


 

 

 

Dožiť sa 50 rokov je pre človeka šťastím, pre školu 

veľkým úspechom. 

Život  školy  sa podobá životu človeka. Oslavujú sa jej 

narodeniny, výročia, životné úspechy. Škola, to nie je 

len názov a budova, to sú žiaci, učitelia, rodičia, 

atmosféra, spoločne strávené chvíle, mnoho spomienok, 

zážitkov, mien i osudov. 

 

„Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a drinou,  

                     ale hrou a rajom...“                                                                                               

(J.A.Komenský) 

 

 

Prajeme ti, milá škola, 

aby si tu pre nás bola. 

Nech si plná šťastných detí, 

nech  dobrý chýr o tebe letí...    

                                      (red. rada) 
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Zažiarili očká Adamovi, 

keď dostal do rúk šlabikár nový. 

Hneď sa mu v škole zapáčilo, 

i pani učiteľka usmieva sa milo.  

Adam je už školák veľký, 

šikovnosťou predbehne aj včielky. 

 

Školský zvonec novodobý 

dnes prestávky nám hudbou zdobí. 

Aby nám vždy v škole veselo bolo, 

najradšej si s ním spievame sólo. 

 

Dnes jej všetci zaspievame,  

našej škole, veľkej dáme. 

Veď dnes slávi päťdesiatku,  

pridáme aj báseň krátku. 

 

Želáme jej dobrých učiteľov 

a múdrych detí veľa. 

Nech prvé školské spomienky,  

má krásne každé naše dieťa. 

 

Nech ešte ďalších 50 rokov 

sme jednou veľkou rodinou, 

veľa pani učiteliek, učiteľov, 

veľa našich dobrých priateľov. 
                                                                                           Mgr. R. Sivoková 



 

Základná škola na Družstevnej  ulici otvorila  

svoje brány 12. septembra 1964. 

 

Do prevádzky bolo daných 10 učební na 1. stupni a 15 učební na 2. 

stupni. Školu začalo navštevovať 611 žiakov. Tento počet už 

v nasledujúcom školskom roku narástol na 934.       

                                               

Prvé vedenie školy: 

 

Riaditeľ školy: Vladimír Blaško 

Zástupkyňa  riaditeľa školy na 1. stupni ZŠ:                Ida Strukanová 

Zástupca riaditeľa školy na 2. stupni ZŠ:                     Vladimír Morvay 

 

Súčasné vedenie školy: 

 

Riaditeľka školy:                                                   RNDr. Anita Antalová 

Zástupkyňa riaditeľky školy na 1. stupni:             PaedDr. Jana Súnyaiová 

Zástupkyňa riaditeľky školy na 2.stupni:              Mgr. Jana Šuleková 

 



 

Výročie školy 

Z tvorby žiakov 

Naša škola 

 

Naša škola oslavuje, 

veľmi sa už pripravuje. 

Na to, ako všetkých uvítať 

a na nič sa ich nepýtať. 

 

Poviete si: „Škola ako každá 

iná,“ 

jej náruč ale plná býva. 

Každý sa sem vracia rád, 

veď je to náš pevný hrad. 

 

Teraz pekná, vynovená, 

pre nových prváčikov vždy 

otvorená. 

Veľa toho vie nám dať 

a okrem toho sa s nami ešte 

hrať. 

 

 

 

 

Za tých rokov päťdesiat, 

nemusí len smutne stáť, 

Lekári, politici, ba aj herci, 

všetci sa v laviciach školy tisli. 

 

Otvorená pre každého, 

to je ona, škola Hostinského. 

 

 

 

 

 

 

 

                 N. Széplakyová,8.B 

 



Našej škole  

Keď otvorím ráno očká, 

moja škola chvíľku počká. 

Umyjem sa, oblečiem,  

potom ešte niečo zjem. 

Rýchlo sa vždy obliekam, 

do školy sa ponáhľam. 

Zrazu počuť zvonenie, 

začína sa učenie.  

Hodín máme do sýtosti,  

nasávame vedomosti .  

Každý žiak nám ukáže, 

čo na hodine dokáže.  

