


 

 

 

 

Veru, už je tomu tak!  

Naša škola existuje 50 rokov. Kto by to povedal? Veď vyzerá zo 

všetkých základných škôl v Rimavskej Sobote najkrajšie  ! Je predsa 

naša! 

Tak nech nám v plnej kráse prekvitá aj ďalších 50 rokov! Prajeme jej 

veľa úspechov a  samých šikovných žiakov. Chceme k nim patriť aj 

my.  

                                                       Členovia redakčnej rady 
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Zo života školy 

Deň zdravej výživy u nás .... 

16.október je Dňom zdravej výživy, a tak sme si ho aj my pripomenuli rôznymi 

aktivitami. Jednotlivé triedy plnili zaujímavé úlohy a venovali sa rôznym 

aktivitám. Tvorili plagáty, lízanky z karamelu, vyzdobili si tematicky svoje 

triedy. Pripravili si šaláty z ovocia a zeleniny, koše s ovocím, písali básničky, 

ktoré prečítali pred celou triedou. Vyrábali si syr a tvaroh, naučili sa technológiu 

ich prípravy. Natočili sme spoločne krátke reklamy na témy mlieko, sladkosti, 

vymysleli sme si aj trefný slogan k reklamám. Atraktívne boli aj obaly na 

potraviny, mlieko, ktoré žiaci navrhli. Z balónov vyrábali hrozno, kreslili rôzne 

druhy ovocia, zeleniny, kravu, vyrábali si z balónov cukríky, potom si vyrobili 

cukríkové kytice. Aktivity plnili žiaci 7. ročníkov. Pracovali pod vedením 

triednych učiteliek a Mgr. Farbiakovej, ktorá aktivity pre žiakov pripravila. 

Žiaci strávili zaujímavý, tvorivý a zároveň zdraviu prospešný deň. 

 

   - jeden z výtvorov žiakov 



Srdce plné zdravia 

„Srdce máme k tomu, aby to, čo nepochopila hlava, pochopilo ono.“ 

(Agathias) 

29.októbra sa zrealizoval na našej škole projekt „Srdce plné zdravia.“  

To čo z ľudí robí ľudí, je ich srdce, a tak sme pre ľudí našej školy zrealizovali 

projekt „Srdce plné zdravia.“ Tento projekt poukázal na potrebu zdravého 

životného štýlu a správnu životosprávu v každom veku. Informoval žiakov o 

prevencii kardiovaskulárnych ochorení a upozornil ich, ako je potrebné starať sa 

o vlastné srdce a zdravie. Žiaci sa dozvedeli o kardiovaskulárnych ochoreniach 

(KVO), možnostiach ich rýchleho rozpoznania a prvej pomoci, o možnostiach 

monitoringu rizikových faktorov KVO. 

Projektu sa zúčastnili žiaci 8. ročníka. Absolvovali tiež prezentáciu s lekárom na 

tému rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení u detí a mládeže 

(obezita, fajčenie). Prehliadli si veľký model srdca, po ktorom sa poprechádzali, 

zúčastnili sa diskusie.  Prednášku si vypočuli aj žiaci 7. ročníka. Po skončení 

prednášky si model srdca boli prezrieť aj žiaci iných tried. Nevynechali 

ani  „FIT KÚTIK,“ kde mohli ochutnať zdravé dobroty a vypočuť si informácie 

o zdravej  životospráve a prevencii detskej obezity. 

Žiaci si na základe informatívneho súhlasu rodiča nechali zmerať tlak krvi, BMI 

(index telesnej hmotnosti), glykémiu (hladinu cukru v krvi), hladinu 

cholesterolu v krvi.  Meraní sa zúčastnili aj zamestnanci našej školy. 

Projekt ocenili všetci žiaci a učitelia, ktorí sa ho mali možnosť zúčastniť. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Červené stužky 

Gymnázium sv.Františka z Assisi v Žiline organizuje už niekoľko rokov 

celoslovenskú kampaň Červené stužky. Mladí ľudia 1. decembra nosením 

červených stužiek vyjadrujú solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. 

Červená farba bola vybratá ako symbol krvi a života. Počas 1.decembra – 

medzinárodného dňa HIV a AIDS, si ľudia z celého sveta pripínajú červenú 

stužku. Hovoria tým „zaujímam sa o tému HIV a AIDS“, „som znepokojený/á“ , 

„venujem sa vzdelávaniu, aby sa HIV nešírilo“. Červená stužka tu je aj pre tých, 

ktorí hovoria „pomáham ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS“. Aj žiaci našej školy 

sa zapojili do kampane viacerými aktivitami. Jednu z najkrajších a 

najpútavejších aktivít „Živú červenú stužku“ vytvorili žiaci druhého stupňa a 

poukázali na nutnosť uvedomenia si hodnoty zdravia a života. Symboly 

kampane „červené stužky„ žiaci 9. ročníka rozdávali 1. decembra v uliciach 

mesta a tým upozorňovali na tento vážny celosvetový problém a šírili odkazy a 

posolstvá červenej stužky medzi ľuďmi. 

