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Úvodník 
 

Milí spolužiaci! 
 
 
 Školský rok je už v plnom prúde, a tak nezaháľame ani my. Opäť 
sme tu pre vás, len trošku v inej podobe. Aj keď klasický časopis 
„nepríde“ k vám do triedy, záujemcovia si v ňom zalistujú na web strán-
ke našej školy. 
 Školské oko prichádza so zaujímavými rubrikami, ktoré si, dúfame, 
radi prečítate, ale potešia nás zaujímavé príspevky aj od vás. Tak smelo 
do toho! 
My vám prajeme veľa chuti do učenia, trpezlivosti pri „naháňaní“ dob-
rých známok, ale aj pohody a pekných zážitkov. 
 Keďže začíname školský rok, v ktorom si naša škola pripomína 45. 
výročie svojho vzniku, zaželajme jej spoločne, aby sa čím skôr dočkala 
rekonštrukcie, na ktorú tak netrpezlivo čakáme. Veď si to už zaslúži, 
 no nie? 
 
 
 
 
            Redakčná rada 
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V tomto školskom roku  si 
pripomíname 45.výročie 

vzniku našej školy. 
 
 
 
 
 
 Svoju históriu začala škola písať 
v školskom roku 1964/65 na Družstevnej 
ulici. V tom čase bolo na 1. stupni 15 
tried a na 2. stupni 10 tried. Pri škole 
fungovali 4 oddelenia školskej družiny. 
Vtedajším riaditeľom školy bol p. V. 
Blaško, zástupcom riaditeľa školy bol 
p. V. Morvay a zástupkyňou pre 1. stu-
peň bola p. I. Strukanová. 
V školskom roku 1965/66 sa zvýšil počet 
žiakov a tried, sprevádzkovala sa školská 
jedáleň a do užívania bola daná telocvič-
ňa. Od 1.9 1966 sa stal riaditeľom  školy 
p. Vladimír Morvay. V roku 1978 bola 
zmena vo vedení školy. Zástupcom školy 
sa stal p. Ján Fiľo  zástupcom p. Milan 
Strukan. V roku 1979 bola dokončená 
prístavba školskej družiny a školskej je-
dálne. V roku 1989  sa konala slávnostná 
akadémia pri príležitosti 25. výročia 
vzniku školy. V roku 1990 sa riaditeľkou 
školy stala p. Viera Szucsová, zástupcom 
pre 2.stupeň sa stal p. Milan Klinčák 
a zástupcom pre 1. stupeň p. Attila Hege-
dus. Od roku 1991 sa zástupkyňou pre 1. 
stupeň stala p. Viera Bendíková. Od roku 
1992 sa stal zástupcom pre 2. stupeň p. 
Ladislav Maďar. ktorý od roku 1993 pô-
sobil ako riaditeľ školy. Zástupkyňou bo-
la p. Mária Nociarová. Zmena vo vedení 
bola aj v roku 1996/97, kedy sa riadite-
ľom stal p. Štefan Ľupták a zástupkyňou 
pre 2. stupeň p. Oľga Ursíniová. Od roku 
1998/99 sa stala riaditeľkou opäť    

p Viera Szucsová a zástupcom pre 2. 
stupeň bol p. Ladislav Maďar. 
 19.5.2000 začala škola písať svoju no-
vú históriu. Na základe dosahovaných 
výborných výsledkov v rôznych oblas-
tiach vzdelávania a výchovy bol škole 
prepožičaný čestný názov „ZŠ P. Kell-
nera Hostinského.“ 
Súčasné vedenie školy : riaditeľka ško-
ly: Mgr. Viera Szucsová, zástupkyňa 
pre 1. stupeň: PaedDr. Jana Jakabo-
vá, zástupkyňa pre 2. supeň: R7Dr. 
Anita Antalová. V škole sme zorgani-
zovali množstvo zaujímavých podujatí, 
medzi ktoré určite patria slávnostné 
akadémie, pripravené pri jubileách ško-
ly, ale aj ďalšie pod názvom: Urobme 
svet krajším; Úsmev; Naša školovízia; 
Máj- lásky čas, ktoré zaznamenali veľ-
ký úspech.  
 Naša škola toho už prežila veľmi 
veľa, ale iste ju čaká ešte pestrá  
budúcnosť. 
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Čo  jej chceme do budúc-
nosti zaželať? 
 

prečítajte si: 
 
 

Pani riaditeľka V.Szucsová:  
  
     -   školu  s novým zariadením 
a podmienkami, ktoré zodpovedajú 21. 
st.       