Šikovní sme, tomu verte ,  

múdrosti nám kľudne zverte . 

Všetko hravo zvládneme, 

múdrejšími budeme .  

V bruchu žaby škvŕkajú, 

prestávku si pýtajú .  

Učitelia sú tu milí,  

radi by nás naučili , ako sa v živote 

nestratiť   

a svoje znalosti uplatniť .  

Škola je už staršia dáma ,  

mohla by byť stará mama.  

Prežila veľa radosti,  

ale mala aj drobné starosti.  

Obliekla si nové šaty,  

má na sebe lúčik zlatý.  

Duša v nej však mladá je,  

technika v nej funguje.  

Všetko je v nej novučké,  

moderné a peknučké.  

Žiakov kopec vychovala, 

 aj slzičky utierala.  

Keď budeme dospelí, 

 spomienka nás posmelí.  

Naše deti, verte zas, 

 privedieme medzi nás. 

 Milá škola, k tvojmu sviatku 

oslávime päťdesiatku. 

                                                                         Karin Veľochová,5.C 



Naša škola 

V našej škole príjemnej, 

na Ulici družstevnej, 

učitelia skvelí sú,  

vedomosti prinesú. 

 

Už 50 rokov má, 

neustále vzdeláva.  

Peknej žltej farby je, 

cíti sa v nej príjemne. 

 

Kto tú školu vychodí,  

veľmi dobre pochodí.  

Lebo základ dobrý dá,  

do života výhoda. 

 

Prvý stupeň malých učí, 

čítať, písať, počítať 

a na druhom staršie kusy, 

robia už aj pokusy. 

 

Na obed už hlad nás ženie 

z našich tried do jedálne. 

Učitelia robia dozor, 

my si v kľude papáme. 

 

Kuchárky sú usilovné,  

obed raz-dva navaria 

A keď to už všetko zjeme,  

úsmevom nás obdaria. 

 

Po obede, keď sme zjedli 

takmer všetky halušky, 

malí idú do družiny 

a my, veľkí, na krúžky. 

 

Po tomto už ujo školník 

brány školy zatvára, 

musíme ísť všetci domov,  

končí sa nám zábava. 

 

Doma učiť tiež sa treba 

Kolobeh sa nekončí, 

vedomosti, to je veda, 

život nám ich zúročí. 

 

    Jennifer Andrášová, 7.B 



Naša škola  

Naša škola základná, stojí tu už oddávna. 

50 rokov pozerá, aká cesta je nám súdená. 

 

Škola veľa rokov má, to každému je jasné. 

No prvé školské spomienky ostanú navždy krásne.                    

 

Za tie roky veľa bolo, veľa ešte stane sa, 

jedno sa však nezmení, je to škola úžasná. 

 

Veľa pani učiteliek, veľa našich priateľov, 

50 rokov sme už spolu jednou veľkou rodinou.  

                                                                                       (D. Juhász, E. Erdödi, 8.C) 

Škola 

 

Milá škola, k tvojmu krásnemu výročiu ti prajeme, 

aby si ešte dlho stála 

a všetkým radosť prinášala.                      

Aj keď nás občas nebavíš,                              

stále máme v tebe plno zábavy.                        

Želáme ti veľa dobrých žiakov, 

skvelých učiteliek a učiteľov. 

    

                                                                            (D. Murínová, L. Dulanská, 5.A) 



Škola 

Dnes máme 21.storočie 

a škola oslavuje 50. výročie. 

V škole sú učiteľky skvelé 

a učia všetky  deti smelé.  

Kotúľ vpred a kotúľ vzad,  

bude zo mňa skvelý žiak. 

 Aj keď nás často nebaví, 

máme v nej plno zábavy. 

Na matike násobilka, 

trápi malého Janíka. 

Slovenčina veru ťažká je, 

ale pravopis zvládneme.  

Na hudobnej veľa krásy, 

ohlasujú naše hlasy.                               

Anglina je veru fajn, 

jednotky z nej veru mám.  

 

Dejepis, to je ale veda,  

naučí aj nášho deda.  

Rovník a či poludník, 

nevyzná sa v tom už nik.  

