
ŠKOLOPOVINNÁČIK 
Školský rok 2015/2016 Ročník 15. Číslo 2 

 

 

                                               / fotografia zo súťaže Múzeum praveku / 

 

Prajeme vám, milí čitatelia, krásne letné prázdniny, aby ste 

zregenerovali sily, ktoré vám ubudli počas uplynulého 

školského roka. Septembrový návrat do každodenných 

povinností nech bude naplnený elánom a chuťou do 

rozvíjania našich osobností a získavania nových vedomostí. 
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Milí pedagógovia, rodičia, žiaci! 

 Skončila jar, ktorú vystriedalo  leto s tropickými dňami. Začnú 

prázdniny, čas na ktorý sa všetci tešíme.  

Milí čitatelia nášho školského časopisu, prešiel rok a nám sa 

žiada pochváliť sa množstvom krásnych podujatí, ktoré sa na našej 

škole uskutočnili. Predovšetkým fantastické úspechy v okresných 

olympiádach z matematiky, biológie, geografie, jazykový kvet a iné.... 

Výborné športové úspechy kolektívov futbalistiek (krajské kolo - 

3.miesto) , florbalistiek. Za všetkými týmito úspechmi je skrytá práca 

kolektívu (každý učiteľ nejakým dielom) prinášajúca pre takú malú 

školu akou sme my, nadpriemerné umiestnenia.  

No ešte skôr ako začneme prázdniny,  musíme sa  porozhliadnuť 

za školským rokom, ktorý sa  práve končí. Celá naša škola prežila v 

tomto roku veľa pekného. Hoci sme každý iný, cieľ sme mali rovnaký , 

prežiť školský rok  čo najúspešnejšie s dobrými známkami, dosiahnuť 

prvenstvá na súťažiach, získať nové vedomosti, nájsť si nových 

kamarátov  a zažiť mnoho zážitkov.  

 

  Chcem sa poďakovať žiakom za ich usilovnosť, za reprezentáciu 

našej školy v súťažiach a olympiádach, učiteľom za prípravu na súťaže, 

o čom svedčia popredné umiestnenia. Chcela by som sa poďakovať aj 

za všetky tie naoko zabudnuté a často okolím nepovšimnuté situácie, 

ale aj  za vašu pomoc  a čokoľvek dobré, čo ste „ sme“ pre našu školu 

vykonali a urobili tak našu školu krajšou. Veď škola je malým  miestom 

vo svete, do ktorého sa oplatí po prázdninách vrátiť.  

Želám teda nám všetkým slnečné lúče, ktoré spríjemnia dni plné 

oddychu, krásnu modrú oblohu, príjemné chvíle strávené s rodinou, 

kamarátmi, krásne letné dni. 

Krásne leto, krásne zážitky a na jeseň DOVIDENIA ! 

PaedDr. Jarmila Lehotayová, riaditeľka školy 
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Inovatívne vyučovacie metódy na základnej škole  

Od roku 2014 v našej škole prebiehal projekt Erasmusplus , kľúčová 

akcia KA1 s názvom Inovatívne vyučovacie metódy na základnej škole, 

ktorý sa nám v týchto dňoch pomaličky končí . 

Cieľmi tohto projektu bolo : 

- inovácia a rozvoj profesionálnych odborných kompetencií vo výučbe 

cudzích jazykov pedagogických zamestnancov, 

- zvyšovanie jazykových zručností pedagogických zamestnancov  

potrebných pri získavaní nových informácií na vyučovacie hodiny, 

prácu s IKT a programy pre rôzne predmety 

- hospitácie v partnerskej škole v tureckom Istanbule a portugalskom 

Resende - prehĺbenie a výmena praktických skúseností a poznatkov. 

 

 Aktivita č.1-Profesný rozvoj (stafftraining)- Vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov  školy- účasť na kurzoch  : Veľká 

Británia / Londýn/, Rakúsko / Viedeň/, Francúzsko / Nice/, Írsko / 

Dublin/.  

Cieľom aktivity bola inovácia a rozvoj profesionálnych odborných 

kompetencií vo výučbe cudzích jazykov pedagogických zamestnancov 

potrebných pri premene tradičných hodín na komunikačné, kde 

stredobodom nie je učiteľ, ale žiak – v záujme zvyšovania kvality  školy 

ako inštitúcie poskytujúcej vzdelávanie. Druhým cieľom tejto aktivity 

bolo zvyšovanie jazykových zručností pedagogických zamestnancov 

potrebných pri získavaní nových informácií na vyučovacie hodiny, 

prácu s IKT a programy pre rôzne predmety. Vyučujúce anglického, 

nemeckého a francúzskeho jazyka sa zúčastnili jazykových kurzov v 

zahraničí zameraných na metodológiu výučby cudzích jazykov,  na 

zvyšovanie jazykových zručností  . 

Aktivita č.2- Hospitácie v partnerskej škole v Istanbule /Turecko / 

a Resende /Portugalsko/  

Cieľmi aktivity bolo: 
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-          získať informácie a prehľad o najnovších stratégiách  

vzdelávania  v členských krajinách EÚ a vo svete a implementovať 

najlepšiu prax z celosvetových trendov do edukačnej praxe našej  školy, 

-          vytvárať priestor na výmenu nových skúseností a  poznatkov 

súvisiacich s realizáciou vzdelávacích aktivít projektu so zahraničnými 

partnermi, 

-          implementovať získané informácie a výstupné produkty z 

hospitácií do edukačnej praxe našej školy, 

-          získané skúsenosti implementovať do edukačnej praxe základnej 

školy, riadenia a usmerňovania základnej školy a do stratégií školy v 

oblasti primárneho vzdelávania.  