žiakov, ktorí sa chcú vzdelávať 
a idú za svojím cieľom 

žiakov a učiteľov hrdých na svoju 
školu 

školu, ktorá nielen vzdeláva, ale po-
skytuje aj zmysluplnú zábavu 

nám všetkým želám k tomu zdravie, 
veľký kus šťastia, spokojnosť 
a veľa dobrých priateľov 

 
Pani zástupkyňa pre 1.stupeň: 
 
 K 45. výročiu školy by som chce-
la zaželať škole veľa usmiatych, šťast-
ných a s chuťou kráčajúcich detí do 
nej. Keďže deti sú čisté, krásne! Z toho 
bude škola čerpať veľa pozitívnej ener-
gie a ďalej nám slúžiť. Zaslúžila by si 
nové šaty, čo sa, dúfam, cez projekt aj 
podarí.  
Pri myšlienkach na školu mi napadá 
moja obľúbená knižka z detstva: Nie je 
škola ako škola. V tom je povedané 
všetko. 
 
P.učiteľka Bornayová 
 
 Želám našej škole nový šat zvnút-
ra aj zvonku a aby do školy chodili žia-
ci, ktorí chcú niečo v živote dokázať 
a po mnohých rokoch aby boli hrdí na 
to, že chodili práve do tejto školy. 
 

P. učiteľka Sivičeková: 
 
 Veľa dobrých žiakov. 
 
P. učiteľky Bokorová a Vargová: 
 
 - veľa snaživých a múdrych žiakov 
 - ďalších minimálne 45 rokov 
 - usmievavých a dobrých učiteľov 
 - pevné základy v novom šate 
 
.... a niekoľko prianí od žiakov: 
 
anonymných, ale aj tých, ktorí sa nebáli 
povedať svoje meno... 
 

dobrých učiteľov 
všetko najlepšie k narodeninám 
aby boli dobrí žiaci 
normálnych žiakov, milších a trpezli-

vejších učiteľov, schopnejšie uprato-
vačky 

po rekonštrukcii krásny výzor 
šikovné deti 
snaživých žiakov a veľmi, veľmi super 

zábavných učiteľov 
 
Želám si, aby bola celá opravená: okná, 
do niektorých tried nové lavice 
a stoličky, skrine... 
     J. Gáborová, 5.C 

 
Bárs by na našej škole nikto neprepadol! 
Nech ešte dlho funguje! 
Kiež by bol celý rok bez problémov! 

     B Fidrová, 5.C.  
 
Bodaj by sa rozdávali jednotky! 
Nech sa zrekonštruuje telocvičňa! 
Kiežby boli dlhé prázdniny! 
Bodaj by sme sa učili na počítačoch! 
Nech neexistujú dvojky, trojky, štvorky 
a päťky! 
Keby bola školská dochádzka iba 5 rokov! 
Bodaj by bol v škole Silvester! 
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Nech sa ti darí tak ako doteraz! 
Nech máš viac žiakov a učiteľov! 
Nech ťa už prerobia, aby si lepšie vy-
zerala! 

   L. Malatincová, 5.C 
 
Bárs by sa naša škola zrekonštruo-
vala! 

   L. Molnárová, 5.C 
 

Želám si, aby naša škola existovala 
ešte veľa, veľa rokov. 

   S. Szollosiová, 5.C 
 
Želám vám všetko najlepšie, veľa 
zdravých učiteľov, aby si  škola 
moja pútala pozornosť pekným 
vzhľadom a dobrými žiakmi  aj na-
ďalej. 

    M. Pocklan, 9.A 
 
Našej škole želám kompletnú rekon-
štrukciu a starostlivosť, aby vydržala 
ešte zopár šťastných a veselých de-
saťročí! 