Prírodu mám veľmi rád,  

 

biológia je môj kamarát. 

 Čiary, farby, to je hej, 

 na výchove výtvarnej. 

 Word, Imagine a skicár, 

 ovláda ich každý piatak. 

 

(N. Vengrínová, B. Škorňová, 5.A) 

 

Výročie 

Na päťdesiate výročie, 

želáme ti všetko najlepšie. 

Veľa žiakov úspešných, 

dobrých známok a detí nadšených. 

  

 

V škole máme zábavu, 

skoro stále dobrú náladu. 

Aj keď niekedy máme stresy, 

zvládneme ich ako na klavíri 

klávesy.      

                       N. Hrušková, 5.A 

 

http://www.marpet.estranky.sk/fotoalbum/kreslene-na-stenu/ornamenty/ornamenty--10-.-.html


     

Naši žiaci želajú škole k narodeninám: 

 

Našej škole prajem veľa 

úspechov, dobrej nálady 

a hlavne  mnoho spokojných 

a usilovných žiakov. Nech je tu 

ešte minimálne ďalších 50 rokov.                                                                                       

(Chiara, 8.A) 

 

K narodeninám našej škole 

želám dobré deti, trpezlivých 

učiteľov a dlhovekosť. 

                                               (Terka, 8.A) 

Našej škole prajem zdravie, 

šťastie, lásku, veľa žiakov, 

pekný vzhľad a tých najlepších 

žiakov.                                                                               

(Stanka, 8.A) 

 

Škola je viac ako len otravná 

budova, do ktorej musíme 

chodiť každý deň. Potrebujeme sa 

predsa vzdelávať a učiť nové veci, 

veď aj Albert Einstein tak raz 

začínal. Možno aj my v živote 

dosiahneme niečo výnimočné. 

Škola nás nohému naučila 

a ponúkla nám množstvo ciest. Je 

len na nás, ktorú si vyberieme. 

Nech takou ostane ešte dlho. 

A. Maláková, 8.C 

Želám škole veľa úspechov. 

Aby d nej chodilo veľa 

žiakov, ktorí budú 

dosahovať veľké úspechy a aby 

vydržala ďalších 50 rokov 

  (Tibor, 8.B) 

Našej škole prajem veľa 

žiakov, dostatok financií 

a dobrých učiteľov. 

                                                     

(Miška, 8.A) 

 

Našej škole želám, aby 

mala čím viac úspechov, 

aby do nej chodilo rok čo 

rok čím viac detí.  

(Henrieta, 8.B) 

                                                                    



  

Ja škole želám veľa úspechov do ďalších rokov, aby do nej chodilo 

stále viac detí, aby o nej hovorili len v dobrom a aby do nej chodili 

deti s úsmevom.          

                                      (Monika, 8.B) 

Mojej škole želám, aby sa jej darilo, aby mala veľ úspechov, aby deti, 

ktoré ju navštevujú, mali radosť z učenia, aby ju navštevovali 

s radosťou.           

                     (Grétka, 8.B)  

Našej škole prajem veľa úspechov, aby naša škola bola 

najobľúbenejšia ako vždy. A ešte prajem učiteľom veľa trpezlivosti 

a zdravia.                     

 (Stefy, 8.A) 

K narodeninám našej škole želám dobrých žiakov, ktorí ju nebudú 

ničiť a poškodzovať.  

 (Rišo, 8.A)  

 

Našej škole prajem veľa úspechov, dobrých žiakov a trpezlivých 

učiteľov.                                                                      

(Terezka, 5.B)  

 

Našej škole želám veľa šťastia, aby pretrvala ešte mnoho rokov, aby 

bola stále v peknom stave. Ešte želám všetkým pani učiteľkám a pánom 

učiteľom veľa trpezlivosti a aby naša škola bol stále najlepšia v Rimavskej 

Sobote. 