V týchto dňoch sa učitelia vrátili z pracovnej cesty z Portugalska, kde 

sa zúčastnili poslednej aktivity projektu ,a to hospitácií v základnej 

škole Resende (Portugalsko). Našim cieľom bolo sledovať výučbu na 

škole, hodiny anglického jazyka, environmentálnej výchovy a ich 

implementácia do jednotlivých vyučovacích hodín. Škola sa nachádza 

v peknom prostredí. Zaujala nás práca detí s projektami a ich príprava 

na vyučovacej hodine. Žiaci sú veľmi šikovní a hudobne nadaní, na 

hodinách využívajú hudobné nástroje a zapájajú sa do tanečných 

kurzov. Žiaci so špeciálnymi potrebami sa vzdelávajú v špeciálnych 

učebniach a dielňach pre žiakov so špeciálnymi potrebami, kde môžu 

ukázať svoju šikovnosť a naučiť sa manuálne práce , ktoré využijú 

v praxi, v bežnom živote. Fascinoval nás ich veľký záujem a aktivita na 

jednotlivých hodinách. Environmentálna výchova sa tu učí v rámci 

vedy, žiaci sa zapájajú do rôznych enviroprojektov . 

Veľmi zaujímavým bol  projekt na sušenie ovocia , alebo výroba mydla. 

Bol to pre nás veľký zážitok, stať sa súčasťou tejto školy aspoň na pár 

dní . Spoznávali sme nielen prostredie školy a školského systému, ale 

takisto ich kultúru, tradičné zvyky a jedlá, významné miesta v regióne.  

Svojou prírodnou krásou , riekou Duoro sa zapísali do svetového 

dedičstva UNESCO. Dúfame, že spolu s našimi deťmi sa budeme môcť 

spoločne podielať na rôznych enviroaktivitách a projektoch ako budúci 

partneri. 

 

     Mgr. Angelika Čörgöová 

         koordinátorka projektu 
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Rok v ŠKD 
 

V ŠKD každoročne pribudne zopár nových žiakov, ktorých vrelo 

privítame a spoločne pripravíme uvítaciu párty. Po splnení úloh 

sa žiaci stávajú riadnymi členmi klubu – klubkáčikmi.  Po 

úvodnom a veľmi peknom zaradení sa do klubu spoločne obidve 

oddelenia prekonávajú 10 spoločných mesiacov. Hneď v ďalšom 

mesiaci, a to mesiaci október, sme svojím vystúpením potešili 

našich starých rodičov. Aj napriek rôznym prekážkam sme tento 

rok zvládli konštruovanie šarkana z odpadu, Halloweensku párty, 

na ktorej sa deti premenili na rôzne strašidlá a bosorky. Mikuláša 

sme spoločne privítali básňami, piesňami a svedomito sme sa 

pripravili aj na Vianoce. Každý priložil ruku k dielu a spolu  sme 

zhotovovali výrobky na burzu , výzdobu okolia, ale aj na program 

„Pod jedličkou“. K zime samozrejme patrí aj sánkovačka 

s horúcim čajom, na ktorej sa deti poriadne vyšantili. V januári 

sme si zasúťažili a každý sa našiel. Niektorí radi spievajú a mohli 

súťažiť v ľudovom speve a tí ostatní v stavaní stavebníc. Čas 

Fašiangov- veselosti  -  čas na zábavu a preto sme zhotovovali 

masky,  tancovali a zabávali sa.  Nezabudli sme ani na Deň 

zaľúbených a keď sme už  nemohli tancovať a spievať, tak sme 

súťažili. V marci sme sa sústredili na knihy, ich čítanie, 

počúvanie, ale aj kreslenie a ilustrovanie. S radosťou a veľkým 

odhodlaním  sa deti v mesiaci máj pripravovali na vystúpenie pre 

svoje mamičky. A je tu koniec šk. roka a s čoraz intenzívnejším 

slniečkom sa deti chcú viac hrať, zabávať a bicyklovať, čo im náš 

veľmi pekný školský dvor umožňuje.  A to ešte zďaleka nie je 

všetko....:-) 

                                                                                                 Anna Kidalová 

             vedúca ŠKD 
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Anjel  Cestovateľ 
Sadá anjel na tanier 

a letí priamo do Tatier, 

potom lieta nad Tatrami, 

zakrúti sa mu hlava a už je pod stromami. 

 

Tatry sú krásne, 

ľudia sú milí, 

chráňme si prírodu 

v každučkej chvíli.   

Je tu pekná zver  

a hlavne pokoj a mier.   

 

 

 

 

 

 

 

Natália Gajdošová 3.A 
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Prečo mám rád slovenčinu, prečo 

mám rád Slovensko 
 

... Mám iba 14 rokov, ale aj dnes mi v ušiach znejú slová našich ľudových 

rozprávok, ktoré mi mama s láskou čítala. Rád čítam knihy, obdivujem 

literárnych  autorov a ich hrdinov, čerpám zaujímavé myšlienky z ich tvorby a 

vytváram si bohatstvo, ktoré mi nikto nikdy nevezme. Som však vďačný 

rodičom za to, že som sa narodil práve tu. Slovensko je moja domovina, ktorú 

milujem. I keď môžeme cestovať, študovať, pracovať, kde chceme, ja sa dobre 

cítim iba na Slovensku, lebo  Slovensko je aj dnes bezpečné. Slovensko je pre 

mňa jedinečné, výnimočné, zaujímavé, krásne. Prečo?   