 

 

 

Takúto „živú“  stužku sme vytvorili na školskom dvore 

 



Európsky týždeň boja proti drogám 

 

 

Tretí novembrový týždeň je Európskym týždňom boja proti drogám, 

vyhláseným z iniciatívy Európskej únie . Počas týchto dní sme si pripomínali 

nebezpečenstvá, ktoré užívanie drog so sebou prinášajú. Na aktivitách sa 

podieľali žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníkov našej školy. Raz mesačne sa stretávali s 

pracovníčkami psychologickej poradne CPPPaP v Rimavskej Sobote a na týchto 

stretnutiach si zodpovedne pripravili prezentácie pre ostatných spolužiakov. 

Žiakom sa snažili vysvetliť, že pohyb, nie droga, ani sedenie za počítačom,  je 

najlepší spôsob ako unaviť telo. Preto v spomínanom týždni prebiehal na 

hodinách telesnej výchovy, tzv. švihadlový maratón. Žiaci si podávali švihadlo, 

ktoré muselo byť vždy v pohybe. 

 Na výtvarnej výchove kreslili plagáty s protidrogovou tematikou.   

Žiaci mali možnosť uvedomiť si, že  človek, ktorý má jasne stanovené ciele a 

predstavu o svojej budúcnosti, si vie ľahko spočítať, či sú drogy sú alebo nie sú 

prínosom v jeho živote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Futbalový turnaj 

 

18.11. sa v telocvični našej školy konal už 8. ročník futbalového turnaja o 

Putovný  pohár riaditeľky školy. Tento rok sa ho zúčastnilo 5 družstiev: ZŠ P. 

Dobšinského, ZŠ Š.M.Daxnera, ZŠ M. Tompu, Rimavská Sobota, ZŠ 

Szombathyho Jesenské a naša ZŠ.  

Všetkých zúčastnených pozdravila a  privítala riaditeľka školy RNDr. 

Anita  Antalová, ktorá zároveň športové zápolenie otvorila. Športovcov 

pozdravil aj vedúci odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry Mgr. Vidinský, 

ktorý poprial mladým futbalistom športového ducha a nech vyhrá ten najlepší.  

Po tanci mažoretiek už začal futbalový turnaj, ktorý skončil nasledovne: 

1.    miesto – ZŠ P. Kellnera Hostinského 

2.    miesto – ZŠ P. Dobšinského 

3.    miesto – ZŠ Š.M. Daxnera 

4.    miesto – ZŠ M. Tompu 

5.    miesto – ZŠ Szombathyho Jesenské 

Ocenenie: najlepší hráč získal: Vladimír Slanec – ZŠ P. Hostinského 

najlepší strelec:  Dalimil Varga – ZŠ Š.M. Daxnera 

najlepší brankár: Aurel Martinec – ZŠ Dobšinského    

Občerstvenie, ceny, diplomy a poháre zabezpečila domáca ZŠ P. Kellnera 

Hostinského.   

Celé predpoludnie prebehlo v znamení fair play, a tak všetci zúčastnení prežili 

príjemné športové chvíle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=288%3Afutbalovy-turnaj-o-putovny-pohar-riaditeky-koly&catid=42%3Auspechy-naej-koly-v-kr20142015&Itemid=68&lang=sk


Týždeň vedy a techniky 

 

 

 
     Po prvom úspešnom ročníku Týždňa vedy a techniky sme od 10.11. do 

14.11.2014 zorganizovali druhý ročník, ktorý sa niesol v podobnom duchu. 

Vyučujúce fyziky a chémie pripravili 4 stanovištia fyziky a 2 stanovištia chémie, 

pri ktorých vybraní žiaci predvádzali zaujímavé pokusy. 

    Jednotlivé stanovištia: 

1. Očný klam 

2. Záhadné zrkadlá 

3. Vlastnosti plynov 

4. Čaro v sile 

5. Chemický chameleón 

6. Slonia zubná pasta 

Pre žiakov 1. a 2. stupňa bolo zaujímavé hlavne to, že si mohli pokusy vyskúšať 

aj sami. 

