
 

 

  V A Z O V O V I N Y  
Občasník pre žiakov Základnej školy, Vazovova 4, 811 047 Bratislava 

ČÍSLO: 04 – 2019/2020 

                           I. ročník                       



  

 

V aktuálnom čísle 

nájdeš: 

_________________ 

 

ROZLÚČKOVÝ 

PRÍHOVOR 

DEVIATAKOV 

 

BANÁNOVÝ 

CHLEBÍK 

 

ANNA FRANKOVÁ 

 

KARANTÉNA 

 

AESTETIC ŠTÝL 

Milí priatelia, 

akoby to bolo nedávno, keď sme 

bilancovali koniec prvého polroku. 

Ani sme sa nenazdali a je tu aj 

koniec ďalšieho. Zdá sa vám to 

zvláštne? Nám áno, keďže sme do 

školy poriadne ani nechodili. Hoci 

si to každý žiak určite minimálne 

raz želal, nikto netušil, že raz sa to 

stane a školy sa nám zatvoria na 

neuveriteľných 11 týždňov. Začal 

nám tzv. „homeschooling“. V júni 

sa brány školy otvorili pre mladších 

žiakov a my dúfame, že sa 

v septembri otvoria pre všetkých. 

 

Dobojujte tento školský rok do 

úspešného konca, užite si letné 

prázdniny a umývajte si ruky!   

               

 

 Všetko dobré želá redakčná rada   

Slovo na 

úvod 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na začiatku celej tejto korony sme si všetci mysleli, že počas karantény, keď 

nebudeme môcť chodiť do školy budeme všetci veľmi produktívni a veľa toho 

stihneme. Ha-ha-ha. Realita je, bohužiaľ, iná.  

Napríklad ja som si na začiatku školy na diaľku povedala, že sa budem stále 

poctivo učiť, robiť všetky úlohy načas a poriadne. Nuž, nevyšlo. Realita bola 

nakoniec taká, že som ráno ledva rozlepila oči a vstala z postele. Úlohy som často 

odovzdávala na poslednú chvíľu a na online hodinách som ledva stíhala vnímať, 

čo sa deje. Skrátka to bol veľký boj medzi mojím svedomím a prokrastináciou, 

ktorá bola vo veľkej presile. Plány mi taktiež skrížilo to, čo má vo svojej ikone 

veľké červené písmeno N. Áno, bol to Netflix, uhádli ste. A to mi vôbec nepridalo 

na mojom strese, či všetko do konca školského roka stihnem. 

 vs. REALITA 

PREDSTAVA 



Taktiež si určite veľa z nás dalo predsavzatie, že počas karantény začne cvičiť 

a zdravšie sa stravovať. Samozrejme, ja tiež. Predstavovala som si, že budem 

každý deň cvičiť a pripravovať si postavu do plaviek. Nuž, to mi toto leto bude 

tak na dve veci, keďže už vidím, že sa okúpem tak maximálne v záhradnom 

bazéne mojej babky. Ale hlavne, že mám v telefóne na motiváciu aspoň päť 

fitness aplikácií. Neviem, ale mňa zatiaľ motivovalo ich otvoriť až jeden raz. No 

aspoň tú zdravú stravu som dodržať mohla. Takže dočerta s tebou, McDonald’s 

donáška.  

Neviem, či sa toto vzťahuje len na mňa, ale ja som si povedala, že začnem 

upratovať. To som myslela tak, že si pretriedim šuplíky a skrinky, ktoré sa už asi 

stihli zmeniť na celkom slušnú zbierku pokladov z môjho detstva. Pri minulom 

takomto triedení som napríklad našla v šuplíku moje staré bábiky. No tu ma opäť 

prefackala krutá realita. Alebo to bola lenivosť? Počítam, že skôr to druhé. 

Každopádne to opäť raz dopadlo tak, že šuplíky zostali neupratané. 