 Máme jazyk, za ktorý bojovali v 19. storočí národovci na čele s Ľ. 

Štúrom.  Ľ. Štúr bol výnimočný človek, ktorý celý svoj život bojoval za práva 

Slovákov. Je pre mňa veľkým národovcom. Chcem vedieť písať, čítať 

a rozprávať správne, bez gramatických chýb, ľúbeznou slovenčinou, aby som 

inšpiroval aj ostatných, ktorí si nelámu hlavu nad tým, že robia chyby, 

používajú nespisovné slová, rozprávajú nárečím. Obdivujem nebojácnosť, 

odvahu a silu všetkých ľudí, ktorí sa snažia prezentovať Slovensko vo svete 

v tom najlepšom svetle. Obdivujem aj  osobnosti 21. storočia zo športového, 

kultúrneho alebo spoločenského života, ktoré svojimi skutkami a činmi  aj 

dnes prezentujú Slovensko ako nádherné a krásne, kde žijú dobrosrdeční 

a pohostinní ľudia. Som hrdý aj na zvyky a ľudové tradície, ktoré nám 

zanechali naši prastarí rodičia. Neviem si predstaviť Vianoce bez oblátok, 

chutnej  kapustnice a rodiny, ktorá sedí pri štedrovečernom stole a nôti 

nádherné koledy. Slovenčina je pre mňa nádherná .... 

...Verím, že sa postupne Slovákom otvoria oči a uvidia všetku tú krásu 

vôkol seba, všetky tie vzácne prírodné, historické aj kultúrne pamiatky, ktoré 

na Slovensku máme, že budú o Slovensku rozprávať s takou láskou v srdci 

ako zahraniční Slováci, ktorí sa do svojej domoviny vždy radi vracajú.   

 Často počúvam o tom, že sa učíme po celý život, ale mňa by najviac 

potešilo to, aby sme sa učili láske k rodnému kraju, domovine a najmä láske k 

vlasti...                                                   

Jirko Vrána  8.A 
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Babôčka Bodliaková-  

objavuje tajomstvá prírody zblízka 

Motýlia záhrada vznikla pred mnohými rokmi. Cieľom motýlej 

záhrady bolo deťom ukázať fascinujúci svet prírody zblízka. Na vlastné 

oči videli úžasnú premenu , ktorá sa deje vo svete  ríše hmyzu. Deti 

sledovali vývoj motýľa Babôčky Bodliakovej (VanessaCardui) od 

húsenice cez kuklu až po vyliahnutie krásneho motýľa. Celý experiment 

bol bezpečný pre detských pozorovateľov aj pre samotné motýle. 

Húsenice boli spočiatku veľmi drobné. Rástli doslova pred 

očami. Chovali sme ich v malých priesvitných nádobkách, v ktorých 

mali vloženú potravu pre ich ďalší vývoj. Prísun vzduchu zabezpečovali 

mikroperforácie na viečku. Počas ich vývoja si húsenice tvorili drobné 

sieťky, akoby hodvábne pavučinky a to bol znak toho, že sú húseničky 

v poriadku. Keď boli húsenice pripravené na zakuklenie, presunuli sa 

do hornej časti nádobky k viečku, vytvorili si zámotok a zavesili sa dole 

hlavou v tvare písmena „J“. Bolo veľmi dôležité, aby v tejto kritickej 

fáze neboli húsenice vyrušované a mohli úspešne dokončiť proces 

zakuklenia. Na prvý pohľad sa nám zdalo, že po zakuklení nastalo 

obdobie pokoja vo vývoji motýľa, ale opak bol pravdou. Práve v kukle 

sa začala intenzívna biologická aktivita, pri ktorej prebieha fascinujúca 

premena zo škaredej húsenice nakrásneho motýľa. Keď sa v nádobke 

sformovali kukly, nastal čas premiestniť ich do motýlej záhrady. 

Niekedy sa kukly chveli. Bol to prirodzený obranný inštinkt, ktorý mal 

odplašiť predátorov. Keď bolo všetko pripravené, začalo sa liahnutie. 

Pulzujúce telo motýľa, ktorý je vnútri spôsobilo, že kukla začala 

pozdĺžne praskať. Najprv si motýľ uvoľnil telo a nohy a potom 

nasledovali poskladané a mäkké krídla. Motýľ teraz začal pumpovať 

krv pod veľkým tlakom do žiliek v krídlach, aby sa mohli naplno 

rozvinúť a spevnieť. Počas rozvíjania krídel, motýľ musel spojiť obe 
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polovice cuciaku, kým boli ešte mäkké a pružné. V priebehu jednej až 

dvoch hodín po vyliahnutí sú krídla rozvinuté a pevné. A tak mohli naše 

motýle začať lietať.  

Keď sa motýle vyliahli a spevneli im krídla, tak sme motýliu 

záhradu doplnili o prírodné prvky ako sú kvetiny, vetvičky a listy. 

Motýle milujú kúsky čerstvo nakrájaných pomarančov, jabĺk, starých 

banánov. Pozorovali sme motýle pri tom ako ovoniavajú, ochutnávajú a 

pijú nektár. Po niekoľkých dňoch pozorovania a kŕmenia sme motýle 

vypustili do voľnej prírody. Ešte niekoľko dní nás „naše“ motýle tešili 

svojou prítomnosťou v blízkosti MŠ. Potom nám už len naposledy 

zamávali svojimi krídlami a odleteli – ktoviekam. 

