
 

 

V A Z O V O V I N Y  

Občasník pre žiakov Základnej školy, Vazovova 4, 811 07 Bratislava 

01 – 2020/2021    

II. ročník                       



 

Slovo na úvod 

 

Ideme do školy, nejdeme do 

školy. Učíme sa prezenčne, 

učíme sa dištančne. 

Môžeme chodiť na krúžky, 

nemôžeme chodiť na krúžky. 

Testujeme, netestujeme... 

Toto sú najčastejšie 

rozhovory, ktoré prebiehali 

v škole, ale myslíme si, že sme 

situáciu zvládli, s použitím 

školskej terminológie, na 

jednotku.  

Ostaňte všetci zdraví, buďte 

zodpovední, užite si 

predĺžené prázdniny a majte 

láskyplné Vianoce   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jeseň v našej škole  



 

Žiacky parlament, ktorého predsedom sa tento rok stal Peter  

z 9. ročníka, si pripravil zaujímavé akcie a aktivity pre žiakov i na 

tento školský rok. Bohužiaľ, kvôli pandemickým opatreniam 

nebolo doteraz možné akcie uskutočniť, ale sme radi, že sa nám 

podarilo absolvovať po prvýkrát akciu s názvom Týždeň bez 

domácich úloh. Veríme, že tento týždeň sa žiakom páčil a či si 

tento týždeň zopakujeme aj v druhom polroku, hm, nechajte sa 

prekvapiť   



 



MICHAL KUKULA 

 

 

 

 

 

1. Prečo ste sa rozhodli byť učiteľ? 

Nad učiteľským povolaním som rozmýšľal už na základnej škole. Tam som tak-nejak trocha 

tušil, že sa zrejme nakoniec uberiem týmto smerom, ale definitívne rozhodnutie padlo počas 

štúdia na gymnáziu. Jednak som bol k tomu, samozrejme, inšpirovaný dobrými učiteľmi, ktorí 

ma učili, a tiež, keď som si pri výbere vysokej školy niekoľkokrát listoval katalóg univerzít 

a popis jednotlivých odborov, vyšlo mi to práve na štúdium učiteľstva matematiky a fyziky. 

 

2. Máte okrem fyziky aj nejaké iné záľuby? Aké? 

Okrem fyziky je to ešte matematika, čo je môj druhý aprobačný predmet. Odhliadnuc však od 

týchto predmetov, mojou obľúbenou voľnočasovou aktivitou je horská turistika a keďže 

máme aj rodinu neďaleko Popradu, tak sa do našich hôr, či už sú to Vysoké alebo Nízke 

Tatry, či Slovenský raj, dostanem pomerne pravidelne. Ale azda mojou najväčšou záľubou je 

hudba, začal som najskôr s hraním na klavír a potom som si k tomu pridal ďalší hudobný 

nástroj – organ, ktorému som sa rozhodol venovať troška viac do hĺbky a momentálne som 

ešte aj poslucháčom Konzervatória v Bratislave. Organ na dnešnom stupni svojho vývoja je 

totiž z môjho pohľadu najkrajším hudobným nástrojom vôbec, pretože je na ňom možné 

vytvárať rôzne palety zvukových plôch a zvukových farieb, na väčších nástrojoch už dokonca 

možno vytvárať zvuky, ktoré by človek bežne od tohto nástroja neočakával. 

 

3. Učili ste niekde už aj predtým, ako ste prišli do našej školy? 

Nie. Toto je moja prvá škola, na ktorej učím. :) 

 

 

Milí čitatelia! Ak sa chcete dozvedieť niečo viac o učiteľoch našej školy, potom rozhodne venujte 

pozornosť tejto rubrike, v ktorej položíme zopár otázok našim učiteľom. V tomto čísle naša 

Lucka „vyspovedala“ nášho nového učiteľa – pána Michala Kukulu.  



4. Akú krajinu/aké miesto na svete by ste chceli navštíviť? 

V tomto smere nemám vytipované nič konkrétne, myslím, že v každej krajine sa dajú nájsť 

miesta, ktoré stojí za to navštíviť. Ale určite by som si rád vyskúšal nejakú dlhšiu plavbu po 

mori. 

 

5. Máte rád šport? Aký najradšej? 

K športu mám, samozrejme, kladný vzťah. Mám rád akúkoľvek pohybovú aktivitu, pri ktorej 

viem vypnúť a odreagovať sa. Napríklad spomínaná turistika, plávanie, cyklistika. A čo mám 

najradšej? Ťažko povedať. Mne sa práveže páči, keď sa pohybové aktivity striedajú. 
 

6. Akú hudbu najradšej počúvate? 

Keďže sa hudbou zaoberám celkom intenzívne ako interpret, tak paradoxne vo voľnom čase 

hudbu počúvam len zriedka. I keď je pravda, že aj popri iných činnostiach k nám hudba 

prichádza prakticky stále zo všetkých strán v podobe zvukovej kulisy z médií, či už televízie 

alebo rozhlasu, v nákupných centrách a pod. Osobne však nepreferujem konkrétny štýl hudby 

na počúvanie, ale mám len jedno jediné kritérium – musí to byť hudba, ktorá sa ešte hudbou 

dá aj nazvať. :) 

 

7. Ako zvládate momentálnu situáciu? 

Myslím si, že v rámci možností, ktoré máme, sa mi súčasnú situáciu darí zvládať celkom 

dobre. I keď táto situácia nie je pre nikoho jednoduchá. Keďže veľká časť ľudských aktivít sa 

presunula do online-sféry, trávime dosť veľa času za počítačom. Takto pred rokom by mi ani 

len nenapadlo, že mi v počítači vznikne značne obsiahly priečinok s názvom „Koronavírus“. 