 

Tiež myslím, že nie som jediná, ktorej z tej karantény začalo mierne šibať (teda 

niežeby mi predtým nešibalo). Dokonca som si znova stiahla Tik tok a natočila 

som tam nejaké videá. A to už je so mnou teda poriadne zlé, pretože som asi tá 

najneschopnejšia „tiktokerka“ akú svet kedy videl. A tiež sa zo mňa počas 

karantény stihla stať (ne)profesionálna speváčka. Nuž, nuda robí divy. Ešteže sa 

však uvoľnili opatrenia a môžem aspoň chodiť von s kamarátkou, lebo inak tento 

článok už asi nepíšem a sedím zavretá na psychiatrii 😊 

Lucka Badi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako byť A E S T H E T I C ? 
 

Ja ako veľký fanúšik tohto štýlu o tom už niečo viem. Všetky zásady, ktoré má aesthetic 

štýl nedodržiavam, lebo to sa pravdupovediac ani nedá. Potom by ste to už neboli vy. 

Veď keď sa niekomu nepáčia napríklad reťaze, tak to hádam nebude nosiť. Každý, kto 

sa riadi týmto štýlom, si k nemu dopĺňa veci z vlastného vkusu.  

A čo je to vlastne ten aesthetic štýl?  

Je to vlastne štýl, ktorým sa riadia dievčatá pri svojom živote (a niekedy aj chalani).  

 

OBLEČENIE 

Medzi typické oblečenie patria voľné rifle s čiernym opaskom a so železnými kruhmi 

alebo len s obyčajným čiernym. K tomu si zvyčajne  dajú obtiahnutý rolák a na to voľné 

tzv. oversize tričko, ktoré si dajú do nohavíc a potom vytiahnu trochu von. Veľa z nich 

nosí na gatiach alebo na krku reťaze. Topánky nosia napríklad Conversy, čierne čižmy  

na podpätkoch alebo tenisky s vysokými podrážkami.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MAKE-UP 

Veľa aesthetic girls nosí ružový očný tieň. Na pery si dávajú lesk a niekedy nosia aj 

očné linky. Celkový make-up je väčšinou ladený do ružova. 

 

VLASY 

Vo vlasoch majú niekedy gumičku tzv. scrunchie, ale tieto gumičky nosia skôr VSCO-

girl (je to podobný štýl ako aesthetic).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBA 

Izbu je zvyčajne vymaľovaná nabielo a je ozdobená viacerými dekoráciami. 

Medzi dekorácie, ktoré majú v izbe patria: LED svetielka po celej izbe (často 

sa používajú tie, ktorými ľudia zdobia vianočné stromčeky), veľa kvetín, veľa 

malieb a fotiek, umelé, zelené listy v tvare reťaze na stenách a veľké, dlhé 

zrkadlá. 

Ak Vás zaujal aesthetic štýl môžete sa riadiť týmito pravidlami, ale hlavne 

buďte sami sebou.                 

                                                                                            Gabika Paučová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 



 

 

Základná škola, 

dovidenia... 



  

Vážení pedagógovia, milí žiaci. 

Bola som poverená mojou triedou napísať príhovor na ,,rozlúčku”, avšak tento rok 

mal iné plány. Preto sa Vám prihovorím takto, pomocou klávesnice a virtuálneho 

papiera.                                                                                                                         

Čo mi dalo týchto 9 rokov 

Viem, že to tak nevyzerá, ale tých deväť rokov ubehlo naozaj rýchlo. Spoznávala 

som život v meste, iných ľudí, učila sa písať písmená... a zrazu som s danými 

písmenami počítala nerovnice a Pytagorove vety na písomkách. Ledva som sa 

naučila vybrané slová po b, už som sa ich aj musela učiť znova na Testovanie 9. 

Teraz sa mi to vidí skutočne rýchle. No každý rok bol tak nabitý všetkým možným. 

