potešila. 

Keď som bola malinká, volali ma Elenka. 

Mňa volali Viktorkou, keď som bola 

bábätkom. 

Ja som bola Kajuška, keď som bola malušká. 

A ja zasa Saška malá, mamička ma obliekala. 

Teraz som už školáčka, šikovná som 

druháčka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natalka, Nati, kde máš nové šaty? 

Na sebe ich mám, dolu ich nedám. 

Lilka, Lilka, Liluška, prečo si tak dobručká? 

Ja som Samko a nie Janko. 

Adamko, Adamko, v škole si nesedel, 

abecedu nevedel. 

A ty Maťko náš, čo ti donesie Mikuláš? 

Ivo, Ivo, nepi  žiadne pivo! 

A ja Marco malý na svete som rád, chcem byť 

veľký kamarát. 

Ten náš Marek, rád zje varený párek. 

Ako malý Majki, dostal som nové plavky.  

Boli na nich samé muchotrávky. 

 

 

 

 

 

 

 

Davidko je žiačik malý, v novej škole sa mu 

darí. 

Zbiera samé jedničky, pochvaly a hviezdičky. 

Miško išiel do školy, zabudol si úlohy. 

Mama sa hnevala, po zadku mu nedala. 

A ja Sebko maličký, mám len samé jedničky. 

Do školy ja chodím rád, som s ňou dobrý 

kamarát. 

                           upravené z vlastnej tvorby 

 

 



 

Búrka 

Hmlistá, strašidelná 

blýska sa, prší, hrmí 

všade naokolo 

            Čiernokňažník 

  Filip Peňák, 9.B 

 

 

 

 

 

 

Búrka 

Silná, mocná, 

trieskať, búchať, blýskať 

mocne s dažďom 

            muzika 

  Mirka Hankerová, 9.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búrka 

Letná, krátka, 

hladí, mrazí, láka 

medzi ulicami 

         vykúpenie 

  Lenka Klemaničová, 9.B  

 

Úsmev  

Viktória Vavreková, 9.B 

Práve úsmev je to, čo ľuďom v dnešnej dobe 

chýba, 

kedy musia bolesť a slzy za smiech na tvári 

skrývať, 

s tým nič nenarobíš, nevadí, to už raz tak 

býva, 

musíš sa s tým naučiť žiť, všetko okolo na 

teba vplýva. 

 

 

 

 

 

 

 

Najradšej by som bol keby všade vidím iba 

smiech,  

úprimný a od srdca a nik by nepoznal slovo 

hriech, 

skús sa zamyslieť nad tým o koľko by bol 

svet krajší, 

keby sa každý smeje nonstop život by mal 

fakt ľahší. 

 



Lebo nie je nad ten pocit keď niekoho strašne 

rozosmeješ, 

pozrie sa ti do očí a ty slzy v očiach udržať 

nevieš. 

To že sa niekto smeje ešte neznamená, že je 

šťastný, 

že nejde to, ale chcel by premeniť skutočnosť 

na sny. 

 

Bolesť vnútri srdca často býva strašná  

a na oblohe tvojho života zrazu roztiahnu sa 

mračná 

a niekedy sa možno istota premení na strach, 

no usmej sa na svet, nech sa z tváre stratí 

každá vráska. 

 

Áno, ja viem, niekedy to proste inak nejde,  

nechceme klamať sami seba a hovoriť si, že to 

prejde, 

život je niekedy fakt strašný, dáva ranu za 

ranou, 

treba veriť v krajšie dni, červenú nahradiť 

zelenou. 

 

S úsmevom na perách a s úsmevom v očiach 

musíme jednoducho na lepšie dni počkať  

a nesmieme sa trápiť pre ľudí, čo za to 

nestoja,  

je to úplne zbytočné, vieš to ty, viem to ja. 

 

Musíš sa usmiať, lebo to chýba tvojmu životu  

a zabudnúť na to, že slzy v tebe spôsobili 

potopu, 

život máš len jeden v ňom, začína sa 

vyjasňovať 

s úsmevom na tvári vždy nachádzaj tie 

správne slová  

a môžeš pomôcť veľa ľuďom čo boli na tom 

ako ty, 

nemali zmysel života boli plní prázdnoty, 

potrebujú úsmev a oprieť sa o niekoho, 

môžeš to byť práve ty, budeš sa cítiť svetovo. 

 

 

Často je úsmev práve to čím môžeš ľudí 

podržať, 

keď nastane v ich živote ticho, plač a samota. 