Našťastie, antivírový program mi ho ešte nezmazal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A posledná otázka: Ako sa vám zatiaľ páči na našej škole? :) 

Táto škola je prvou školou, na ktorej učím a zatiaľ som veľmi spokojný. Máme tu veľmi 

dobrý pedagogický kolektív, vytvárajúci priateľskú atmosféru, v neposlednom rade i dobrých 

žiakov, takže sa mi na tejto škole páči. 

Otázky od spolužiakov: 

Aký máte vzťah k počítačom? 

K počítačom mám celkom kladný vzťah, v istých ohľadoch značne uľahčujú 

prácu, ale snažím sa tráviť za počítačom len toľko času, koľko to okolnosti 

vyžadujú. 

 

Máte rád hovädzie na prírodno? 

Ja mám všeobecne rád mäso, takže áno. 

 

To alebo to: 

 

Pizza alebo cestoviny? 

Pizza. 

 

Dovolenka na SK alebo v zahraničí? 

Na Slovensku. 

 

Dokument alebo komédia? 

Komédia. 
 



 

Recept na medovníčky 

Budeme potrebovať: 

500g múky 

120g Hera 

2 KS vajcia 

6 PL lyžíc medu 

1 KL perníkového 

korenia  

1 KL sódy bikarbóny 

1 KL škorice 

 

Postup: 

Najprv si odvážime suroviny. Vymiešame cesto a dáme 

ho na dve hodiny do chladničky. Po dvoch hodinách 

vyberieme cesto a vyváľame na hrúbku 2-3mm a 

môžeme vykrajovať, potom si dáme na plech papier  

na pečenie a rúru vyhrejeme na 200 stupňov 

a pečieme 5-6 minút. 

A medovníky sú hotové!   

                           Dobrú chuť Vám praje Karolína a Sofia  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde sa vzal, tu sa vzal,  

Mikuláš pod oknom stál, 

v ruke veľkú paličku,  

na hlave mal čiapočku. 

Z bielych fúzov, teplý šál,  

tak na deti vykúkal.  

Naše usilovné a šikovné deti na 1. stupni navštívil Mikuláš spolu s anjelikom i čertom. Deti si pre 
takúto vzácnu návštevu pripravili básničky i pesničky. Mikuláš im za odmenu, ale i zato, že boli celý 
rok dobré dal sladkú odmenu. Niektorí však museli sľúbiť čertovi, že sa polepšia. Dúfame, že nás 
Mikuláš navštívi aj o rok.  
Ďakujeme dobrovoľníkom z Klubu Detskej Nádeje za úžasnú Mikulášsku atmosféru. 

 

http://www.kdn.sk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikuláš a zima u nás v škole  

Mikuláš a zima u nás v škole  



 

 

 

 

 

 

List pre Santa Clausa 

Keďže si každý rád nájde pod stromčekom darček, naši 

deviataci napísali na hodine anglického jazyka list Santovi  

so svojimi želaniami.  
 
 

I think that I tried hard enough to be a better 

version of myself, to help people, to study harder, 

to be more kind to people and to control my 

emotions and moods. First of all, I would like to 

get a new phone because the one I have now has 

started to lag and do weird things. The model 

I would like to get it not that expensive. I think 

that I should get it because I´ve tried hard to be 

a better person. Also, I would like to get some     

books, because I like reading 

even though I haven´t read all 

of the books I have. 

 



 

I wish for Christmas that everybody would be a little bit nicer 

to each other. It is the time of the year when everyone 

deserves to feel loved. It does not cost anything to do 

something good for your loved ones. Also for the people 

who you don´t know. Many people do not care about the 

fact that many people do not have their homes or families, or 

both. Well, speaking of that, not only humans. Many animals 

have lost their habitats because of the forest fires or other 

catastrophes. Also what I really do not understand is why 

people buy pets for their children at Christmas and then 

month later they realise that they don´t have time for taking 

care of them and release them to the streets or the forest 

and they act like it is ok. And not only animals, but toys as 

well.  

What I like about Christmas is that I get to see my family and 

we celebrate this time of the year together. We have a good 

dinner and then we play some board games and have good 

time together. I like the idea of everything shiny and colourful. 

But of course the presents make me happy too. Carols and 

the Christmas music make me always so emotional.  

And for the material things I wish new shoes   



 

I am writing to you because I want all these bad things to 

stop. The corona virus, the Middle Eastern wars, the 

terrorist attacks, so all people could enjoy Christmas 

with their friends and families. I also want people to 

enjoy their holidays because everyone deserves a break. 

Especially now, when everyone is working twice as 

hard. I also want people to set aside their differences and 

unite. Let´s do not fight among each other.  

And what would I like for Christmas? I would like for 

this year to finally end. I wish good health for people 

I care about and a present for Santa because he deserves 

one too. 



 

Krásne prežitie 

vianočných sviatkov  

a úspešný vstup  

do roku 2021 Vám 

prajú Vazovoviny!   