Z týchto rokov mám toľko zážitkov, že si z nich pamätám iba to, ako veľmi som ich 

za ten čas zabudla.  Každý ročník mi dal toľko vedomostí, skúseností a škola ma 

všeobecne naučila viac ako len písať, čítať a počítať. Základná škola zohrávala 

najvážnejšiu a najväčšiu úlohu, položila pevné základy, na ktorých môžem 

v mojom živote s pokojom stavať. Tieto tehly poznatkov o povahe ľudí, ich 

rozličných trápeniach, talentoch, poznatkov o svete okolo mňa, o tom, ako byť 

dobrým a vzdelaným človekom sa pevne zaryli do pôdy mojej detskej hlavičky 

a vytvorili múr, ktorý ma chráni ako tínedžera. Na Vazovovej som vlastne rástla. 

I fyzicky. Strávila som tam obriu časť môjho doterajšieho života a prakticky jej 

odovzdala moje detstvo. Získala som kamarátov i nepriateľov. Získala som 

vedomosti i stresy, učila som sa fascinujúce i v mojich očiach takmer zbytočné 

látky, no všetky rovnako potrebné, rovnako prínosné. Na udalosti, priestory ani 

kolektív nikdy nezabudnem a vždy mi bude ľúto, že som toto už známe prostredie 

a priateľské tváre musela opustiť. 

Ale trieda samozrejme nepozostáva iba zo mňa, preto som sa opýtala mojich 

spolužiakov, aké majú dojmy z toho, že za sebou nechávajú časť svojho života, že 

sa sebou nechávajú všetky tie zážitky: 

• Najlepší zážitok bol pre mňa, keď sme si my žiaci vyskúšali učiť našich spolužiakov 

alebo menšie ročníky. Myslím si, že sme tak viac pochopili pani učiteľky a učiteľov, 

že to nemajú s nami ľahké. (L.Š.) 

• Najlepšie zážitky mám zo školy v prírode. Najmä, keď sme hrali fľašu alebo chodili 

po všetkých izbách. Alebo sa proste len tak zabávali a smiali. Robili sme na seba 

všelijaké „pranky” a navzájom sme sa zatvárali na balkóne. (R.J.) 

• Najlepší zážitok asi bolo čítanie pod perinou v 4. triede  a bolo dosť „cool”, že 

sme si to takto zopakovali s piatakmi. Je to určite zvláštny pocit, že po 9tich rokoch 

už nebudem chodiť na to isté  miesto, neuvidím tie isté tváre. (J.Č.) 

• Super bola naša kvalitná superstar, ktorú sme mali v družine v tretej triede. (K.A.) 

                                                                                                                                                    

 



 

Učiteľom 

Niekedy nás učili predmety a niekedy nás učili učiť sa. No každý nám odovzdal kúsok 

seba, kúsok svojho času, kúsok svojej energie. Ich ochota nás premenila z nič 

nevediacich detí na takmer plnohodnotných členov spoločnosti, vyzbrojených čeliť 

nástrahám strednej školy. S ochotou a láskou pomáhali nielen naučiť  sa predmety, 

ale aj pomôcť v osobných a spoločenských konfliktoch. Dávali pozor, aby sme si 

skutočne z lekcií niečo zobrali do života. Hoci to väčšinou bolo vo forme ťažkých 

písomiek a stresujúcich skúšaní. Učitelia sú vlastne ľudia, ktorí okrem riaditeľa robia 

školu školou. Inak by to bola iba bezvýznamná, bezduchá budova, do ktorej by sa 

nikomu nechcelo skoro vstávať, ani do nej chodiť. Bola by vlastne úplne zbytočná. 

To učitelia ju robia významnou. Takou, akí sú oni, či povahovo či pedagogicky. Verím, 

že dozerať na žiakov, učiť veľa ročníkov naraz, každý deň vstávať do takejto roboty, 

ktorú asi nie každý poriadne oceňuje, je naozaj náročné. A preto Vám, všetkým 

učiteľkám, učiteľom, vychovávateľkám, špeciálnym pedagógom, riaditeľovi, veľmi 

ďakujem, vlastne za celú školu, že aj napriek tomu máte vo Vašej práci úsmev na 

tvári a ochotne vykonávate svoje povinnosti. Ďakujem, že za deväť rokov ste boli 

schopní odovzdať všetkým toľko užitočných vedomostí, koľko by sme sa sami neboli 

schopní, ani ochotní, naučiť. Vaša práca je poslaním. 