Vedeli ste že..... 

Húsenica dýcha cez prieduchy , ktoré sú v každom článku jej 

tela. Prieduchy sú pospájané do priedušnice, ktorá zásobuje vzduchom 

celé telo húsenice. 

Malé oči húsenice sú lokalizované nad ústami po oboch stranách 

hlavy. 

Húsenica pravdepodobne rozoznáva, či je svetlo a či tma. 

 Motýle ovoniavajú pomocou dvoch tykadiel a chuť vnímajú 

pomocou predného páru ochlpených nožičiek. 

Babôčka Bodliaková žije obvykle vo voľnej prírode 2 až 5 

týždňov. 

                                                                  Bc. Marta Kovaľová   
ZDROJ: Motýlia záhrada.                           
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Dieťa má dve rúčky  

– jednu pre mamu a jednu pre ocka 

...  Myslím si, že deti potrebujú lásku a oporu obidvoch rodičov. Keď sú 

v rodine obidvaja rodičia, rodina je taká spokojnejšia, lepšia, krajšia. Pri 

rozvode rodičov si má dieťa vybrať s kým bude žiť, je ťažké vybrať si, 

nevie sa rozhodnúť, lebo ľúbi obidvoch rodičov rovnako. Dieťa by 

nemalo byť nútené, aby si vybralo jedného z rodičov. Má síce právo 

vyjadriť svoj názor. Neraz ho však nikto z dospelých nepočúva. Všetci 

navôkol ho berú len ako ,,hlúpe“ dieťa a to sa predsa  ničomu  

nerozumie. Ešte šťastie, že dieťa má dve rúčky, ktoré potrebujú mamu 

aj ocka. Niekedy mám dojem, že deti majú radšej mamičku, lebo je s 

nimi častejšie ako otec, pomáha im s úlohami, trpezlivo vysvetľuje 

neznáme fakty, dotvára projekty, kontroluje násobilku, lebo otec sa 

kvôli pracovným povinnostiam deťom venuje menej.  Len v rodine, v 

ktorej prevláda láska, porozumenie, smiech a dobrá nálada sa môže 

dieťa cítiť dobre, lebo vie, že má oporu v milujúcich rodičoch. Len 

milujúci rodičia veria deťom, podporujú ich, deti sú šťastné.  Mám 

šťastie, že vyrastám v milujúcej rodine. Neviem si život bez svojich 

blízkych predstaviť. Viem, že keď moji rodičia budú potrebovať pomoc 

odo mňa, ja im vždy rád pomôžem. Ja budem ten, kto podá ruku mame 

aj otcovi. Podľa mňa ruku môžeme podať každému, kto pomoc 

potrebuje. Buďme len ochotní, všímaví, pozerajme vôkol seba, aby sme 

videli tých, ktorí pomoc potrebujú. Podať ruku môžeme predsa bratovi, 

sestre, babke , dedovi, tete aj ujovi. Mali by sme preto byť milí, 

tolerantní, ohľaduplní, aby sme motivovali aj ostatných, aby chceli byť 

lepšími.  Každému sa možno raz podarí, aby bol taký šťastný ako ja, 

lebo mám vôkol seba nesmierne milujúcich a obetavých rodičov a držia 

ma pevne za obidve ruky...                        Jakub Naščák ,8.A 
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Projekt Pavučina 

Projekt Pavučina bol  určený pre žiakov druhého stupňa našej 

školy. Cieľom projektu bolo  vytvoriť súbor pravidiel pre žiakov a 

rodičov k bezpečnej práci na internete, kyberhliadky, ktoré pôsobia 

preventívne  medzi žiakmi v rámci rovesníckeho vzdelávania. Výtvarná 

súťaž, scénka a besedy s odborníkmi prispeli  k zvýšeniu povedomia 

žiakov v rámci bezpečného internetu. Finančné prostriedky boli použité 

na zakúpenie kníh, cestovné na exkurziu a kancelárske potreby. Projekt 

sme realizovali v mesiacoch december  2015 až máj 2016 . 

Naplánované aktivity sa nám podarilo zrealizovať. V rámci karnevalu 

sme vyhlásili masku najkrajší počítačový vírus, žiaci sa mali možnosť 

zapojiť do výtvarnej súťaže. Najzaujímavejšie práce boli ohodnotené 

vecnými cenami, víťazné motívy boli použité ako návrhy na tričká pre 

kyberhliadky. Žiakom siedmeho a ôsmeho ročníka sa podarilo zostaviť 

prehľadný zoznam pravidiel ako pracovať s počítačom a nestať sa jeho 

otrokom a súčasťou virtuálnej reality. Piataci a šiestaci absolvovali 

exkurziu do Steel parku v Košiciach, kde mali možnosť pozrieť sa na 

vedu inými očami a vyskúšať si dotknúť sa jej. Siedmaci, ôsmaci a 

deviataci navštívili Technickú pamiatku Solivar pri Prešove, kde 

prebiehala výstava, Dvanásť patrónov vedy. Okrem toho, že sa 

dozvedeli, kto je patrónom internetu, si mali možnosť pozrieť aj 

počítačovú techniku, akú využívali ich rodičia  a starí rodičia. 

         RNDr.Lívia Nistorová 

   

 

 

 

 



13 
 

Škola 

Naša škola veľká je,  

každý sa v nej usmeje. 

Naučí nás písať, čítať 

na matike aj počítať. 

 

Triedna pani učiteľka, 

je nám dobrá kamarátka.  