   (Veronika, 8.B)  



Naši bývalí žiaci spomínajú a želajú našej škole 

Úprimne ma zaskočilo, keď som sa dozvedela, že naša škola oslavuje 

päťdesiate narodeniny. Keď som okolo nej nedávno prechádzala a všimla 

som si jej novú žiarivú žltú farbu, pripadala mi mladšia, než kedykoľvek 

predtým a koniec-koncov, aj moje spomienky na ňu sú stále živé a vo 

výrazných farbách. Veľmi dobre a veľmi rada spomínam na tých 8 rokov, 

ktoré som v nej strávila, pretože práve tie pomáhali formovať moju 

osobnosť, utvárať názory a hodnotové rebríčky, naberať a triediť 

informácie, z ktorých doteraz v nemalej miere čerpám. A pomáhala najmä 

vďaka pedagogickému zboru, ktorého prácu a vysokú profesionalitu síce 

dokážem doceniť až dnes, s odstupom rokov, ale kterého  ostatné - ľudské - 

kvality som vímala už ako dieťa. Možno aj preto na školu, svojich pánov 

učiteľov a pani učiteľky tak rada spomínam - okrem komplexného balíčka 

vedomostí a hodnôt mi poskytla množstvo nezabudnuteľných zážitkov a z 

nich vyplývajúcich krásnych spomienok. A hoci stále neverím, že sa z našej 

školy stala päťdesiatnička, želám jej pri tejto príležitosti, aby ostala naďalej 

mladou, sviežou a výraznou, nielen vo svojej farbe, ale aj vo výsledkoch 

svojich žiakov a žiačok! Pánom učiteľom a pani učiteľkám ďakujem za 

krásne roky, ktoré snáď vnímali podobne, a želám ešte veľa šťastia a 

úspechov!    

                                               (Sandra Palatínusová, absolventka VŠMU, BA) 

Mojej bývalej škole, ktorá bola súčasťou môjho života krásnych 9 rokov, 

prajem k nádhernému 50-temu výročiu, aby sa naďalej úspešne rozvíjala, 

mala dostatok šikovných žiakov, ktorí jej budú robiť dobré meno kdekoľvek vo 

svete, ďalej skvelých a chápajúcich pedagógov, bez ktorých by jej existencia 

nebola možná, a prajem jej tiež, aby bola vždy naplnená radosťou a veselým 

smiechom všetkých, ktorí ju navštevujú. Nech ju nikdy neopustí láska a chuť 

vychovávať úspešných mladých ľudí.              

                                              (Ivanka Václaviková, študentka VŠ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zuzka Perdíková, Viedeň 

  

Som rada, že aj ja môžem 

zagratulovať škole, v ktorej som 

strávila 9 krásnych rokov, k jej 

okrúhlemu výročiu. Chcela by som 

jej do ďalších rokov zaželať veľa 

spokojných a poslušných žiakov, 

ktorí tak ako ja, budú s láskou 

spomínať na roky v popísaných 

laviciach a zažijú v nich toľko 

srandy a radosti ako my. Prajem 

jej, aby vždy mala šťastie na výber 

tak dobrých učiteľov 

a vychovávateľov, akí učili mňa 

a ktorých si doteraz nesmierne 

vážim. Skrátka, milá moja škola, 

prajem ti všetko najlepšie !!!     

( Ľubka Gregrcová, študentka VŠ) 

 

 

Želám hlavne, aby mala škola aj 

naďalej veľa nových žiakov, 

z ktorých môže vychovávať 

šikovných a vzdelaných študentov, 

ktorým dá hlavne dobré základy,  

veľa úspechov a síl ďalej pracovať  

a zlepšovať sa . Zamestnancom, aby 

mali veľa síl a chuti do učenia.   

(Dianka Rapčanová, maturantka  na 

gymnáziu) 

Škole k jej 50. narodeninám 

želám, aby tak, ako mení svoj 

vzhľad navonok, menila aj ľudí, 

ktorí ju dennodenne navštevujú, 

teda len a len k lepšiemu. 

(Ivetka Krnáčová, študentka VŠ) 

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t34.0-12/11158070_10206376061623616_1342476456_n.jpg?oh=85da410e93b2c7cb5753c715ef20ff15&oe=553319A5&__gda__=1429413492_bdd69aabbb362139a2074d95aa422c25


 

Mojej bývalej škole želám veľa 

šikovných talentovaných žiačikov, 

veľa  tvorivej energie a trpezlivosť 

učiteľom.  