 

Triede 

Stretli sme sa v jednej triede, každý iní, s inými schopnosťami, ambíciami, povahou, 

no v niečom sme si predsa len podobní. V tom, čo nás spája. Nielen spoločná 

miestnosť, rovnaký školský rok či lavice blízko pri sebe. Spájajú nás naše spoločné 

zážitky, ako školské tak i z nášho všedného života. Spájajú nás nezhody, pri ktorých sa 

zistil pravý charakter každého z nás, spája nás to, že sme sa aj napriek týmto 

neškodným konfliktom dokázali znova uzmieriť a ešte zosilniť puto medzi nami. 

Spájajú nás tie štyri roky, ktoré sa začali spojením dvoch o sebe nič netušiacich tried 

a končia teraz, na jednej z mnohých križovatiek života, kde sa každý rozhodne, ktorou 

cestou bude kráčať. Spája nás vzájomná ochota pomôcť kamarátom, umelo 

vyvolané nepríjemnosti v kolektíve, spájajú nás naše odlišné typy pováh, naše egá, 

ktoré sme museli niekoľkokrát „prekusnúť“, naše pomýlené predstavy o svojej 

dokonalosti. Spája nás každý okamih, hoci sa zdá nepodstatný. Tieto všetky školy v 

prírode, plavecké výcviky, ústne či písomné skúšania, no i obyčajné dni nás spojili do 

jednej veľkej rodiny, či už sa niekto spoznal ako ustráchaný prváčik, alebo ako, 

podobne ustráchaný, piatak. Niektorí z nás sa rozlúčia, iní odídu bez slova, niektorí z 

nás aj napriek rozdielnej strednej škole zostanú v spojení. Nech to už bude akokoľvek, 

nech už sa nemáme priveľmi v láske či sme najlepší kamaráti, vryme si tieto spoločné 

roky do pamäti a využime vedomosti, ktoré sme sa naučili nielen z učebníc, 

poznámok, ale aj od seba, buďme jeden pre druhého inšpiráciou, pretože každý z 

nás je výnimočný a vykročme posledný raz z dverí Vazovovej 4  

s vďačnosťou, že nás vietor osudu zavial práve do 9.A. 

                                                                                             Lenka Nemsilová 

 

 



 

 

 

 

 

Banánový 

chlebík 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príprava 

15 min.  

Úprava 

60 min.  

Porcie 

10  

 

INGREDIENCIE 

4ks  banán 

1 ks  väčšie vajce 

½ hrnčeka trstinový cukor 

2PL  vanilkový cukor 

1.5 hrnčeka polohrubá múka 

1 KL  jedlá sóda 

¼ hrnčeka maslo 

½ hrnčeka  nasekané vlašské orechy 

Rúru rozohrejeme na 165 °C. Srnčí chrbát vystelieme papierom na pečenie. Banány 

popučíme vidličkou, pridáme vajíčko, hnedý aj vanilkový cukor a dobre premiešame. 

V múke rozmiešame lyžičku sódy a zapracujeme do banánovej zmesi. Nakoniec 

primiešame roztopené maslo a hneď za ním oriešky. Cesto navrstvíme do plechu 

a pečieme zhruba hodinu.  

 



 

         ANNA FRANKOVÁ 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1929
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_nad_Mohanom
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_svetov%C3%A1_vojna
https://sk.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nacizmus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nemecko
https://sk.wikipedia.org/wiki/1945


  

 

Počuli ste niekedy o Anne Frankovej? 

Ak nie, nevadí. Teraz Vám o nej niečo poviem. 

Kto bola Anna Franková a čím sa preslávila? 