Pomôže a poradí, 

občas nás aj pohladí. 

 

Telocvikár prísny je,  

drep – skok s nami trénuje. 

Bežte vpravo, bežte vľavo, 

zvládame to všetci hravo. 

 

Učiteľka angličtiny stále s nami pracuje, 

výslovnosť nám kontroluje. 

Eyes, ears, mouths, nouse, 

naučte sa deti, bude vám to treba. 

Aj angličtinou si zarobíte na kus chleba .       Lenka Jakubová 3.A 
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Čarodejnícka škola 

 v prírode- Tatranská 

Štrba 

 

V dňoch od 9.-14. mája sme sa zúčastnili Školy v prírode v 

Tatranskej Štrbe, v penzióne Medvedica. Cieľom nášho pobytu bolo 

priblížiť žiakom krásy našich hôr a zároveň sa venovať výchovno-

vzdelávacej činnosti v príjemnom prostredí. Našou vstupenkou do tejto 

školy bola Pozvánka do Čarodejníckej školy v prírode, ktorej sme boli 

súčasťou a šatka člena tejto školy. Prvý deň nášho výletu sme  navštívili 

Spišský hrad a Múzeum lyží v Tatranskej Lomnici. Veľkým zážitkom 

bolo pre nás vidieť hradnú kuchyňu, v ktorej nám ponúkli ochutnať 

jedlo, charakteristické pre danú dobu ( chlieb s masťou a slaninou). V 

múzeu lyží nás zaujala súkromná zbierka lyží, ktorá obsahuje skoro 300 

exemplárov, najzaujímavejším boli  najdlhšie lyže - 3,07 metra z roku 

1885 a krásne dobové oblečenia, ktoré skrášľovali figuríny a celý 

interiér múzea. Dozvedeli sme sa o histórii vzniku zimných športov a 

videli prvé sane, alebo lyže, ktoré ľudia používali. Po príjemne 

strávenom dni sme sa všetci náramne tešili na očakávanú večeru a  

ubytovanie sa v našom penzióne Medvedica. Strávili sme tu krásnych 

päť dní plných zaujímavých aktivít a vychádzok. Počas nášho pobytu 

sme navštívili Enviro učebňu v Poprade, Važeckú jaskyňu a Múzeum vo 

Važci.  
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Zúčastnili sme sa turistických vychádzok na Štrbské Pleso, 

Popradské pleso a  Hrebienok. Cestovali sme rôznymi dopravnými 

prostriedkami- autobusom, zubačkou, vláčikom aj rýchlikom. 

Každý večer sme mali zaujímavé športové, alebo hrové aktivity 

vo svojich fakultách (Chrabromil, Bifľomor, Bystrohlav, Slizolin), za 

ktoré sme získavali body . Našou odmenou bola opekačka a diskotéka s 

odovzdávaním cien. V sobotu ráno sme sa vydali na cestu domov so 

smútkom za krásnymi chvíľami, na ktoré budeme spomínať ešte veľmi 

dlho.     Mgr. Angelika Čörgöová 
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Opäť zelení 

Ukončili sme  certifikačné obdobie v medzinárodnom projekte Zelená 

škola, v ktorom sme realizovali rôzne aktivity podľa nášho vytvoreného 

Environmentálneho akčného plánu(EAP) na tému ,,Odpady“. S 

ukončením programu súvisí viacero otázok, na ktoré je treba 

zodpovedať. Mnohí sa pýtate: ,,Splnili sme ciele nášho EAP? Čo sme 

získali? Podarilo sa nám získať certifikát?“  EAP sa týkal realizácie 

vzdelávacích a praktických aktivít v škole aj v obci na tému ,,Odpady“. 

Počas certifikačného obdobia sme postupne uskutočnili všetky 

naplánované aktivity. Niektoré z nich vás zaujali viac, iné menej, ale 

každý sa mohol zapojiť a vybrať si. Verím, že ste sa dozvedeli veľa 

nových, zaujímavých a užitočných informácií, a nielen o odpadoch. Učili 

ste sa navzájom spolupracovať v kolégiu, vyjadrovať svoje názory, 

vzdelávať spolužiakov- rovesnícke vzdelávanie o triedení odpadu, 

minimalizácii odpadov. Vytvorili ste mnoho zaujímavých vecí z odpadu 

.Vašu tvorivosť a zručnosť nám ešte stále pripomínajú vytvorené 

predmety v triedach.. O našich aktivitách sme informovali aj rodičov.  

Spoločne sme sa zamýšľali nad tým, akú hodnotu má pre nás čistá 

príroda a či si ju vôbec dokážeme vážiť. Naša snaha určite nebola 

zbytočná. Svojím postojom sme dali najavo, že  nám prostredie, v 

ktorom žijeme, nie je ľahostajné a aj my dokážeme prispievať k jeho 

ochrane, pretože nechceme žiť na úkor budúcich generácií.                                                                                                                          

Poďakovanie za prácu patrí celému kolégiu, p. učiteľkám a všetkým 

žiakom, nepedagogickým zamestnancom, ktorí ste sa aktívne 

zúčastňovali na našich spoločných aktivitách. Nuž a certifikát? Veríme, 

že ho získame a budeme sa môcť zaradiť k ostatným Zeleným školám 

nielen doma, ale aj v zahraničí,  

ktoré sú naň právom hrdé.  
RNDr.Lívia Nistorová 

Koordinátorka Zelenej školy  
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ZAUJÍMAVOSTI ZO ŠKOLY 

 Odkedy v školách zvoní?  