 

 

 

 

 



Výstava tekvíc 

 
 

Zaujímavou výstavkou na dolnej chodbe 1. stupňa bola počas jesene "Tekvicová 

výstavka", do ktorej sa zapojili  všetky triedy. Nechýbali ani žiaci  2. triedy 

Maťka a Kubka. Spolu s rodičmi vyrezali prekrásne svetlonosy :). Posledný deň 

výstavky pani učiteľky z tekvíc vytvorili prekrásnu 50 - tku, ktorá osvietila celú 

chodbu.  

 

 

 

 

                                    Výstavka sa všetkým veľmi páčila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšia výstavka tekvíc... 

 

http://3.bp.blogspot.com/-dZDTctivfAI/VF5kmoLSNVI/AAAAAAAAIOE/As1I0sjW6Fw/s1600/100_6792.JPG


Halloweenske päťdesiatky 

 
 

Prechádzam sa po škole, 

strašné masky ...  ach, bože! 

Strašidlá aj ježibaby, des a samá hrôza, 

duch, strašiak a hľa tam ide zase koza. 

 

Dookola divné devy, upír a aj draci celý, 

divné je, že bez strachu, všetci sme veselí. 

Zvláštny pocit behá mi mráz po chrbte, 

halloweenský deň  si  všetci  UŽITE  ! 

 

Posledný deň pred jesennými prázdninami sme na 1. stupni  zorganizovali ďalší 

skvelý tematický deň, Deň Harryho Pottera.  

Prostredníctvom školského rozhlasu bola vyhodnotená výstavka tekvíc. Všetci 

žiaci, ktorí sa do výstavky zapojili, získali  pekný „Tekvicový diplom“ 

s čokoládovou tekvičkou. Žiaci boli počas celého dňa preoblečení 

v halloweenskych maskách a plnili zábavné a tvorivé úlohy, ktoré si pre nich 

pripravili triedne učiteľky.  Svoju zručnosť preukázali pri vytváraní 

symbolických päťdesiatok zo svojich halloweenskych výrobkov.  

Bol to skvelý deň  ! 



Hravo-zdravo 

Aj tento rok sme si na 1.stupni mesiac september spestrili tematickým dňom „Kráľovstvo 

zdravia volá o pomoc“. Všetky aktivity boli zamerané na JABLKO. Preto ste mohli po 

chodbách našej školy stretnúť žiakov s jabĺčkovými menovkami, medailami, či dokonca aj 

čelenkami.  Po zaujímavých prezentáciách „Chceme byť zdraví“, „Prečo je jablko zdravé“ 

alebo „Kráľovstvo zdravia...“ sa deti s chuťou pustili do práce.   Prváci si vyrábali papierové 

jabĺčka, ochutnali ovocné šalátiky, zamaškrtili si aj na mamičkiných jablkových dobrotách. 

Pritom si aj zacvičili a zaspievali a svoje jablkové výtvory vystavili na dolnej chodbe.                        

 Druháci sa zahrali na Slepú babu – uhádni, čo ochutnáš, vytvorili obrovských panákov 

– pán Bobuľa s pani Kôstkovou a pán Malvica, vylúštili hádanky a tajničky, vypočítali 

jabĺčkové príklady a výstavku obohatili rozprávkovými taniermi z ovocných a zeleninových 

plodov.        

            Tretiaci tvorili text pod názvom „Čo si myslí červík, keď mu zahryznú do jablka“, 

vyhodnotili si súťaž o najväčšie, najmenšie, najčervenšie a najkreatívnejšie jablko.                                                                                 

 Štvrtáci vyriešili minikvíz, z jabĺk vytvorili krásne ikebany, dvere na svojej triede 

premenili na jabĺčkové a zasúťažili si o najrýchlejšieho jablkopapkáča.                                                                                                      

 Všetci žiaci sa zapojili do netradičných športových aktivít v telocvični, kde oberali 

z rebrín ovocie, hádzali do košíkov zeleninu, skladali z hrušiek puzzle, behali slalom 

s jabĺčkom na lopári alebo kotúľali po lavičke grapefruit. Radosť na tvári detí bol najkrajšou 

odmenou pre učiteľa.    Aj takými zaujímavými činnosťami a hrami ako v dnešný deň sa naši 

žiaci učia.  

 

 

 



                                                              

Mikulášska besiedka 

 

 

 

 

Prichádza najkrajší sviatok v roku "Vianoce", na ktorý sa teší každé dieťa, ale aj 

dospelý. Aj deti z ŠKD si tento sviatok pripomenuli Mikulášskou besiedkou, 

ktorá sa uskutočnila dňa 3.12.2014 v telocvični. 

