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Milí čitatelia,
prinášame vám ďalšie vydanie nášho časopisu JUNIOR.
V tomto čísle sme sa zamerali na najkrajšie sviatky v roku VIANOCE. Prinášame vám množstvo zaujímavých reportáží zo
života SCVČ a školy.
Vianoce už na nás dýchajú neopakovateľnou atmosférou,
ktorú cítiť všade okolo. Vianočná výzdoba, množstvo svetiel,
vôňa ihličia a medovníčkov už čoskoro naplnia naše príbytky.
Počas Vianoc sa konečne všetko zastaví a my si môžeme
užívať dni voľna s našimi najbližšími. Počas adventu by bolo
iste vhodné niečo obetovať. Rodičov určite poteší, ak im
namiesto hodinky strávenej pri počítači pomôžeme trebárs pri
vianočnom upratovaní.
V mene celej redakcie vám prajem krásne sviatky plné
pokoja, radosti v kruhu rodiny. Zároveň vám želám, aby nový
rok bol pre vás rokom šťastia, zdravia, radosti a úspechov.

Martina Tomašovičová
redaktorka

Archív nášho časopisu nájdete už i na stránkach
SCVČ Trakovice.
Kliknite na www.sinka.sk a prečítajte si o nás!
JUNIOR – časopis SCVČ, Trakovice 10 a ZŠ s MŠ Trakovice
vydáva krúžok Mladý novinár.
Redakčná rada
Šéfredaktorka: PaedDr. Silvia Murínová.
Redaktori: Veronika Bebjaková, Tatiana Cubinková, Kristína
Kolníková, Tatiana Matkovčíková, Simona Tarabová, Martina
Tomašovičová , Matej Špánik.

Na obálke kresba Jakubka Valúcha z II. triedy..

Vianoce je už cítiť naozaj všade. Okná školy sú krásne
vyzdobené, v niektorých triedach sa jagajú vianočné stromčeky.
Prvákov a druhákov sme sa spýtali na ich vianočné želania.

Prvácke želania
Matúško Groman : Ja budem mať mobil. Určite ho dostanem.
Marcelko Paulovič : Ja ešte neviem, ale asi nejaké lego.
Adamko Tanáč : Lego a počítač.
Ninka Landigová : Ja chcem denník Little Pet Shop.
Natálka Husárová: Ja by som chcela notebook.
Nikolka Ondreková: Ja chcem knižku.
Lydka Dieu Linh Dang: Ja chcem nejakú bábiku.
Viktorka Schifferová: Ja budem mať tiež denník Little Pet Shop.
Šimonko Drgoň: Ja chcem počítač.

Druhácke želania:

Jakubko Valúch

Anetka Bučková

Miška Orichelová

Rozprávka o Anne a Kristíne

PADAJÚCA

HVIEZDA

Kamarátili sa dve dievčatká.
Tie dievčatká sa volali Anna a Kristína.
Kristína raz riekla: „Anna, rýchlo poď
sem, padá hviezda! Niečo si želajme!“
Dievčatká si želali, aby išli do zázračného
sveta a stretli rozprávkové postavičky.
A čo si priali, to sa im splnilo. Stretli
Macka Pú, prasiatka, tigrov, zajačiky, Snehulienku a sedem
trpaslíkov.
V tom ďalekom svete, keď sa už blížil čas ich návratu, bol deň
Anniných narodenín. Kristína so zajačikmi, trpaslíkmi, Snehulienkou,
Mackom Pú, prasiatkami a tigrami sa dohodli, že jej urobia oslavu.
V dome rozvešali pestrofarebné balóny, vyrobili farebnú reťaz.
Nechýbali koláčiky a darčeky.
Keď vošla Anna dnu, všetci vykríkli: „Všetko najlepšie!“
Anna od nadšenia povedala: „Zostaňme v tomto zázračnom svete ešte
pár dní!“
Všetci skríkli: „Hurá, áno!“ Na druhý deň sa malo upratovať, lebo bol
deň upratovania. V dome bol veľký ruch. Popoludní sa už domček
ligotal čistotou. Potom si naši priatelia posadali na postieľky
a Kristína im čítala rozprávku o zvieratkách, až kým nezaspali
v mäkkých postieľkach.
Ráno si kamaráti posadali a navzájom sa maľovali. Jeden obrázok bol
krajší ako druhý. Tu Anna dostala nápad: „Prinesiem fotoaparát.“
Snehulienka, tigre, trpaslíci, zajačiky a ostatní sa pýtali: „Čo je to?“
„Uvidíte,“ odpovedala Kristína. Anna priniesla fotoaparát a všetci sa
dívali na tú čudesnú, prečudesnú vec. Začalo sa veľké bláznivé
fotenie.
O dva dni bolo výročie všetkých rozprávkových postavičiek. Zábava
trvala celý týždeň. „Je výročie! Prasiatka, Macko Pú, Anna, poďte
rýchlo sem!“ zvolali zajačiky.
Anna vzala metlu, paličku, klobúk a bola z nej veľká čarodejnica.
Kristína si vyrobila zlatožlté anjelské krídla. Umyla si tvár a zrazu sa
jej na čele objavila zlatá hviezda. Obliekla si krásne biele šaty so
závojom a bola tou najkrajšou princeznou na svete.

A vtom – nové prekvapenie, zázrak! Princezná Kristína sa vznáša vo
vzduchu. „Ó, prepáč, Kristína!“ volajú zvieratká, Snehulienka
i trpaslíci. „V deň osláv sa u nás konajú rôzne divy.“
„To nič,“ volá Kristína, „len neviem, ako sa dostanem dolu!“
„Ani my,“ volajú ostatní. „Mám nápad!“ zvolala Anna. „Aký?“ pýtajú
sa rozprávkové bytosti. „He, he, he! To je ľahké. Budeme čakať!“
smeje sa Anna. „Ale, Anna! Ja sa už bojím!“ strachuje sa Kristína.
Nedalo sa nič robiť. Čakali niekoľko hodín. Potom Kristína spadla na
studenú zem a povedala Anne: „Mama a ocko sa o nás určite
strachujú. Už by sme mali ísť domov.“
„No, keď vravíš, že sa strachujú, tak teda poďme domov!“ odpovedala
Anna.
„Dovidenia, priatelia!“ rozlúčili sa dievčatká a vrátili sa späť domov.
Napísala: Alexandra Vágovičová, 3. trieda

Santa Claus hovorí vo svojej
dielni škriatkovi:
-"Koľko máme hračiek?"
-"Žiadne!"
-"A počítal si ich vôbec?"
-"Áno, dvakrát."
Jožko sa hlási: „Pán učiteľ, na akú
chorobu umrelo Mŕtve more?“
Leží mucha na chrbte a myká
nožičkami. Letí okolo nej iná
mucha a pýta sa: „Aerobik?“
„Nie. Biolit.“
Pani učiteľka sa pýta žiakov: „Som
krásna. Aký je to čas?“
Miško sa zamyslí a odpovedá:
„Minulý.“

Na hodine prírodopisu:
„Vieš vymenovať desať
zvierat žijúcich na
severnom póle?“ pýta
sa učiteľ Ferka. „Jasné!
Deväť sobov a jeden
ľadový medveď,“
odpovedá Ferko.
Milovníčka opery sa
pýta priateľky:
„Pôjdete na
Figarovu svadbu?“
„Nie,“ odpovedá
kamarátka, „pošlem
radšej kvety a
telegram.“