    D.Albert, 9.B 
 
Všetko najlepšie, veľa zdravia, 
šťastia, milých detí. Prajem ti pek-
né zrekonštruovanie, veľa dobrých 
učiteľov, detí a aby si ešte dlho fun-
govala pre iných ľudí. 

   P. Astaloš, 9.B 
 
Milá naša škola, k tvojmu krásnemu 
sviatku by som ti chcela popriať len 
to najlepšie. Veľa múdrych 
a šikovných žiakov, s ktorými bude 
radosť pracovať, úžasných učiteľov 
s pevnými nervami a hlavne, aby si 
sa dožila ešte raz toľko rokov. 
    K 45. výročiu 
našej školy  jej želám, aby ju na-
vštevovalo z roka na rok viac žia-
kov, aby zostala stáť na svojich zá-

kladoch ešte dlhé desaťročia a aby bo-
la splnená jej sľúbená prestavba. 
    R. Borošovičová, 9.B 
 
Všetko najlepšie k 45. výročiu tvojho 
vzniku. Prajem ti plno ďalších úspechov 
a aby si pripravila do života ešte veľa 
žiakov. Aby ťa čo najskôr zrekonštruova-
li, verím, že po rekonštrukcii ťa budú 
žiaci navštevovať radšej. 

     D. Žilka, 9.B 
 
Želám jej, aby už konečne začala jej 
rekonštrukcia, aby novým vzhľadom 
a vybavením lákala stále nových žia-
kov, no najviac jej želám, aby bola 
najlepšou školou zo všetkých základ-
ných škôl v Rimavskej Sobote. 
iB 
K 45. výročiu našej školy jej prajem ešte 
veľa úspechov, veľa šťastia, zdravia 
a hlavne trpezlivosti našim milým učite-
ľom, ktorí učia na tejto škole, veľa trpez-
livosti novým učiteľom, ktorí sem ešte 
prídu. Prajem jej ešte úspešné zrekon-
štruovanie. Iste bude krajšia ako ostatné 
školy v R. Sobote. 

    -. Véghová, 9.B 
 
Moja milá škola! 
 Tento rok oslavuješ 45. narodeni-
ny a ja si dovolím v mene všetkých žia-
kov, ktorí sú ti verní, zaželať veľa, ve-
ľa ďalších rokov tvojho bytia, veľa 
skvelých žiakov, ktorí ti budú robiť 
dobré meno a hlavne veľa trpezlivých 
učiteľov, ktorí si budú môcť zakaž-
dým povedať, že ty si tá najlepšia ško-
la, v ktorej mohli učiť! 
Tak teda, milá škola, prajem ti len to 
najlepšie a aby sa z teba ozývalo len 
šťastie a radosť. 
  
  Tvoja dlhoročná žiačka I. Václaviková, 
       9.B 
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Úspechy našich žiakov 
 
Dobšinského rozprávkový Gemer  1. miesto – Eva Prcínová, 8.A 
         3. miesto – Denis Kučerák, 8.A 
Timravina studnička    2. miesto – Michaela Bartóková, 5.C 
        2. miesto – Diana Rapčanová, 8.A 
Olympiáda zo slovenského jazyka 1. miesto – Ivana Václaviková, 9.B 
      -  3. miesto – Eva Prcinová, 9.A 
Pasovačka 
        1. miesto – chlapci 5.,6.,7. roč. 
        (B. Bendo, P. Slabý, E. Gunár, E. Pápai,                  
        R. Útis, K. Tóth, J. Gunár, A. Poljak, 
        F. Oláh, M. Hanzlovič, M. Slovák) 
Penaltový festival     2. miesto – T.Máthé – 7.C  /bránkar/ 

        2. miesto – Š. Vrábeľ – 8.A /hráč/ 
Turnaj v malom futbale na Gymnáziu v Rimavskej Sobote O pohár riaditeľa 

1.miesto  T. Máté, M. Tonhajzer, 
   D. Demjen, M. Astaloš,  
   J. Ľupták, R. Illéš, P. Vančík, 
   P. Astaloš 
 

Viacboj všestrannosti    1.  miesto – M. Vyrva, 1.roč. 
        3. miesto – J. Psotková, 1.roč. 
        2. miesto – V. Útisová, 2.roč. 
        3. miesto – D.Ďuriška, 3.roč. 
        4. miesto – V. Sélešová, 4.roč. 
        1. miesto – Z. Očenášová, 6.B 
Súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku  1. miesto – T. Cifruš, 7.A 
 

Všetkým žiakom, ktorí reprezentovali školu a získali takéto krás-
ne výsledky, ďakujeme a   b l a h o ž e l á m e   i m !!! 