Deti privítal Mikuláš a jeho pomocníci čert a anjel, za to sa im odmenili 

krásnym programom, ktorým potešili svojich najbližších, ako aj p. riaditeľku, p. 

zástupkyne, aj svoje pani učiteľky. Nechýbali vinše, tance, básne, koledy, 

pesničky aj vianočné scénky. 

Za pekné vystúpenie sa im Mikuláš odmenil darčekmi, ktoré na nich čakali pod 

vianočným stromčekom. Na záver všetky deti zaželali krásne prežitie 

vianočných sviatkov pesničkou "Vianoce". 

   



Halloweenske päťdesiatky 
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Európsky deň jazykov 

 

         Európsky deň jazykov (EDJ) sa oslavuje každoročne 26. septembra už od 

roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov, aby sa bez 

ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učilo viac jazykov. Jazyková 

rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia 

a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.  

 Spoločne sme ho oslávili aj na našej škole a to nasledovne: Vyučujúce 

cudzích jazykov si pre žiakov pripravili prezentáciu o Európskom dni jazykov. 

Vysvetlili im, prečo sa tento deň oslavuje, prečo je dôležité ovládať cudzie 

jazyky, aké výhody prináša znalosť cudzích jazykov. V ďalšej prezentácii žiaci 

zaraďovali európske jazyky do štyroch skupín (slovanské, germánske, 

románske, baltské). Okrem toho sa žiaci 5. a 6. ročníka zoznámili s Veľkou 

Britániou, Írskom a Holandskom. Siedmaci boli zameraní na Rusko. Žiakom 8. 

a 9. ročníka sme predstavili nemecky hovoriace krajiny – Nemecko, Rakúsko, 

Švajčiarsko. Nielen učitelia, ale aj žiaci boli aktívni – súťažili v tímoch, riešili 

hádanky, kvízy, vyskúšali si rôzne jazykolamy, prečítali si najdlhšie slová na 

svete,  v zvukových nahrávkach identifikovali rôzne jazyky a zaraďovali ich do 

skupín.  

 

 

 



Zaujímavé aktivity -   exkurzie 
 

Exkurzia do Bratislavy 

Dňa 4.11.2014 o pol piatej ráno sme sa my, ôsmaci pobrali na dlhú cestu do 

Bratislavy. Mali sme namierené do Národnej rady Slovenskej republiky a do 

arény Incheba na výstavu Tutanchamónovej hrobky. V NRSR nás privítal pán 

sprievodca. Najprv sme sa rozprávali pri dvoch veľmi podobných vlajkách a 

vitríne s pečaťami a hymnou Slovenskej republiky. Postupne sme sa dostali k 

obrazom-olejomaľbám na dreve a nakoniec-čerešnička na torte: boli sme v 

rokovacej sále, mohli sme si dokonca posadať do rokovacích kresiel. Pri 

východe sme sa stretli s pánom Matovičom a pán sprievodca ho poprosil, či by 

sa nám mohol prihovoriť.  Potom sme sa rozlúčili a išli sme do Incheby. Tam 

nás zase privítala pani, ktorá nám všetko vysvetlila, čo a ako bude prebiehať. 

Podišli sme k pultu, za ktorým stáli ďalšie dve panie. Tie nám vysvetlili, čo 

máme urobiť.  A tak sme začali našu prechádzku výstavou... Keď sme odtiaľ 

vyšli, fúkal silný vietor. Naša posledná zastávka bola v nákupnom centre 

Aupark. Každý sa pobral svojím smerom. Keď sme skončili nákupy, prišiel po 

nás autobus. Nasadli sme, a už sa stmievalo. Domov sme sa vrátili dosť pozde a 

boli sme všetci unavení. Na tomto výlete nám bolo super a všetkým sa určite 

páčil. 

 



 

 

 



Exkurzia do Košíc      

 

Ráno sme prišli pred našu školu a odtiaľ sme autobusom odišli do Košíc. Prvá 

zastávka bola v Steal Parku. Rozdelili sme sa na dve skupiny a presunuli sme sa 

do miestnosti, kde sme si mohli vyskúšať pár zaujímavých pokusov. Dozvedeli 

sme sa niečo o plynoch, napríklad, aký má objem malá pumpa na loptu, koľko 

váži vzduch v lopte. Potom sme išli do ďalšej miestnosti, kde nám ukázali 

výrobu malých železných autíčok a zistili sme, že na podobnom princípe sa 

robia aj normálne autá. Vyskúšali sme veľa ďalších aktivít, ako sú: meranie 

vlastnej sily, odmerali sme si vlastný tep, dokázali sme chodiť po kovovej stene 

s magnetickými topánkami a nakoniec sme pozreli pár očných klamov. 