Zozobieral: Kristína Kolníková a Tatiana Cubinková

Nerozlučná šestka
Prvá láska
2. časť
Ešte si dám špirálu a môžem ísť. Dneska je stretko v McDonalde.
Samozrejme, ako každý deň, v Mekáči. Už som z toho pribrala asi dve
kilá a to je hrozné. Dneska si dám iba šalát. ☺
Teda, poviem vám, tá Mišina segranka je ale riadna krava! Ona sa
správa, ako keby mala 5 rokov. Okrem toho, vrcholom všetkého je, že
sa hrá s Barbiami! A ešte niečo... po slovensky nevie ani slovo, tak sa
s ňou rozprávame po anglicky. Moja angličtina je našťastie celkom
uspokojivá. Ale jedno pozitívum to všetko má. Konečne som po
dvoch týždňoch videla Lukáša. Nič sa na ňom nezmenilo, až na jednu
vec. Má v uchu takú krááásnu náušnicu v tvare písmena „N“! Áno, je
to prvé písmenko môjho mena! Wow, prekvapilo ma to ☺. Už som si
myslela, že zabudol, že existujem, pretože počas svojho pobytu
v Anglicku mi napísal iba raz. Dosť som sa na neho hnevala, ale na
druhej strane som sa bála, že sa mu niečo stalo. No on je našťastie
živý, zdravý a krajší ako nikdy predtým. Hneď ako prišiel, mi vtisol
bozk na líce a ja som sa hrozne červenala. Našťastie bola tma a nikto
to nevidel. Poprosím ho, či by ma nemohol odprevadiť domov.
„ Luki, odprevadil by si ma, prosím ťa, domov?“
„Jasné, poď, ideme!“ povedal Lukáš a vzal si bundu.
„My už pôjdeme domov,“ pošepkala som Táni a tá sa na mňa
potmehúdsky uškrnula.
„Dúfam, že nechystáš niečo nekalé, Nela!“
„Ale, prosím ťa, ja? Veď ja som najslušnejšie decko v meste!“
uškrnula som sa.
„Ja viem, ale dávaj si pozor,“ povedala Táňa a silno ma objala.
Lukáš ma chytil za ruku a spolu sme odkráčali z McDonaldu. Cítim,
že sa dnes stane niečo neskutočné ☺.
Simona Tarabová

Chcete vedieť ako dopadne Nelina a Lukášova cesta domov? Prečítate
si v budúcom čísle.

Vianočný majster
V tomto čísle si spoločne vyrobíme visačky na vianočné darčeky.
Budeme potrebovať:
farebný papier, stužky, lepidlo, nožnice a dierovač.
Postup:
zvolíme si vzor, ktorý budeme používať (my sme si vybrali
hviezdičky rôznych veľkostí),
hviezdičky obkreslíme na farebný papier, vystrihneme a podľa
veľkosti (od najmenšej po najväčšiu) prilepíme na seba,
dierovačom urobíme dierku a prevlečieme stužku,
priviažeme na darček – hotovo.
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Pripravila: Kristína Kolníková

V piatok 13.11. 2009 sa žiaci 7.B, 8. triedy, 9.A a 9.B triedy zúčastnili
na divadelnom predstavení „NOSOROŽEC“ v divadle Jána Palárika
v Trnave. Všetci sa zhodli, že sa im predstavenie veľmi páčilo.

Dňa 22.10. 2009 zavítali do našej školy tanečníci zo skupiny OLD
SCHOOL BROTHERS. Myslím, že všetkým sa ich vystúpenie
veľmi páčilo. Tu je krátky rozhovor s členmi skupiny.
JUNIOR:
René:
JUNIOR:
René:

JUNIOR:
Bruise:
JUNIOR:
René:
JUNIOR:
René:
JUNIOR:
René:

JUNIOR:
René:
JUNIOR:
René:
JUNIOR:
René:
JUNIOR:
René:
JUNIOR:
Bruise:
René:

Mohli by ste sa nám predstaviť?
Katka, Kami, Bruise, Čiko, Pego2, Passion a ja.
Bývate všetci v jednom meste?
Nie, nebývame v jednom meste. Bývame v Seredi,
v Zlatých Moravciach, vo Vrábľoch a v Galante. Tréningy
mávame v Nitre.
Kde ste zožali najväčší úspech?
Všade (smiech).
Tešíte sa na nás ako na publikum?
Vždy sa tešíme na mladých ľudí a školy.
Máte nejaký tanečný vzor?
Každý tanečník má iný vzor. Väčšinou sú to tanečníci z
Ameriky, z Maďarska a z Kórei.
Máte nejaké kritéria, podľa ktorých si vyberáte hudobný
podklad pre tanečné zostavy?
Je nám to jedno. Nevyberáme iba hip-hop, ale aj také
zábavné veci. V novej choreografii máme pesničku
z rozprávky Bob a Bobek.
Kto pre vás vyberá oblečenie, kostýmy a doplnky?
Tak, všetko vymýšľame všetci dokopy (smiech).
Koľko máte členov?
Sme siedmi tanečníci a jeden manažér ☺.
Váš manažér tancuje tiež?
Už nie, ale kedysi tancoval disco a hip-hop.
Ako často trénujete?
Každý deň 3 hodiny.
Pracujete aj niekde inde alebo sa venujete iba tancu?
Ja som smetiar (smiech).
Nie, ale naši dvaja tanečníci tancujú v muzikáli Príbeh
ulice.

Bruise:
JUNIOR:
René:
JUNIOR:
René:
Kami:
Michal:

Vieš, to za mesiac urobíme jednu banku a hotovo (smiech).
Chodí ešte niekto z vás do školy?
Áno, Kamilka a Michal.
Ako stíhate aj školu, aj tanec?
Kami sa učí na samé jednotky a hrá na fujaru.
To je priečna flauta, René (smiech).
Ja tento rok maturujem.
Pripravili: redaktorky časopisu JUNIOR

 Lucia noc upíja, ale dňa nepridá.
 Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc.
 Štedrý večer jasný každému je milý, dá vraj Pánboh
vína, požehná v obilí.
 Ak sa vetry na svätého Štefana spolu chytia, veliké
priekopy a záveje narobia.
 Jasná a tichá novoročná noc zvestuje nám dobrý rok.
 Na Nový rok blato, na Veľkú noc sneh.
 Ak pripadne Nový rok na stredu, bude to priaznivý rok,
mnoho vína, ale žiadny med.

Vyhodnotenie súťaže
Našu 1. tajničku úspešne vyriešil Matej Ščasnovič z VIII. triedy.
Dostáva od nás sladkú odmenu, ktorú si môže vyzdvihnúť
v redakcii. Gratulujeme!!!!

Určite si ešte spomínate na plagáty rozlepené po škole,
prostredníctvom ktorých súkromné centrum voľného času pozývalo
všetky deti na nahrávanie projektu MINI TALENT SHOW
v Slovenskej televízii v Bratislave. Kika, Táňa, Maťa a ja sme sa
nahrávania zúčastnili a bolo to fakt super. Keď sme prišli do STV,
hneď sme šli do štúdia. Tam nás usadil pán producent. Scéna bola
úžasná a ľudia tam boli skvelí: pani producentka, pán režisér (počas
prestávok nám posielal cukríky ☺), moderátori Peter Marcin a Marián
Čekovský.
„Klapkár“ Miško
nás spoločne s moderátormi
rozveseľoval. Po zábave však prišli pokyny pána režiséra, ktorý nám
povedal: „O minútu začíname.“ „Usaďte sa na svoje miesta!“ ozvalo
sa v štúdiu. Všetci sme sa posadili a čakali sme, čo bude ďalej.
O chvíľu neznámy hlas zahlásil: „ Dámy a páni, vitajte na MINI
TALENT SHOW. Privítajte, prosím, nášho skvelého moderátora Petra
Marcina a jeho pomocníka šaša!“
Začali sme tlieskať a na javisku sa zjavil moderátor so šašom.
Nakrúcanie sa nezaobišlo bez technických problémov. Ten najväčší
bol, keď sa pokazilo osvetlenie na javisku. Veľmi dlho sme čakali na
odstránenie poruchy, a preto, že sme poslúchali, nám pán režisér
poslal plný kôš cukríkov. Nakrúcanie bolo únavné, lebo sme museli
asi tri hodiny sedieť na mieste. Ale určite to stálo za to. Všetci
účinkujúci boli skvelí. Svoje vystúpenie zvládli vždy na prvú klapku.
V porote boli herec a moderátor Peter Kočiš, herečka a speváčka
Karin Olasová a tanečník Fredy Aisy. Po nakrúcaní sme utekali
k automatu s horúcou čokoládou. Samozrejme, túžili sme i po
podpisoch moderátorov a porotcov. Pán Murín preto zašiel za
producentom projektu a vybavil nám vstup do V.I. P. zóny, kam mali
povolenie vojsť len účinkujúci a ich príbuzní. Peter Marcin nám
podpísal jeho podpiskarty a odfotil sa s nami pred plagátom MINI
TALENT SCHOW. Šašo – Marián Čekovský bol v šatni. Preto sme
na neho zakričali: „Šašóóó, šašóóó, šašóóó!“ Otvoril dvere a my sme
ho poprosili o podpis a spoločnú fotografiu. Šašo si nasadil červený
nos, ochotne zapózoval a podpísal sa nám do pamätníčkov. Vo V.I.P
priestore, bolo malé pohostenie pre účinkujúcich. Adam (pozn.