Naši futbalisti Súťažné družstvo z pasovačky 
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Sen 
 
Včerajšia noc bola rušná, 
keď som na rozprávkový bál prišla. 
Pýtali sa ma, čo tu robím, 
„Bavím sa a tancujem,“ vravím. 
 
Blížila sa už dvanásta hodina, 
keď sa rozprávková víla zjavila. 
Vzala ma hneď domov, 
bol to však len sen, čo sa stal nočnou 
morou. 
   
  Lucia Malatincová, 5.C 
 
 

Unavené slnko 
 
Jedno pekné ráno, 
slnko stále spalo. 
Čo sa vlastne stalo? 
Po celú noc vyvádzalo, 
preto teraz nevládalo. 
Veď doteraz ráno vstalo, 
k oblohe sa ponáhľalo, 
zaliať lúčmi celý kraj, 
aby bol na svete raj. 
 
    Erik Pápai, 5.C 

  
Sojka 
 
7a obojku vodím sojku, 
raz-dva-tri a spraví stojku. 
Doma vlezie do búdy, 
zúri, keď sa zobudí. 
 
    Martin Paluš, 5.C 

Mačka a pes 
 
 
Mačka mravčí pri dome, 
pes je zase na strome. 
 
Chudák psíček, zľakol sa, 
mačka domov vracia sa. 
 
Od ľaku mu chlpy stoja, 
veď mačka, to je zlá potvora. 
 
Stále mravčí, zuby cerí, 
na psíčka sa stále škerí. 
 
  Benjamín Bendo, 5.C 
 

Jano 
 
 
7esie Jano na pleci 
dve veľké kravy vo vreci. 
Rýchlym tempom ide v diaľ, 
naháňa ho kŕdeľ vrán. 
Dupne nohou od zlosti, 
pochytá vrany do hrsti. 
Rozprestrú krídla od strachu, 
vyletia s Janom k oblaku. 
Letí Jano, letí v diaľ, 
v ruke drží kŕdeľ vrán. 
A na pleci vo vreci, 
 kravy sa tam smejú od veci. 
 
  Roland Jánsky, 5.C 

Z tvorby našich „budúcich básnikov“ 
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Škola 
 
Učebnice naše milé, 
skracujú nám dlhé chvíle. 
 
Učíme sa nové veci, 
šťastie, že to nie sú keci. 
 
Mamička nám pomáha 
a otecko nadáva. 
 
Sestra ma len rozčuľuje, 
lebo stále poučuje. 
 
Aj pes sem-tam zabreše, 
že ho nikto nečeše. 
 
Pero, zošit, učebnica 
stiahnu sa mi z toho líca. 
 
Ale predsa ráno vstávam 
a mamičke v okne mávam, 
 
Učiť sa ja veľmi musím, 
alebo to aspoň skúsim. 
 
   7. Juhászová, 4.A 
 
 
 
 

Mandarínky 
 
Mandarínky voňavé,  
stoja v miske na stole.  
Jednu som si vybrala 
a do školy zobrala. 
Detičky som potešila, 
lebo som sa podelila. 
 
 
   M. Liptayová 4.A 

A takto tvoria naši deviataci.... 
Spoznáte ich?... 
                                                                
Ja som 
 
Som 14- ročná usilovná žiačka, 
no nie každý predmet je pre mňa hračka. 
Som zvedavá na  veľa nových vecí, 
počujem ticho strašidelných nocí. 
Vidím všetko, čo ma láka, 
chcem vedieť, čo ma v živote čaká.. 
Som 14- ročná usilovná žiačka, 
no nie každý predmet je pre mňa hračka. 
Predstieram vždy dobrú náladu, 
cítim však obrovskú námahu. 
Dotýkam sa čarovných zlatých rýb, 
obávam sa nenapraviteľných chýb. 
Plačem, pretože nie je všetko tak, ako má 
byť. 
Som 14- ročná usilovná žiačka,  
no nie každý predmet je pre mňa hračka. 
 