  Spoločná fotografia je našou spomienkou na dobrý výlet. Celú exkurziu sme 

zakončili v nákupnom centre Optima.    

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 



Exkurzia do Drienčan  

 
 

 

  V stredu, 29. októbra sa žiaci 5. ročníka vybrali na literárnu exkurziu do 

Drienčan. 

   Ráno o 09:00 sme nasadli do autobusu a o  pol hodinku sme boli na mieste. 

Naša prvá zastávka bola na  fare,  kde Pavol Dobšinský býval. Pán farár Gabčan, 

ktorý nás sprevádzal, nám ukázal miesto, kde je P. Dobšinský pochovaný. 

Potom sme išli sme aj do kostola a nakoniec  k slnečným hodinám a  do 

bludiska. V strede bludiska bola veľká výhľadná vežička. Dozvedeli sme sa veľa 

zaujímavých informácií a zažili sme príjemné predpoludnie. 

      Len niekoľko kilometrov od Rimavskej Soboty a môžeme sa ocitnúť na 

mieste, ktoré ponúka toľko zaujímavostí.  

Sme radi, že sme Drienčany navštívili. 

 

                                                                     

-      zrekonštruovaná fara 

      
 

 

 

 

               slnečné hodiny  -      

 

 

 

 

 

 

 

 



Vianoce za dverami 
 

 

Vianoce klopú na dvere a nejeden človek už odpočítava dni do slávnostného 

štedrého večera. Keď sa povie slovo Vianoce, každému napadne niečo iné. 

Niekomu krásne vyzdobený stromček, niekomu kopa darčerov, krásne 

vysvietené večerné ulice a niekomu zase vianočný stôl plný dobrôt. Už od 

začiatku decembra naše mesto dýcha vianočnou atmosférou, na Hlavnom 

námestí je vyzdobený obrovský strom, predáva sa varené víno a pečené gaštany. 

Každý si nájde to svoje pravé orechové. Avšak každý vie, že Vianoce nie sú len 

tak. Pripravujeme sa na ne napríklad adventom, výzdobou bytov a domov, ale aj 

pečením rôznych vianočných dobrôt. Samozrejme, každý prežíva predvianočný 

stres, ale musíme uznať, že hlavne dospelí. A to  kvôli tomu, že nie je čas na 

kúpu darčekov alebo nie je fantázia, keď už všetko čo malé dieťa chce, má. No 

sú aj príjemnejšie časti sviatkov ako kupovanie darčekov, napríklad zdobenie 

stromčeka alebo zdobenie medovníčkov. Tieto dve veci mám ja osobne 

najradšej.              

                          

 

24. december alebo Štedrý deň. 

Už zo samotného názvu vyplýva, že tento deň by mal byť najštedrejší z celého 

roku avšak nie celý. Už oddávna sa 24. decembra drží pôst. Znamená to,  že sa 

nejedia mäsité jedlá alebo vôbec žiadne. Avšak asi najobľúbenejší zvyk je 

večerné rozbaľovanie darčekov. Na Štedrý deň sa od rána vyvára, upratuje, 

zdobí a ešte strašne veľa iných vecí. Keď je všetko navarené a pripravené, tak sa 

postupne zdobí aj stôl. Na stole nesmie chýbať sviečka, vianočné menu, oblátky 

cesnak, jabĺčko orechy a šupiny alebo peniaze pod obrusom. Čudovali ste sa 

niekedy, prečo ocino rozkrajuje jablko inak ako inokedy? Prečo sa je cesnak 

a oblátka s medom? Alebo prečo sú peniaze pod vaším obrusom, keď by mali 

byť v peňaženke? Preto, lebo toto všetko patrí k vianočným zvykom.  

 



Šupiny z kapra alebo peniaze pod obrusom 

 

 

 

 

 

 

 

Niektorí si to dávajú pod obrus naozaj len zo zvyku, avšak niektorí veria, že im 

to naozaj prinesie viac peňazí do nového roku a aspoň trošku zlepší rodinný 

rozpočet. Niektorí ľudia si šupiny po večeri vkladajú aj do peňaženky. 

 

 

Med, cesnak a jablko 

Med jedávame kvôli tomu, aby bol celý rok taký pekný a sladký ako ten medík. 

Cesnak značí silu a zdravie rodiny a ochranu proti zlým bytostiam. Jablko 

prekrojí otec rodiny na polovicu. Ak sa v strede zobrazí hviezdička, tak bude 

nasledujúci rok šťastný a veselý a ak sa naopak zobrazí kríž, tak to symbolizuje 

chorobu dokonca až smrť.  