Hľadajú svoju oporu v niekom z nás, 

ty sa im vyčarovať úsmev na tvári 

odhodlávaš, 

lebo vieš, čím prechádzajú, ty máš to všetko 

za sebou 

preplakané noci keď premýšľaš len nad cenou 

života, že či to vlastne za to stojí  

zostať tu sám presne jak hrdina v boji, 

preto začnime brať smiech fakt ako liek, 

nech porazí navždy smútok, ten špinavý jed. 

 

Konečne na oblohe života svieti krásne slnko 

vieš že to za to stojí a nič ti nie je ľúto  

tak stojíš v diaľke s hlavou hore a úsmevom 

na perách, 

že máš srdce na mieste a určite nie z kameňa.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský klub detí Štvorlístok sa  hemží 

usilovnými deťmi ako mravenisko. Od 

začiatku školského roka sme stihli množstvo 

výborných akcií : Kreslenie na  asfalt, 

navštívila nás sanitka rýchlej záchrannej 

služby, kúzelník, mali sme regionálny deň, 

rozhýbali si telíčko pri aerobiku, zamaškrtili 

si na toastoch,  zasúťažili so šarkanmi, 

pohojdali a učesali bábiky, vyzdobili triedy 

jeseňou, skladali sme origami a popri tom 

všetkom sme si trénovali hlavičky pexesom, 

tajničkami, logickými hrami a upevňovali 

staré i nové kamarátstva pri spoločných hrách 

na školskom dvore.  V ŠKD Štvorlístok je 

vždy zábava a veselo ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medaila z majstrovstiev sveta 

Náš spolužiak Sebastián Bobáľ / 7.B / sa 

v dňoch 29.10. – 3.11.2013 zúčastnil 

majstrovstiev sveta v karate. Konali sa 

v mestečku Carrara v Taliansku. V tíme 

Slovenska bol z Pezinka spolu s Danielou 

Šiandorovou  / tiež bývalou žiačkou našej 

školy / jediný. Sebastián bojoval ako lev 

a nechýbalo veľa, aby zo svojich prvých 

majstrovstiev sveta nedoniesol zo súťaže 

jednotlivcov hneď aj medailu. Obsadil krásne 

štvrté miesto. Čo nezískal v jednotlivcoch, 

podarilo sa v súťaži družstiev, a tak sme mali 

možnosť obdivovať v triede jeho bronzovú 

medailu. Blahoželáme, Sebastián, sme na teba 

hrdí. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu 

školy, ale aj celej republiky a veríme, že 

v budúcnosti tú medailu získaš. 

                                             A.Čapkovič, 7. B 

 

 

 

 

 

 

 



Chemická súťaž MePoTe 

Naša škola sa zúčastnila chemickej súťaže 

MePoTe (Medzilaboratórne  porovnávacie 

testy) organizovanej SPŠ Chemickou vo 

Vlčom hrdle v Bratislave v rámci švajčiarsko 

– slovenského projektu „Odborné vzdelávanie 

a príprava pre trh práce.“ 

Tím našej školy v zložení žiakov – Radó, 

Červenka, Mezei, Granec a Noskovič obdržali 

vzorku o neznámej koncentrácii vápenatej 

soli, indikátory a ďalšie činidlá potrebné na 

zistenie neznámej koncentrácie. Podľa 

uvedeného postupu žiaci zrealizovali 7 

pokusov, z toho jeden neplatný (kvôli chybnej 

laboratórnej pomôcke). Podľa známeho 

výpočtu žiaci vypočítali neznámu 

koncentráciu vápnika vo vzorke. Výsledky 

sme poslali ako prví a čakali na deň „D“ – 

24.10.2013, kedy sa uskutočnilo 

vyhodnotenie súťaže na SPŠ Chemickej. Naši 

chlapci boli naladení veľmi optimisticky 

a cestou sa už psychicky pripravovali na 

prevzatie cien.  

Súťaže sa zúčastnilo 8 škôl z Bratislavy 

a okolia. Po veľmi zaujímavom štatistickom 

vyhodnotení výsledkov všetkých škôl prišiel 

moment vyhlásenia víťaza – teda tímu 

s najpresnejším, najsprávnejším 

a reprodukovateľným výsledkom -  bol to tím 

z našej školy. Radosť bola veľká , úsilie 

odmenené – morálne aj materiálne - drobnými 

praktickými darčekmi, ktoré budú chlapcom 

pripomínať príjemné aj napínavé chvíle pri 

ich prvých vážnejších chemických pokusoch 

a možno ich to motivuje do ďalších 

podobných akcií.  

                               Napísala:  Lucia Kozmová 

 A.Čapkovič, 7. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Africká rozprávka 

Jedného dňa sa po celom  kraji 

roznieslo, že kráľ savany je chorý. 

Choroba bola veľmi zlá a lev sa rozhodol, 

že zavolá všetky zvieratá v kraji, aby mu 

poradili ako chorobu zahnať. Prišli zebry, 

slony, leopardy, opice aj supy, ale nikto si 

nevedel s kráľovou chorobou dať rady. 