Chápem, že to neberieš vážne,  
tvrdím, že je to veľmi odvážne. 
Snívam o živote bez nehody, 
skúšam žiť život pohody. 
 
 
 

Ja som 
 
Som obyčajná baba. 
Som zvedavá, ako lieta žaba. 
Počujem len to, čo chcem,  
vidím, ale to nepoviem. 
Chcem ochutnať kraba, 
som obyčajná baba. 
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Predstieram veľké nadšenie, 
cítim však zlé vysvedčenie. 
Dotýkam sa oblakov,  
obávam sa pavúkov. 
Plačem kvôli tebe rada, 
som obyčajná baba. 
 
Chápem moje obavy, 
tvrdím, že sa to napraví. 
Snívam o dlhom živote, 
skúšam, či mám sklon k dobrote. 
 
 
 

Ja som 
 
Som opatrná, váhavá, 
som ako malé dieťa zvedavá. 
Počujem trávu rásť, 
vidím lásku v každom z nás. 
Chcem zistiť, čo priateľstvo zna-
mená, 
som opatrná, váhavá. 
 
Predstieram, že sa nepoznáme, 
cítim, že cestu k sebe kratšiu má-
me. 
Dotýkam sa hviezd dlaňou svojou, 
obávam sa, že nestretne sa 
s tvojou. 
plačem, pretože som z toho skla-
maná, 
som opatrná, váhavá. 
 

Chápem, že v sebe hľadáš odvahu, 
tvrdím, že obaja máme povahu vá-
havú. 
Snívam, že naše srdcia bijú rovna-
ko, 
skúšam sa zobudiť, no nevie ako. 
 
 

Ja som 
 
Som ja aj tak usmievavá dievčina, 
som si istá, že to nie je tvoja vina. 
Počujem ten tvoj smiech šialený, 
vidím ťa každý deň aj keď len cez ste-
ny. 
Chcem, aby sme boli veľká rodina, 
som aj tak vždy usmievavá dievčina. 
 
Predstieram, že ťa mám skutočne rada, 
cítim, že to však môže byť zrada. 
Dotýkam sa nežne tvojich myšlienok, 
obávam sa, že sú plné ošklivých lienok. 
Plačem, pretože je v tvojej mysli iná, 
som aj tak vždy usmievavá dievčina. 
 
Chápem, viem, ľúbiť sa smiete, 
tvrdím však, že sa rozídete. 
Snívam o tom, že vám to prekazím, 
skúšam, či si  cestu k tebe láskou razím. 
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Exkurzia do  
7árodnej rady  SR 

 
 
 
 
 
 Exkurzie do Národnej rady SR sa 
už pomaly stávajú v našej škole tradí-
ciou. Pán učiteľ Urda aj tento rok zor-
ganizoval exkurziu pre ôsmakov do 
nášho hlavného mesta.  
 Najskôr sme sa vybrali na Brati-
slavský hrad, ktorý je už zrekonštruo-
vaný. Kochali sme sa pohľadom na Du-
naj a jeho okolie, odfotili sme sa 
a ponáhľali sa do Národnej rady. Ešte 
pred vstupom do budovy sme uvideli 
pána poslanca Rafaja. Potom nás už 
privítal pán Adamišin, pracovník 
z oddelenia pre styk s verejnosťou, kto-
rý nás sprevádzal priestormi slovenské-
ho parlamentu. Keď sme sa dostali cez 
detektor kovov, samozrejme po mno-
hých pípaniach, mohli sme sa nerušene 
venovať prehliadke vnútorných priesto-
rov NR. Dostali sme sa aj na balkón ro-
kovacej sály, ktorý je vyhradený zväčša 
pre novinárov. Dozvedeli sme sa mno-
ho zaujímavých informácií a keďže 
sme sa správali slušne, vyslúžili sme si 
aj návštevu rokovacej sály. Vtedy sme 
boli vo svojom živle. Zisťovali sme, 
kde sedia známi poslanci a fotili sme sa 
na miestach našich ministrov. Mnohí sa 
„zahrali“ na nášho ministra školstva, 
pána Mikolaja. Bolo to celkom zábav-
né. „Náš sprievodca“ nás zahrnul 
množstvom informácií, ale kládol nám 
aj rôzne otázky, na ktoré sme vďaka ve-
domostiam z občianskej výchovy vede-
li odpovedať. 