 



Miesto pre hosťa navyše 

 

Pri vianočnom stole bolo zvykom prestrieť o jedno miesto viac, aby aj tí, ktorí 

nás ten rok opustili, si mohli užiť sviatky s nami spoločne. 

 

 

Neviem ako vy, ale po prečítaní tohto článku už odpočítavam nielen dni, ale aj hodiny 

a minúty do Vianoc   

                                                               Radka V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zima 

 

 

 
 

Už je zima, už je tu, 

v bielučičkom kožuchu. 

Už je zima, už je mráz, 

bielučké sú polia zas. 

 

Biele sú aj cestičky, 

aj na stromoch vetvičky. 

Z neba v zime padajú, 

vločky ako sestričky. 

 

Padajú nám do dlane, 

žiadna na nej neostane. 

Na kvapky sa premenia,  

náladu nám nezmenia. 

 

Guľovačka bude príma,       

každá zima býva iná. 

Najkrajšia je vtedy však,  

keď sa smeje snehuliak. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tak sme sa pýtali..... 
 

V našej škole sme robili anketu Čo by si chcel/a od Ježiška? Dostali sme tieto 

odpovede: 

Ja chcem na Vianoce tablet. 

Tamara, 3.C 

Ja by som chcel FIFA15 – počítačovú hru. 

                                                           Dávid, 5.C 

 

Na Vianoce by som chcela šťastie, zdravie, lásku, 

 mobil, modelovacie guličky, nový peračník. 

Natálka, 5.C 

 

Potešila by ma živá činčila a 3D puzzle. 

                                                         Soňa, 3.A 

Od Ježiška by som chcela bicykel a sedací vak. 

Žofka, 7.C 

 

Ja by som chcela pod stromček: Svätý pokoj, 

dobrých žiakov a veľa zdravia. 

                                                       P. uč. Šuleková 

 



Ja by som chcela korytnačku a luk. 

Viktória, 3.C 

Na Vianoce by som si priala One Direction čižmy. 

                                                               Valentínka, 3.D 

      Chcel by som XBOX 360 a topánky na tréning. 

Marek, 8.C 

Od Ježiška by som chcela dostať knižky.  

                                                  Andrejka, 3.A 

Priala by som si chodiaceho psíka. 

Kamilka, 3.A 

Pod stromček by som si priala živého zajaca.  

                                                              Nikolka, 3.C 

Ja chcem pod stromček šaty. 

Kika, 8.A 



Od Ježiška by som chcela veľkého plyšového macka.  

                                                                            Natálka, 4.A 

 

Chcel by som cyklistický dres a PES 2015 – PC hra. 

Hugo, 5.C 

Pod stromček by som chcela knižky Hry o život, legíny. 

                                                                                   Beatka, 7.C 

 

Chcel by som akvárium. 

Adam, 7.C 

Chcel by som peračník. 

                   ????????, 5.B 

 

Ja by som chcela hlavne zdravie. 

P. uč. Lennerová, P. uč. Langová 

Od Ježiška by som chcel vrtuľník na ovládanie. 

                                                                        Jakub, 3.C        



Piataci na 2. stupni....   

Anketa 
1. Ako sa voláš?   a)  Nataly 

                          b) Terezka 

                          c) Kristínka 

 
2.  Páči sa ti na 2. stupni?  a)  áno 

                                             b)  Je to iné, ako na 1. stupni, ale je tu dobre. 

                                             c)  Páči sa mi na 2. stupni. 

 
3. Aký krúžok navštevuješ?        a)  žiaden 

                                                       b) Mladý novinár 

                                                       c) Mladý novinár 

 
4. Aká je tvoja triedna učiteľka? a) dobrá 

                                                         b) dobrá, pekná a milá 

                                                         c) dobrá 

 
5. Ktoré predmety máš rada?   a) skoro všetky 

                                                      b) informatiku a slovenský jazyk 

                                                      c) informatiku a slovenský jazyk 

 

7. Ktorý predmet nemáš rada?  a) neviem 

                                                   b) matematiku a telesnú výchovu 

                                                   c) matematiku 

   

8.  Blížia sa Vianoce. Čo by ťa potešilo pod vianočným stromčekom? 

a) ......? 

b) Ja by som chcela parochňu s dlhými vlasmi po pás a aby boli moji 

kamaráti a rodina zdraví. 

c) Chcela by som dotykový mobil a aby moja rodina bola zdravá. 

 

 

 



Z tvorby našich žiakov 
 
Život                                                                 

 

Život ako taký nemusí byť zlý, 

je len na tebe, akým si ho spravíš ty. 