V minulosti sa do školy, podobne ako do kostola, zvolávalo zvonením 

na zvon, príp. udieraním na nejaký kovový predmet. Zvonenie 

zvoncom, resp. elektrické zvonenie sa do škôl dostalo až pod vplyvom 

technického pokroku v období I. ČSR (1918 - 1938). Neskôr bolo 

samozrejmosťou zvonenie prostredníctvom hodinového automatu. 

Dnes nám začiatok a koniec hodiny oznamujú nahrávky najznámejších 

pesničiek. Keď pred pár rokmi takéto zvonenie začalo fungovať v našej 

škole, niektorí žiaci si mysleli, že sa pán školník hrá na „dídžeja“.  

Prečo máme vysvedčenia ?  

Vysvedčenia v tej najjednoduchšej podobe začali vznikať vplyvom 

rozvoja škôl v 16. storočí. Keď žiaci prechádzali z jedného stupňa na 

druhý alebo do iných škôl, ich noví učitelia chceli mať aspoň základné 

informácie o tom, aké štúdium dovtedy absolvovali, aké v ňom dosiahli 

výsledky a aké bolo ich správanie. Prvé vysvedčenia boli teda voľnými 

posudkami. V 19. storočí už vysvedčenie podávalo o žiakovi celkový 

obraz. 

 Odkedy chodia školáci na výlety?  

Priekopníkom v tejto oblasti bol Ivan Branislav Zoch, ktorý ako profesor 

revúckeho gymnázia (1866 - 1874) začal organizovať výlety žiakov do 

okolia Revúcej. Školské výlety už od začiatku 20. storočia boli súčasťou 

mimoškolských foriem výchovy a vzdelávania. Ich cieľom bola 

rekreáciu, ale aj poznávanie historických, kultúrnych a prírodných krás. 

Do rámcových učebných osnov stredných škôl sa výlety dostali v 30. 

rokoch 20. storočia. Po roku 1945 sa školské výlety stali súčasťou 

školského života, najmä v letných mesiacoch. 
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Pes 

To je môj pes, 

behá cez les. 

Má na koži fľaky, 

on je už raz taký. 

 

Celé dni len breše, 

mama ho vždy češe. 

Máme ho všetci radi, 

dušu nám vždy pohladí.     

            Silvio Leo Sisak   II.A 

Jar 

Čo to, čo to, čo sa deje? 

Slniečko sa na nás smeje. 

Snežienky rozkvitli, 

vtáčky čvirikajú, 

mušky si na slnku  

krídelká vyhrievajú.   

            Saskia Čekľovská   II.A 



19 
 

Mamička 

Mamička, si ako anjelik, 

máš pekné krídelká ako motýlik. 

Keď ma ráno, mamička, bozkáš na líčka, 

ja ti ich hneď vrátim, 

moja drahá mamička.         Adrián Igor Radyk   II.A 

Líška 

Po lese behala líška, 

prišla k nej malá myška. 

Myška žabku zavolala  

a pesničku zaspievala. 

Aj líštička sa pridala, 

zaspievali la, la, la, 

pesnička sa začala. 

Keď pesničku spievali,  

žabka myšku strčila, 

do líštičky vrazila. 

Líštička sa nahnevala, 

žabku, myšku hneď vyhnala.    

              Timea Fedorišinová   II.A 
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Mamička 

 

Moja mamka, mamička, 

ty si moja hrdlička. 

Každý deň sa o mňa staráš, 

perieš, žehlíš a vyváraš. 

Ty si super mamička. 

Pôjdeš raz do nebíčka.       

     Šimon Labanič     II.A 

 

Sestrička 

 

Mám ja doma sestričku, 

peknú, krásnu, maličkú. 

Chodí ona do školičky, 

učí sa tam všetky dníčky. 

Pozná ona pesničky,  

rozprávky aj básničky.        

       Tamara Sabolová     II.A 
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Sedí sršeň v lavici, 

v školskej bielej knižnici. 

Sedí tam aj včelí kráľ, 

hovorí mu AHOJ! ČAU!      

        Timea Fedorišinová  II.A 

 

Vlak zastal na stanici, 

včela, sršeň, medvedíci 

nastúpili spolu hneď, 

už to viem aj naspamäť.        

          Sofia Olexová  II.A 

 

Kovboj jazdí na koni, 

kto ho dneska dohoní? 

Dohoní ho roj, 

bude z toho boj.                  

      Tamara Sabolová   II.A  
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 Škola v prírode v Tatranskej Štrbe.  

Žiaci 3.a 4. ročníka  sa chcú podeliť zo svojimi postrehmi a zážitkami v 

tomto týždni. 

 Škola v prírode sa mi páčila, pretože sme boli v čarodejníckej 

škole v prírode.  

 Páčilo sa mi, že sme mohli byť všetci spolu celý týždeň, v inom 

prostredí, na aké sme zvyknutí a spoznali niekoľko krás Slovenska. 

 Mne sa páčilo na túrach a že sme cestovali zubačkou, 

tatranským vlakom a rýchlikom. 

 Páčia sa mi rozprávky o princeznách a princoch, mne sa najviac 

páčilo na Spišskom hrade.   

 Bolo mi tam super. Súťaže, aktivity aj jedlá. Proste bolo lepšie 

ako minulý rok. 

 Páčila sa mi túra na Hrebienok, bol tam pekný výhľad. 

 Super zábava a hry. 

 Najkrajšia bola rozlúčková párty a oceňovanie za aktivity. 