Zlatým klincom našej návštevy 
v parlamente bola beseda s poslancom 
Františkom Mikloškom, ktorý bol jed-
ným z kandidátov na prezidenta SR. 
Potešilo nás, keď nás pochválil 
a povedal, že s takými žiakmi sa už 
dávno nestretol. Zaželal nám veľa ús-
pechov a my sme spokojní a plní zá-
žitkov opustili priestory NR SR. 
 Aby exkurzia do Bratislavy bola 
dokonalá, chýbala už iba návšteva ná-
kupného centra. Navštívili sme preto 
Aupark, kde sa každý rozutekal 
a nakupoval. Potom nás už čakala ces-
ta domov. Všetci sme boli nadmieru 
spokojní.  
 Bodaj by takýchto vydarených 
akcií bolo viacej! 
      
       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
    L. Sojková, 8.A 
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Výlet do Kremnice 
 
 
 

 
 V pondelok 26 októbra sme išli 
do školy s radosťou, nadšením 
a veľkým očakávaním. Išli sme totiž 
na výlet do Kremnice. Okolo 8.00 
hod. sme nastúpili do autobusu 
a výlet sa mohol začať.  
 Asi po dvoch hodinách cesty 
sme dorazili do Kremnice. Najprv 
sme si išli pozrieť Morový stĺp svätej 
Trojice na námestí. Zdržali sme sa 
pri ňom asi 10 minút a potom sme 
išli do mincovne. Vošli sme do pre-
dajne s pamätnými mincami 
a ďalšími výrobkami kremnickej 
mincovne. Neskôr sme sa presunuli 
do  miestnosti, kde sme si vlastno-
ručne vyrazili vlastnú mincu. Potom 
sme si pozreli dokument o razení bi-
miléniovej mince, ktorá má hodnotu 
2000 korún.  Po rozdelení na skupi-
ny sme išli do novej raziarne, kde sa 
práve razili mince pre latinskoame-
rické štáty /kremnická mincovňa to-
tiž razí mince takmer pre celý  svet/. 
Po 30- minútovej prehliadke sme sa 
presunuli do starej raziarne, v ktorej 
boli veľké staré raziace stroje. Po ich 
spustení sme mali možnosť vidieť 
proces razenia mincí v minulosti. 
 Po exkurzii v mincovni sme išli 
do obce Kremnické Bane, kde sme 
sa ocitli v geografickom strede Euró-
py. Po obhliadke tohto zaujímavého 
miesta sme sa presunuli do Zvolena, 

 Po exkurzii v mincovni sme išli 
do obce Kremnické Bane, kde sme sa 
ocitli v geografickom strede Európy. 
Po obhliadke tohto zaujímavého miesta 
sme sa presunuli do Zvolena, kde sme 
mali rozchod. 
 Po hodine sme sa zišli na dohod-
nutom mieste, pobrali sme sa 
k autobusu a tešili sme sa na návrat do-
mov. Zažili sme zaujímavý deň. 

Michal Mišurák, 7.A 
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Exkurzia do Košíc 
 

 
 