Ako posledná dorazila hyena a aj keď ju 

kráľ veľmi v láske nemal, požiadal o radu 

aj ju. Samozrejme, že nevedela. Ale hneď 

žalovala, že tu vôbec nie je šakal. Hyena 

a šakal boli starí nepriatelia a hyena vždy 

hľadala dôvod ako mu uškodiť. „Kráľ, 

šakalovi na tebe vôbec nezáleží, len sliedi 

za ľuďmi, je čo mu nechajú a o teba 

nedbá.“ Keď to lev počul, náramne sa na 

šakala rozhneval. Zobral posledné zostatky 

síl a nakázal hyene, aby ho zaviedla na 

miesto, kde šakala naposledy videla. Išli 

mu po stope. Onedlho ho skutočne našli   
v blízkosti ľudských chatrčí. Lev na neho 

prísne spustil: „Prečo si neprišiel, keď som 

zvolal všetky zvieratá. O svojho kráľa sa 

nestaráš. Za to ťa prísne potrestám.“  

„Ó, nie, kráľ môj,“ plakal prešibaný šakal, 

„práve naopak. Sledujem ľudí, aby som sa 

dozvedel od šamana, aký liek je na tvoju 

chorobu. Prezradil mi, že zo svojej 

choroby sa vyliečiš odvarom, ktorý bude 

pripravený z kože hyeny.“ Hyena vedela, 

že je zle. „Prečo ja, hlúpa, som len žalovala 

na šakala,“ pomyslela si v duchu a na viac 

nečakala. Dobre urobila, pretože v tú 

chvíľu sa lev chystal po nej seknúť svojou 

mohutnou labou. Podarilo sa mu jej 

odtrhnúť len kúsok chvosta.  

 

 

 

 

 

 

Krížovka nielen pre siedmakov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školská 

basketbalová liga 

Vista real cup 

2013-14 

 

 

ZŠ Kupeckého Pezinok – Gymnázium 

A. Bernoláka Senec  25:12 (9:1, 13:3, 

19:7) 



 

ŠTVRTINY : 9:1, 4:2, 6:4, 6:5, FAULY : 

13 – 10, TH : 11/3 – 14/2 

 

Kupeckého PK : Balvan 12, Peňák 4, 

Bilčík 2, Hrdý 1, Duffalová (Németh 4, 

Noga 2, Hanúsková, Mikulka, Osuská) 

 

Kupeckého využívalo výškovú prevahu vo 

svoj prospech, základ víťazstva položili 

domáci hráči v prvej štvrtine. V ďalšom 

priebehu prelomili hostia streleckú smolu 

a zdatne domácim konkurovali, no na 

víťazstvo pomýšľať nemohli, vzhľadom na 

svoje vekové zloženie a fyzickú vyspelosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ Fándlyho Pezinok – ZŠ Kupeckého 

Pezinok  16:25 (2:6, 6:14, 10:18) 

 

ŠTVRTINY : 2:6, 4:8, 4:4, 6:7, FAULY : 

8 – 12, TH : 6/2 – 6/3 

 

Kupeckého PK : Balvan 10, Bilčík 4, 

Németh 4, Hrdý 3, Duffalová (Peňák 4, 

Šimo, Mikulka, Zápražný, Osuská). 

 

Stretnutie bolo „málo basketbalové“, 

družstvá hrali opatrne. Strelecky sa darilo 

viac hráčom ZŠ Kupeckého, ktorým vyšiel 

najmä prvý polčas. V druhom polčase sa 

hra vyrovnala a domáci držali s hosťami 

krok. 

 

MIDICOOL VOLLEY 2013/14 

 

Dňa 21.11.2013 sa konal 1.turnaj 

11.skupiny BA+TT v mini volejbale 

dievčat. Naša škola má v tejto súťaži dve 

družstvá:   

ZŠ Kupeckého A – Procházková R., 

Hurtoňová V., Mečková T., Nemcová A., 

Rafajová H. 

ZŠ Kupeckého B  – Mlynková B., 

Géciová P., Krúteková K., Nogová M., 

Štefková P. 

Výsledky 1.turnaja: 

ZŠ Kupeckého A – Gymnázium PK  2 : 0 

/20,17/ 

ZŠ Kupeckého B – Gymnázium PK  0 : 2 

/-17, -21/ 

ZŠ Kupeckého A – ZŠ Kupeckého B  2 : 0 

/9,15/ 

 

 

 

 

 

 



 

Práce našich žiakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Katarína Li, 9.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Kristína Bobeková, 9.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Andrea Regešová, 9.C 