 Najkrajší zážitok mám z túry na Popradské pleso. 

 Páčili sa mi tatranské vlaky. 

 Zaujímavé bolo múzeum lyží. 

 Najviac sa mi páčili súťaže a aktivity, ktoré si pre nás pripravili 

naše pani učiteľky.   

 Boli sme na Popradskom plese, na Hrebienku a bolo to super 

☺. Oproti minulému roku to bola bomba!!!!! Žiadny iný výlet zo školy 

nebol ešte taký dobrý!!! Bolo to SUPER! 
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,,Čítajme si 2016“ 

 2.6. 2016 sme sa zapojili do najpočetnejšieho detského 

čitateľského maratónu, ktorý sa realizoval na území Slovenska 

a vyhlásila ho Linka detskej istoty. Uskutočnil sa v školskej knižnici. 

Trval od 9.00 do 15.00. Cieľom maratónu bolo zapojiť čo najviac 

žiakov do čítania, ktoré rozvíja fantáziu, obohacuje slovnú zásobu, 

motivuje k čítaniu  a k návšteve školskej knižnice. Maratón odštartovali 

žiaci 8. A. Postupne každý žiak 2. – 9. roč. prečítal jednu stranu 

z určenej knihy. Žiaci 1. – 4. roč. čítali knihu Vodnícky karneval od J. 

Balca, žiaci 5.- 9. roč. čítali knihu Z lanských snehov od K. Hudecovej.  

Každý žiak sa podpísal do prezenčnej listiny aj na Diplom ,,Čítajme 

si...2016“. Čitateľský maratón navštívili aj žiaci z MŠ v Rakovci nad 

Ondavou. Mnohí žiaci sa veľmi snažili a čítali danú stranu najlepšie, 

ako vedeli. Svedkom rekordu bola PaedDr. J. Lehotayová, riaditeľka 

ZŠ. Naj, naj čitateľom bol M. Kontúľ, MŠ, prečítal celú stranu plynule, 

na vysokej úrovni. Žiakom sa čitateľský maratón páčil, spoločne sme 

vytvorili celoslovenský rekord. Mnohí odchádzali zo školskej knižnice 

viac alebo menej spokojní so svojím čítaním. Do maratónu sa zapojilo 

130 žiakov našej školy.  

Verím, že v novom školskom roku sa do čitateľského maratónu 

zapojí ešte viac žiakov, že každá prečítaná kniha bude pre čitateľov 

novým, čarovným svetom, v ktorom víťazí dobro a spravodlivosť. 

                                                                             Mgr. Volčková 
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Jazykový kvet 

Veľmi sme sa potešili, keď nám naša pani učiteľka oznámila, že 

sa bude organizovať súťaž Jazykový kvet. A ešte viac sme sa 

potešili, keď sme sa dozvedeli, že to budeme v škole natáčať, 

a pritom môžeme mať toľko pokusov, koľko chceme. A tak nám 

napadla myšlienka, že sa budeme ulievať z hodín.  

Zúčastnili sme sa dievčatá: Miriam Hoptajová, Zuzana Chyrová, 

Monika Mikčová- 9.ročník, Júlia Cinová- 8.ročník, Táňa Hlavatá, 

Veronika Kovaľová- 7.ročník, Anna Hoptajová, Kristína Bučková, 

Júlia Malá- 6.ročník a chlapec Jakub Naščák- 8.ročník.  

Začali sme si pripravovať scénku, keˇže sme si vybrali kategóriu 

dráma, HOW TO SUCCED IN SCHOOL WITHOUT REALLY 

TRYING. Pripravovali sme si kulisy. Všetci sme sa snažili. Každú 

časť scénky sme natáčali v inej triede. Nakoniec sme video 

odovzdali a začali dúfať, že postúpime do ďalšieho kola. 

Nakoniec prišla pani učiteľka Hrustičová do triedy a oznámila 

nám, že si jarné prázdniny neužijeme, pretože sme postúpili 

a máme sa učiť texty. Každý sa začal tešiť a rozhodli sme sa, že 

prerobíme kulisy, aby boli krajšie. Ostávali sme po škole a všetci 

tvrdo pracovali. Krajské kolo sa konalo v Košiciach dňa 4.4.2016. 

Veľmi sme dúfali, že postúpime. V našej kategórii sme boli len 

dvaja a tak sme strašne dúfali. A nepodarilo sa. Keď vyhlásili, že 

druhé miesto získava HOW TO SUCCED IN SCHOOL, každému 

klesli hlavy dole. Druhá dráma sa začala tešiť, že ona bude prvá. 

No keď vyhlásili, že aj oni skončili druhí, začali sme sa smiať. 

Aspoň trochu sme sa zasmiali, keď sme napokon prehrali. Odišli 

sme domov s predstavou, že o rok sa zúčastnime zas.  

                                                                                   M.Hoptajová 
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                     Úspechy našich žiakov 2015/ 2016 

Olympiáda Kategória  Meno a 
priezvisko 

Trieda OK KK 

Biologická 
olympiáda 

Kat.C -TPČ Miroslav Jakub 8.A 5.  

 Patrik Kondáš 8.A 7.  

 Richard Lehotay 8.A 6.  

Kat.C- poster Júlia Cinová 8.A 2. 6. 

 Kristína 
Olejníková 

9.A 3.  

Kat.D- TPČ Jozef Horč 7.A 12.  

Kat.D- poster Zuzana Bezeková 7.A 1.  

Kat.E - 
zoológia 

Boris Hajduk 8.A 3.  