 16. októbra išli skoro všetci štvrtáci do Košíc.  
Keď sme prišli do druhého najväčšieho mesta Slovenska, navštívili sme planetá-
rium. Premietali nám planétky a rozprávali príbehy o súhvezdiach. Po prehliadke 
planetária sme navštívili Dóm svätej Alžbety. V meste sme videli aj krásnu zvon-
kohru. Po ceste mestom sme si nakúpili sladkosti a nastúpili sme do autobusu. Za 
jazdy sme si rozprávali, čo sa nám v planetáriu páčilo: ďalekohľady, súhvezdia, 
obeh Zeme okolo Slnka, príbehy a množstvo iných zaujímavých vecí. Kým sme sa 
vyrozprávali, prišli sme do botanickej záhrady. Videli sme hmyzožravé a tropické 
rastliny. Boli tam pomarančovníky, fikusy, kaktusy, palmy, banánovníky a iné rast-
liny. Bolo tam aj niekoľko rybiek a kukiel motýľov. Keď sme sa vracali, zastavili 
sme sa v nákupnom centre Optima. Mohli sme nakupovať podľa vlastného výberu. 
Ale najviac sa nám páčilo v McDonallde, ale aj v mnohých iných obchodoch. 

Ale najviac sa nám páčilo v McDonallde, ale aj v mnohých iných obchodoch. 
 Po ceste naspäť sme si rozprávali zážitky z nášho výletu. 
 
  
             Natália Juhászová, 4.A 
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EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 
 
 
 30. septembra pripravili jazykové triedy pod vedením vyučujúcich cudzích 
jazykov „Deň jazykov.“  
  Dvojice z jazykových tried si pripravili fakty a zaujímavosti o krajinách: Bel-
gicko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo Veľkej 
Británie a Severného Írska, Írska republika, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, 
Estónsko a Lotyšsko vo forme plagátov a powerpointových prezentácií. Triedy boli 
vyzdobené tak, že všetko navôkol signalizovalo, ktoré krajiny žiaci reprezentujú 
a snažili sa to vyjadriť aj farbami oblečenia. Ostatní žiaci putovali z triedy do trie-
dy, kde si vypočuli krátku konverzáciu v danom jazyku a pozreli si prezentácie. 
V triede, kde sa prezentovali Lotyšsko a Estónsko, sa žiaci naučili ruskú pieseň.  
 Na záver každej prezentácie žiaci odpovedali na otázky o prezentovaných 
krajinách. „Deň jazykov“  sa nám vydaril, s výkonmi našich žiakov pri prezentova-
ní krajín sme boli veľmi spokojní. 

 Ing. Z. Lennerová, ved. PK cudzích jazykov 
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Deň EURA 
 
 

  Cez Euro deň robili všetky ročníky prvého stupňa rôzne aktivity. 
Venovali sme tomu štyri vyučovacie hodiny. Žiaci 1. a 2. ročníka vyrábali euráči-
kov – panáčikov v rôznych farbách a z rôznych materiálov. Robili aj europlagáty, 
ktoré boli vystavené na 1. stupni. Plagáty robili aj žiaci 3. a 4. ročníka. Tretiaci a 
štvrtáci boli v počítačovej učebni na prezentácii, ktorá bola zameraná na informá-
cie, ktorými sme sa dozvedeli o eure zase niečo nové. Svoje vedomosti sme si vy-
skúšali v kvíze, kde z každej triedy 3. a 4. ročníka súťažili piati žiaci. Kvíz bol vy-
hodnotený a najlepšie triedy boli ocenené. 
 Deň EURA sa nám páčil aj preto, že euro je nielen naše platidlo, ale aj niečo, 
čo nás spája s ostatnými štátmi Európy. 

Bianka Lajgútová, 4.A 
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Deň Harryho Pottera 
 
 

28. októbra bola naša škola plná strašidiel! 
Do školy prišli takmer všetky deti 1. stupňa poobliekané 
v maskách, v ktorých sa aj učili. Celý deň sa niesol v duchu  
Harryho Pottera. Veľmi sa tomu tešili, pretože aj pani učiteľky sa 
premenili na čarodejnice a spolu pripravovali čarodejné nápoje, 
koláčiky, kreslili a stavali čarodejné  
 
 

hrady a potom vyrezávali  
tekvice, z ktorých urobili výstavku. Bol to zaujímavý a veľmi ve-
selý deň. 
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Máte radi domáce  
zvieratá?  

 
Otestujte sa 
 
 Ten, kto má alebo si praje mať 
domáce zviera, isto tuší, koľko prá-
ce je stým spojenej a akú zodpo-
vednosť za zviera preberá. Náš test 
vám prezradí, či je zvieratko pre 
vás v správnych rukách.  
 