redakcie: Riha z V.A) hneď skonštatoval: „To je super, nabudúce sem
pôjdem tiež!“
Bol to super deň. Cestou domov sme si v autobuse i zaspievali.
Pripravila: Sima Tarabová

Stolnotenista Ján Riapoš je známy slovenský
paraolympionik. V mesiaci november pán učiteľ Mgr.
Bystrík Tupý, ktorý je vedúcim stolnotenisového
a šachového
krúžku
pri
SCVČ
v Trakoviciach
zorganizoval besedu s týmto zaujímavým človekom.
Časopis JUNIOR bol samozrejme pri tom a vďaka
MATEJOVI ŠPÁNIKOVI vznikla zaujímavá
videoreportáž z tohto podujatia. DVD je k dispozícii
v redakcii nášho časopisu a kto má záujem, môže si ho
zapožičať.

NEMECKO: Weihnachten
V Nemecku darčeky nosí
Christkindl, v niektorých regiónoch
aj Weihnachtsmann. Zvyk
obdarúvať sa navzájom pochádza zo
16. storočia.
História vianočného stromčeka
obľúbeného na celom svete, sa začala
písať práve v Nemecku. Prvá
písomná zmienka o stavaní
ozdobeného stromčeka pochádza z
roku 1507.

USA: X-mas
Vianoce sú v USA najväčším sviatkom v roku a sú veľkolepé.
Američania si potrpia na veľkolepú výzdobu, ohromné stromčeky,
ozdobené domy a hromady darčekov. Tie v Amerike nosí Santa Claus.
FRANCÚZSKO: Noel
Rodiny vo Francúzsku slávia Štedrý deň spoločne. Večer si deti
položia topánky pred krb a čakajú, že im ich Pere Noel naplní
darčekmi. Jeho spoločník Pere Fouettard zasa zlé deti “oceňuje”
výpraskom.
ANGLICKO: Christmas
Vianoce v Anglicku začínajú na Mikuláša, teda 6. decembra a vrcholia
25. decembra ráno. Deti aj dospelí si rozbaľujú darčeky, ktoré im v
noci do pripravených pestrofarebných ponožiek nadelil Santa Claus.
Rodina sa potom zíde pri slávnostnej tabuli, kde nesmie chýbať morka
plnená jablkami a slivkami, tradičný puding.

Pripravila: Tatiana Cubinková

Vinšujem vám tieto slávne sviatky – Krista Pána narodenie,
aby vám dal Pánboh zdravie, šťastie, božské požehnanie,
a po smrti kráľovstvo nebeské aby ste obsiahnuť mohli,
a čo si od Pánaboha žiadate.

Vinšujem, vinšujem,
na šťastie, na zdravie,
na toto Božie narodenie,
ten starý rok prežiť,
nového sa dožiť,
hojnejšieho, pokojnejšieho.
Od Boha lásku,
od ľudí priasku (priateľstvo),
sto zlatých do mieška,
plný dvor statku
a po smrti kráľovstvo nebeské.