Pre teba je to možno iba slovo, 

pre iného však môže znamenať mnoho. 

Každú spomienku uchovať si treba, 

aj keby si si ju mal nechať len pre seba. 

Či je pekná a či zlá, každá dá ti niečo.  

Pri zlých sa zvykneš pýtať: „Prečo?“ 

Nuž aj v tebe žijú dvaja vlci 

len ty rozhodneš, ktorý je ti viacej súci. 

Či si dieťa a či dospelý, 

každému osud rovnako nadelí.  

Život je krátky a môže skončiť  veľmi rýchlo, 

bez toho, aby si si všimol, že sa v ňom niečo mihlo. 

Preto ži naplno deň čo deň, 

veď život je krásny a máš ho len jeden.            

 

                                                            Barbora Burešová, 9.C 

 

 

 



Dvaja psi a jedna kosť 

 

    Jedného dňa malý, ale múdry pes našiel kosť. Nebol práve hladný, nezjedol 

ju, no rozhodol sa zahrabať ju pod neďaleký strom na horšie časy. Pred tým, než 

tak urobil, kosť prehryzol na dve polovice. 

    Neskôr každú z nich zahrabal na iné miesto. Obidve jej časti boli bezpečne 

skryté pod lesnou pôdou. 

   Na ceste späť zbadal iného psa. Ten bol oveľa väčší a zdatnejší ako on sám. 

Bol už dlhý čas hladný. Kosť zavetril z veľkej diaľky a chcel si ju privlastniť. 

    Veľký pes bol hlúpy, no bol silný, a tak sa malý, prefíkaný pes rozhodol 

uskromniť a jednej schovanej polovice sa vzdal. Druhá mu však stále zostala 

skrytá. Veľký pes sa najedol a spokojne odkráčal. 

Poučenie: Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche. Múdrejší vždy ustúpi. 

Kompromis je vždy najlepšie riešenie. 

 

 

 

                        Natália Juhászová, 9.A 

 

 

 

 



Žijeme len raz...                                            

 

Život je ako jedna veľká hra, ktorú sa denno-denne hráme, 

nikto k nám neprišiel s návodom, no my to aj tak dáme. 

Je mnoho dní, keď sme možno na dne, 

nevieme už kam, plačeme v noci aj vo dne. 

Niekedy však všetko zlo premôže zvonivý smiech, 

veď prežiť život v smútku je najväčší hriech.                                          

Tak užívajme si ho, veď žijeme len raz, 

na zemi je predsa ešte toľko nepoznaných krás. 

                     Lea Kováčová, 9.C 

                            
Moja škola 
 

Moja škola milovaná, 

na žlto si maľovaná.                                                                              

 

Sem ja chodím každý deň, 

veď je to môj pirátsky sen. 

 

Mám čas aj na koníčky, 

ja Adamko- hokejista maličký. 

 

Učiť sa je zábava, 

každý predmet zvládam ja. 

 

Mám tu mnoho kamarátov,                                                               

chodíme sa hrať aj na dvor. 

 

Pri obedoch spolu sedávame, 

veľa vtipov si rozprávame. 

 

                                          Adam Koubek, 2.B 

 



          Pavúčik      

 

 

 

                                               

V jednom lese žili zvieratká a pavúčik, s ktorým sa nikto nechcel kamarátiť a 

hrať. Zvieratká sa hnevali na pavúčika, lebo robil lepkavé siete, do ktorých sa 

zamotávali motýle, včielky, lienky a ostatný hmyz. Pavúčik bol z toho veľmi 

smutný. 

     V jedno ráno zbadal kvapku rosy, ktorá bola krásne farebná. Opýtal sa 

slniečka: „ Slniečko, prečo je tá kvapka plná farieb?“ Slniečko odpovedalo: „ 

Kvapka má v sebe farby dúhy. Ak chceš, naučíme ťa ju s dažďom pliesť.“ A tak 

slniečko s dažďom učili pavúčika robiť dúhu. 

     Na druhý deň sa na oblohe zjavila krásna farebná stuha, na konci ktorej sedel 

pavúčik. Zvieratkám sa dúha veľmi páčila a spýtali sa pavúčika, kde sa vzala. 

Ten im odpovedal: „ Tú dúhu som uplietol ja, aby sa potešili všetci, ktorí ju 

uvidia.“   

    Od tej chvíle chcelo byť každé zvieratko s pavúčikom kamarát. Spoločne sa 

hrávali a na oblohe im nádherne svietila dúha. 