Kat.F- RaZNL Lenka Jakubová 3.A 3.  

Žabky Natália Gajdošová 3.A 3.  

 Natália Tkáčová 3.A 3.  

Liana Kaľuhová 3.A 3.  

Miriam 
Olejníková 

3.A 3.  

Vydry Viktória 
Marinčáková 

5.A 2.  

 Ema Megisová 5.A 2.  

Kristán Tkáč 5.A 2.  

Jakub Dzurko 5.A 2.  

Peter Fedorišin 5.A 2.  

Geografická 
olympiáda 

Kat.F Šimon Bakajsa 6.A 6.  

 Martin Ivan 6.A 11.  

Kat.G Viktória 
Marinčáková 

5.A 3.  

 Jakub Dzurko 5.A 7.  

Kat.E Jakub Naščák 8.A 6.  

 Kristína 
Olejníková 

9.A 11.  

Olympiáda zo 
slovenského 
jazyka 

 Miriam Hoptajová 9.A 8.  

Olympiáda 
z anglického 
jazyka 

Kategória 1B Jakub Naščák 8.A 
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Jazykový kvet I.kat AJ Lenka Jakubová 3.A  semifinále 

 individuálne Miriam 
Olejníková 

3.A  semifinále 

 Lucia Čeklovská 4.A  semifinále 

II.kat AJ Viktória 
Marinčáková 

5.A  semifinále 

individuálne Klaudia Šimková 7.A  semifinále 

 Jakub Naščák 8.A  semifinále 

II.kat AJ Júlia Malá 6.A  2. 

divadlo Anna Hoptajová 6.A  2. 

Kristína Bučková 6.A  2. 

VeronikaKovaľová 7.A  2. 

Tatiana Hlavatá 7.A  2. 

Júlia Cinová 8.A  2. 

Jakub Naščák 8.A  2. 

Zuzana Chyrová 9.A  2. 

Miriam Hoptajová 9.A  2. 

Monika Mikčová 9.A  2. 

Šaliansky Maťko Kategória I. Tamara Sabolová 2.A účasť  

 Kategória II. Denisa Sabolová 5.A účasť  

Kategória III. Veronika 
Kovaľová 

7.A diplom  
 

Hviezdoslavov 
Kubín 

Kategória I. Tamara Sabolová 2.A diplom  

 Kategória II. Ema Megisová 5.A diplom  

Kategória III. Veronika 
Kovaľová 

7.A diplom  

Matematická 
olympiáda 

Kategória 5 Viktória 
Marinčáková 

5.A 11.  

 Kategória 6 Martin Ivan 6.A 5.  

Kategória 9 Kristína 
Olejníková 

9.A 1. 32. 

Pytagoriáda P5 Viktória 
Marinčáková 

5.A 7.  

 P6 Šimon Bakajsa 6.A 5.  

P7 Jozef Horč 7.A 8.  

P8 Miroslav Jakub 8.A 8.  

Mamut 4.-6.ročník Samuel Hamar 4.A  7. 

  Viktória 
Marinčáková 

5.A  7. 

Anna Hoptajová 6.A  7. 
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Martin Ivan 
 

6.A  7. 

Európa v škole  Sofia Olexová 2.A 1.  

Martin Ivan 6.A 3.  

Slávik Slovenska  Denisa Sabolová 6.A účasť  

  Sofia Olexová 2.A účasť  

Dieťa má dve 
rúčky 

literárna Jakub Naščák 8.A  účasť CK 

Prečo mám rád 
slovenčinu ? 

literárna Jiří Vrána 8.A  účasť CK 

VSE výtvarná Šimon Naščák 6.A  účasť 

Vesmír očami detí výtvarná Šimon Bakajsa 6.A účasť  

Súťaž o najkrajší 
list  

literárna Júlia Cinová 8.A  účasť CK 

Jirko Vrána 8.A  účasť CK 

Prečo mám rád 
slovenčinu? 

literárna Štefan Grecula 9.A  účasť CK 

Dávid Bakajsa 9.A  účasť CK 

Kristína 
Olejníková 

9.A  účasť CK 

Botanikiáda  Viktória 
Marinčáková 

5.A  účasť 

Kristián Tkáč 5.A  účasť 

Liečivé rastliny Kategória S Boris Hajduk 8.A  24. CK 

Jakub Naščák 8.A  27. CK 

Futbal  Jednota cup Staršie žiačky 8.-9. 2.  

Cocacola cup dievčatá 7.-9. 1. 3. 

Cezpoľný beh  Kristína 
Olejníková 

9.A 1. 4. 

Družstvo dievčat 9.A 2.  

Bedminton žiačky Antónia 
Fedorišinová 

9.A 1. 10. 

Zuzana Chyrová 9.A 1. 10. 

chlapci Stanislav 
Fedorišin 

9.A 2.  

Adam Ľoch 9.A 2.  

Florbal staršie žiačky Dievčatá – 7.- 
9.ročník 

7.-9. 1. 6. 

Dievčatá – 7.-
9.ročník 

7.-9. 1. 5. 

Atletika vrch guľou Matúš Vaverčák 9.A 3.  

800 m beh Kristína 
Olejníková 

9.A 2.  
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Aká je moja mama 

Mamka moja,  

si dobrá ako anjel v nebi,  

spievať vieš ako slávik, ktorý je len mladý... 

Rána s tebou sú pekné, ako keď slnko vstáva. 

Vodíš ma do školičky, aby si sa o mňa nebála.     

                       Marek Nadzam    II.A 
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