Hor sa pastuško, Kubo, Matúško, nespime!
Čo na nás voláš, spati nám nedáš, ty Klime?
Pri našom stádci anjeli strážci spievajú:
„Sláva na nebi, pokoj na zemi!“ hlásajú.
Kubo, ber trúbu a naduj hubu starému!
Berme i husle, i dudy, dudle k Betlému.

Vinšujem ja vám na tieto sviatky
ponajprv šťastie, zdravie,
hojné božské požehnanie,
na poli úrody, v stodolách plienoty,
v komore hojnosť, v pitvore svornosť,
v izbe lásku, úprimnosť
a na dietkach radosť,
aby ste boli veselí ako v nebi anjeli
a trváci ako tento stolíček.
Pripravila: redakcia

Zázvor
Zázvor (ďumbier)pochádza z Ázie a je výbornou koreninou i liekom.
Má pálivú chuť. Dokáže zahriať telo a pomáha bojovať proti zápalom
a bacilom. Používame sušený alebo čerstvý nastrúhaný koreň.

Zázvorový čaj proti prechladnutiu:
1 liter vody, 1 palička celej škorice, 5 ks klinčekov, 1 čajová lyžička
anízu, ½ polievkovej lyžice strúhaného čerstvého zázvoru (môže byť
aj 1 čajová lyžička sušeného), 2 – 3 polievkové lyžice medu, šťava
z polovice citróna.
Zázvorníky (ďumbierniky)

Zázvorky

Do misy rozbijeme 3 vajcia,
pridáme 300 g kryštálového cukru
a šľaháme nad parou, kým sa
nerozpustí cukor a nevytvorí sa
pena. Masu odstavíme a šľaháme,
kým nevychladne. Potom pridáme
350 g polohrubej múky, v lyžici
mlieka rozmiešaných 5 g amónia
(jelenej soli) a 1 lyžičku zázvoru.
Vypracujeme cesto, vyvaľkáme na
pomúčenej doske na hrúbku asi
7,5 mm a vykrajujeme rôzne tvary.
Pečivo poukladáme na vymastený
plech „dolu hubou“ a na druhý deň
upečieme.

3 žĺtky, 2 celé vajcia, 200 g
práškového cukru, 50 g
masla, 1 čajová lyžička
amónia rozpusteného
v troche mlieka, 1 rovná
čajová lyžička zázvoru, 250 g
hladkej múky, 250 g hrubej
múky.
Vyšľaháme žĺtky nad parou,
vajcia, postupne pridávame
cukor, maslo, amónium,
zázvor, múku. Cesto
vychladíme, vyvaľkáme na
pomúčenej doske na asi 8
mm povykrajujeme rôzne
tvary, poukladáme na
vymastený plech a ihneď
môžeme upiecť.
Pripravila: S. Murínová

Súkromné centrum voľného času bude otvorené aj počas zimných
prázdnin. Pripravili sme pre vás:
Kedy?
16.12.2009
21.12.2009
23.12.2009
27.12.2009
28.12.2009
29.12.2009
04.01.2010
05.01.2010

Čo?
Vianočné dielne
Výstava vianočných prác
Internetová čajovňa
Stolnotenisový turnaj
Súťaž v streľbe zo
vzduchovej pušky
Internetová čajovňa
Šachový novoročný turnaj
Internetová čajovňa

Kde?
chodba ZŠ
chodba ZŠ
počítačová učebňa
telocvičňa
telocvičňa
počítačová učebňa
8. trieda
počítačová učebňa

Informácie o činnosti SCVČ a bližšie informácie ku všetkým
podujatiam získate na stránke SCVČ www.sinka.sk.
Príďte a strávte s nami príjemný deň. Tešíme sa na vás!

Pomôžte nám vytvoriť logo SCVČ! Vaše návrhy nám môžete
vhodiť do schránky alebo poslať mailom na adresu
casopisjunior@gmail.com do konca januára 2010. Najlepší
návrh odmeníme. Ďakujeme za prvé návrhy Eliške Lenčešovej
a Martine Tomašovičovej.