Celým menom Annelies Marie Franková sa narodila roku 1929 vo Frankfurte nad 

Mohanom.  

Bola nemeckým dievčaťom židovského pôvodu, ktoré sa spolu so svojou 

rodinou skrývalo počas druhej svetovej vojny v Amsterdame, ale tesne 

pred koncom vojny padlo za obeť nacistickému vyvražďovaniu.  

Život počas ukrývania zachytila vo svojom denníku, ktorý sa zachoval 

a bol po vojne zverejnený.  

Zomrela v Nemecku koncom februára až v polovici marca 1945.  

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1929
https://sk.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_nad_Mohanom
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Nemecko
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid
https://sk.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_svetov%C3%A1_vojna
https://sk.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nacizmus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nemecko
https://sk.wikipedia.org/wiki/1945


  

 

Život Anny Frankovej je známy po celom svete najmä po tom, čo bol v knižnej 
podobe zverejnený jej denník z čias 2. svetovej vojny. Anna sa spolu s rodinou 

pre svoj židovský pôvod skrývala v zadnej časti domu v Amsterdame. Príbeh 

trinásťročného dievčaťa, ktoré tesne pred koncom vojny zomiera 

v koncentračnom tábore zarezonoval u mnohých ľudí. 

Z rodiny prežil iba ich otec, Otto Frank, ktorý denník zverejnil v roku 1947. 

Zápisky neskôr vyšli v knižnej podobe, ktorá v súčasnosti patrí medzi 

najčítanejšie tituly a bola preložená do mnohých jazykov. 

 

                                                         Detstvo 

Anna Franková sa narodila 12. júna 1929 ako druhé dieťa Otta Franka, nemeckého 

dôstojníka z prvej svetovej vojny, a Edith Frank-Holländerovej, ženy v domácnosti.  

Obaja boli židovského pôvodu, a preto keď sa na začiatku tridsiatych rokov ujala 

vlády v Nemecku nacistická strana, prestali sa cítiť bezpečne a rozhodli sa opustiť 

Frankfurt nad Mohanom.  

Presťahovali sa do Amsterdamu, čím sa stali súčasťou troch stovák tisícov židov, 

ktorí opustili Nemecko v rokoch 1933-1939. 

 



 

Život v Holandsku 

Kým rodičia v hlavnom meste zriaďovali obchod na zabezpečenie živobytia, Anna  

so svojou o tri roky staršou sestrou Margot bývali u starej mamy v Aachene.  

V Amsterdame začali obe navštevovať školu. Annina spolužiačka, Hana Goslarová, si 

po mnohých rokoch na priateľku zaspomínala: 

“Anna už odmala preukazovala výnimočné pisateľské schopnosti. Písala 
veľa a často si to, čo práve napísala, zakrývala druhou rukou. S nikým sa  

o tom nechcela rozprávať.” 

Rodina sa odsťahovala z Nemecka, no pred Hitlerovou nenávisťou neutiekla, pretože  

15. mája 1940 vtrhla nemecká armáda do neutrálneho Holandska a diskriminácia 

židovského obyvateľstva sa začala postupne stupňovať. 

 Židia nesmeli vlastniť obchody, vychádzať v noci na ulicu, cestovať mestskou 

hromadnou dopravou ani vlastnými autami. Obe sestry museli začať chodiť  

do škôl vyhradených pre židov, navyše so žltou hviezdou prišitou na oblečení… 

Roky strachu a ukrývania 
V nasledujúcich rokoch Anna riešila problémy, ktoré riešia takmer všetky 13-ročné 

dievčatá. Snažila sa o čo najlepšie školské výsledky a dokonca prichádzali prvé náznaky 

lásky. 

 

Problémy dospievajúceho dievčaťa sa však čoskoro zmenili na problémy židovského 

dievčaťa bojujúceho o svoj život. V júli 1942 povolali vtedy 16-ročnú Margot  

do pracovného tábora. 