1. Rodinný výlet do ZOO je pre 
vás: 
 a/ vždy krásnym zážitkom 
 b/ jedinou možnosťou vidieť 
vzácne zvieratá 
 c/ utrpením. Dal/a/ by som 
zvieratám slobodu. 
 
2. Je chladné a nepríjemné poča-
sie, ale psa je treba vyvenčiť. Čo 
urobíte? 
 a/ Pokúsim sa z toho vyvliecť. 
 b/ Pôjdem s ním, pretože 
s tým sa musí počítať. 
 c/ Máme záhradu, kde môže 
byť sám. 
 
3. Chcete niekomu darovať psa. 
Zaobstaráte ho najskôr... 
 a/ u chovateľa 
 b/ v útulku 
 c/ u súkromníka na inzerát 
 
4. Dokážete si v reštaurácii vy-
brať pstruha z akvária a potom 
ho zjesť? 
 a/ To mi vôbec nevadí. 
 b/ Ak mám zviera zjesť, ne-
chcem ho predtým vidieť živé. 
 c/ Som vegetarián/ka/, takže 
tento problém nemám. 

5. Krásny motýľ sediaci na kvete je... 
 a/ skutočný zázrak prírody 
 b/ motív pre fotku 
 c/ na pohľad celkom nudný 

6. Ktorú aktivitu by ste spontánne pod-
porili? 
 a/ Demonštráciu proti noseniu kožu-
chov. 
 b/ Bezpečnostné opatrenie pre putu-
júce žaby. 
 c/ Zbierku na cirkusové zvieratá, 
ktoré v zime hladujú. 
 
7. Vzali by ste svoje domáce zviera na 
cestu tryskovým lietadlom? 
 a/ v žiadnom prípade 
 b/ len keby som sa mohla občas pre-
svedčiť, že je v poriadku 
 c/ prečo nie 
 
Vyhodnotenie 
 

1 2 3 4 5 6 7 
a/ 2 2 2 1 3 3 1 
b/ 3 3 1 3 1 2 2 
c/ 1 1 3 2 2 1 3 
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7 – 11 bodov: 
Niet pochýb o tom, že máte zvieratá 
rada, dokážete sa bez nich zaobísť. Po-
kiaľ nie ste si istí, že  by ste im mohli 
dať dostačujúcu opateru, bude lepšie, 
keď si ich nebudete zaobstarávať. Než 
sa rozhodnete vziať si štvornohého tvo-
ra domov, mali by ste svoju náklonnosť 
k zvieratám ešte podrobiť skúške. 
 
12 -16 bodov: 
Pokiaľ ide o starostlivosť o zvieratá, ste 
veľmi zodpovední. Radšej dvakrát 
zvážte, či máte dostatok času, trpezli-
vosti a peniaze, než si nejakého miláči-
ka zaobstaráte. Ale ak to urobíte, potom 
u vás bude mať nebo i zem. 
 
17 – 21 bodov: 
Najradšej by ste mali doma celú zoolo-
gickú záhradu. Štvornohí tvorovia sú 
pre vás lepšími priateľmi ako niektorí 
ľudia. Preto sa u vás zvieratá majú bá-
ječne. Ale pozor, máte sklony svojich 
miláčikov príliš rozmaznávať a to tiež 
nie je dobré. 

 
Haló, Monika? Ty vieš po francúzsky. 

Povedz mi, prosím ťa, ako sa povie 
áno! 

Načo to potrebuješ? 
Včera večer som sa zoznámila 

s jedným šarmantným Francúzom. 
 
Ako sa volá stan pre jedného vojaka?               
Ministan. 
Ako sa volá stan pre 10 vojakov? 
Maxistan.A pre 100 000 vojakov?                                
Afganistan. 
....................................................... 
 
Čo vznikne skrížením kravy 

a korytnačky?          
??? 

Teliatko s prilbou.                           
 

James, strč krave chvost do zástrčky! 
• A prečo, pane? 
• Lebo mám chuť na teplé mlieko! 

- 
• Pán doktor čo mi je ?  

-To ukáže pitva ...  
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