                                                                                               Jakub Vojtek V.C 

 

 



 

 

                                          Spor   

 

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi lúkami a piatimi morami bol jeden 

z najstarších lesov na Zemi. Žili tam zvieratká od výmyslu sveta. Od malých po 

veľké. Všetkým sa tam veľmi páčilo. Každý tam mal svoj dom alebo noru či už 

býval na strome, v skalách alebo vo vode, každému jednému zvieratku tam bolo 

hej. Až do jedného pekného dňa, kedy sa všetko zmenilo. Medzi sebou sa 

pohádali dvaja veľkí vládcovia – kráľ zimy a kráľ slnka. Kráľ zimy sa namosúril 

na kráľa slnka, že má na vládu viac dní v roku ako on. A tak si začal robiť, čo 

chcel. Zvieratkám bola veľká zima, postupne sa im minuli aj  posledné zásoby 

potravy. Začali zomierať od hladu. 

   Najsilnejší z nich medveď sa už na to nemohol len tak nečinne prizerať. 

Vybral sa teda za kráľom zimy, ktorý to všetko spôsobil.  Lenže ten nechcel 

stiahnuť zimu preč, kým sa nedohodnú s kráľom slnka. Šiel teda medveď za 

kráľom slnka a rozpovedal mu, čo sa na Zemi deje. Kráľovi slnka prišlo 

zvieratiek veľmi ľúto a súhlasil, že sa s kráľom zimy stretne. Slovo dodržal 

a všetci traja sa dohodli. Počas jari a leta prevzal vládu kráľ slnka a v jeseni 

a v zime vládol kráľ zimy.  

Nakoniec sa všetko dobre skončilo a zdravý rozum zvíťazil. 

 

                                                                                  Kristian Krokavec V.C 

 

 

 



Úspechy našich žiakov 
 

 

Dobšinského rozprávkový Gemer:  

J. Vojtek – 1. miesto 

K. Krokavec – 3. miesto 

 

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – 3. miesto  

A. Maláková    - 8.C   

 

                                    

 

Olympiáda zo SJL – 1. miesto – K. Fülöpová – 9.B 

  

 

 

           

 

                                         

Stolný tenis družstiev: 

 

Chlapci - 1.miesto (Albert, Bašták, Černecký, Suja) 

Dievčatá – 3.miesto (Kováčová Lea, Uhrinová, Liptayová) 

 

O pohár riaditeľky školy vo futbale               
1.miesto – 6 družstiev  

Zostava: Slanec V. , Slanec G. , Farkaš, Šántha, Suja, Ciprus, 

Izrael, Kováč, Záhorský 

 

 

 

 

 



Penaltový festival 

Družstvo ,,A“ – 1.miesto (Šántha, Slanec, Suja, Farkaš, 

Marek, Gyongyosi) 

Družstvo ,,B“ – 6.miesto (Ciprus, Kováč, Izrael, Študenc) 

 

Žiaci ZŠ Hostinského sa zúčastnili:            

Cezpoľného behu Memoriálu M. Zavarskej  

MC Donald’s cup  

 

                                                    Plavecká štafeta 4 miest                

                                                    2.miesto – žiaci I. A II. stupňa  

 

 

Šachový turnaj – 1. Miesto – T. Haninčíková 

                              3. miesto – M. Káger     

 

 
 

 

Srdečne blahoželáme! 



Vtipne o škole 
 

Učiteľ sa pýta:  

- Keby pred somára postavili jedno vedro s vodou a druhé s alkoholom, z ktorého by sa 

napil? 

- Z toho, v ktorom je voda! 

- Správne, a prečo? 

- Pretože je somár!  

 

V škole na poslednej hodine: 

- Kto odpovie prvý na moju otázku, môže 

ísť domov! 

Jožko vyhodí tašku z okna. 

Kto to bol?! 

- Jaa, dovi! 

 Mamička sa pýta synčeka: Janko prečo si si nalepil 

oteckovu fotku do zošita?? Janko odpovedá: Pani učiteľka by 

rada videla toho debila, čo mi robil domácu úlohu. 

 

Pani učiteľka vyvolá Dežka a pýta sa ho: 

- Dežko, aké najčastejšie slovo používajú žiaci pri odpovedi? 

- Neviem... 

- Správne Dežko, máš jednotku! 

 

Otec číta synovu žiacku knižku: 

- Matematika päť... 

(tresk mu jednu po papuli) 

- Slovenčina päť... 

(tresk mu druhú po papuli)                           

- Spev jednotka... 

(tresk mu ďalšiu po papuli) 

Syn: 

- Ako to?! Veď som mal jednotku! 

Otec naštvane prehodí: 

- Tak tebe bolo po dvoch päťkách ešte do spevu?! 



 

Školské  oko 
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