 

Vtedy sa otec rozhodol, že sa rodina musí pred svojím osudom ukryť. Podľa jeho plánu 

sa spolu so svojou rodinou mal ukryť do firemného skladu, ktorý sa nachádzal na ulici 

Prisengracht 263. 

 

O tom, kde sa rodina skrýva, vedeli len štyria ľudia z ich blízkeho okolia, ktorí sa  

zo všetkých síl snažili rodine pomôcť. To však nebolo ľahké, keďže v celom meste 

prebiehali razie. 

Annina rodina sa v skladových priestoroch vcelku zabývala. Hoci nešlo o žiadny luxus,  

v dome našli to najcennejšie – bezpečie. 



  

Z denníka  

Prvé zápisky v denníku, ktorý Anna nazvala Kitty pochádzajú z 12. júna 1942. 

Postupne opisovala všedné aj nevšedné dni, radosti a starosti dospievajúceho 

dievčaťa. 

Na jednej strane hovorí o škole, rodine a priateľoch, a na druhej strane opisuje 

to, ako ju a jej rodinu poznačil holokaust. Výnimočným je zápis z 29. marca 

1944. Anna opísala to, ako minister Bolkestein v rádiu hovoril o tom, že  

po vojne sa urobí zbierka vojnových denníkov a listov. Vtedy si Anna 

uvedomila, že aj jej denník by v budúcnosti mohol niekto čítať. 

Anna po tom začala denník prepisovať do podoby knihy. V priebehu desiatich 

týždňov sa jej podarilo prepísať 324 strán. V tom čase Anna dúfala, že vojna 

bude čoskoro zažehnaná. 

Anna napriek tomu hovorila o svojich snoch a plánoch do budúcnosti. Chcela 

cestovať, učiť sa jazyky a vyštudovať dejiny umenia. Všetko však napokon 

dopadlo celkom inak. 

 

https://zaujimavysvet.webnoviny.sk/wp-content/uploads/2018/02/Dutch_Jewish_star.jpg


  

 

Posledné slová a chvíle Anninho života 

Jej posledné slová z denníku pochádzajú z 1. augusta 1944: „…a ja po celý čas 

hľadám prostriedok, ktorý by mi pomohol byť takou, akou by som tak rada 

bola, a akou by som mohla byť, keby… na svete nežili iní ľudia.“ 

Tu sa končí denník Anny Frankovej, ktorý bol po vojne vďaka Anninmu otcovi 

vydaný a následne preložený do niekoľkých jazykov. Kvôli razii zo 4. augusta 

1944 v dome, kde sa ukrývala, ďalšie strany chýbajú. 

Možno je to tak aj lepšie. Tie by už boli plné utrpenia, poníženia a bolesti, 

ktorú Anna zažívala v koncentračnom tábore. 

760. deň v úkryte bol tým posledným. Do skladu, ktorý sa pre židovskú rodinu 

stal útočiskom a domovom, vtrhli príslušníci SS, ktorí všetkých obyvateľov 

domu odviedli do tábora vo Westerboku, kde strávili nasledujúci mesiac. 

Následne boli naložený na vlak, ktorý ich previezol do koncentračného tábora. 

Po rozdelení na mužov a ženy boli sestry Frankové prevezené do tábora 

Bergen-Belsen. 

Zakrátko Anna prišla o jedinú sestru Margot, ktorá kvôli zlým hygienickým 

podmienkam podľahla týfusu. Ani Anna sa už oslobodenia táboru nedožila. 

Pár týždňov pred tým, ako bol Bergen-Belsen oslobodený britskými 

jednotkami, Anna umrela. 

                 Evka Nemčovičová 



  

    Obete holokaustu 

Približný počet obetí 

holokaustu je medzi 11 až 

17 miliónov, z toho bolo cca 
6 miliónov židov. 

Zaujímavosť o Anne 
Frankovej 

Existuje videozáznam, na 

ktorom sa v deviatej 

sekunde objavuje samotná 
Anna Franková. 
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Želáme Vám slnečné leto 

a prázdniny plné radosti 

a oddychu  
 