               (Katarína Halušková,  Sygic, BA)   

Za 50 rokov pôsobenia si škola 

dokázala postaviť pevné základy 

pre vzdelávanie. Výrazne prispela 

k modernizácii výučby, farebnosti 

priestorov, intelektuálneho 

a duševného rozvoja ich žiakov. 

Toto jej umožnilo stať sa školou, 

ktorá má významnú funkciu vo 

vychovávaní úspešných ľudí, ktorí 

rešpektujú morálne zásady 

a prispievajú k rozvoju miestnych 

komunít. Preto jej k narodeninám 

prajem, aby dokázala svoje 50 

ročné skúsenosti využiť pre 

poskytovanie kvalitného 

vzdelávania pre našich najmenších 

a pokračovala vo svojej dôležitej 

úlohe posúvať žiakov k šťastným 

a úspešným životom. 

(Daniel Csúr, študent Univerzity 

v Oxforde) 

 

Škole želám,  aby prežila ďalších 50 

rokov plná šťastných detí, rodičov 

a učiteľov, aby si terajší  žiaci po 

rokoch  chodili do nej  po svoje deti 

a tak dookola a aby z nej odchádzali 

samí  úspešní mladí ľudia. 

                                                       

(Martina Nagyová, teraz  na MD, BA ) 

                                   

Svojej bývalej škole prajem, aby 

bola výnimočná medzi základnými 

školami. Aby podporovala vo 

svojich  žiakoch ich kreativitu, 

14chopnost myslieť kriticky a 

slobodne, rozvíjať vlastné 

schopnosti. Priala by som si, aby 

škola, do ktorej chodili už moji 

rodičia, lámala stereotypy o 

memorovaní a stigmatizácii 

slabších žiakov, aby sa každý žiak, 

ktorý do tejto školy vkročí, cítil 

niečím výnimočný, ocenený a 

vychádzal z nej jako plnohodnotný 
člen spoločnosti. 

                                                              

(Estera Benedeková, Nemecko) 

 

 

 

 



 

 

Na „základke“ Družstevnej som 

prežil úžasných 9 rokov. Tam som 

sa menil z chlapčeka na chlapca. 

Dostal pevné základy, za ktoré som 

sa nemusel následne hanbiť ani na 

jednej z nasledujúcich škôl. Na 

škole ma však mimoriadne bavili aj 

mimoškolské aktivity – či už 

recitátorské, športové či divadelné. 

Aj po škole tam vždy bolo čo robiť 

a z areálu nás museli vyháňať: ) 

 

 

Škole, teda jej pedagógom, ktorí si 

v prvom rade zaslúžia uznanie, 

želám predovšetkým veľa kreatívnej 

energie, pretože oni sú „základkou“ 

každej zdravo fungujúcej 

spoločnosti. 

(František Malík, predseda občianskeho 

združenia, litklub.sk, BA) 

 

 

 

Vážená pani riaditeľka, vážení pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, 

milí žiaci, teda ctená Základná škola P.Kellnera Hostinského, 

dovoľte mi k okrúhlemu výročiu 50. narodenín popriať, nech sa dobré 

meno školy šíri aj naďalej tak ako doteraz, veľa šikovných žiakov, veľa 

úspechov a reprezentácií a samozrejme dobré vzťahy ako aj medzi 

učiteľmi, tak aj medzi učiteľmi a žiakmi. Všetko dobré do ďalších rokov 

praje absolventka  

(Veronika Trimajová, študentka VŠ) 

 

 

 

 

 



 

Keď prvýkrát v živote naše detské rúčky pero vzali a učili sa písať naše prvé 

slová medzi riadkami, keď prvýkrát v živote dočkali sa detské dušičky prvého 

dňa školy, dňa, na ktorý sedem rokov nedočkavo čakali. Keď prvýkrát 

prekročili prahy brány, do ktorej dneškom budú sa vracať ďalších deväť 

rokov. Keď počas deviatich rokov  zažili všetci sme milióny pádov, vzletov, 

prešľapov i nezdarených skokov. A každé ráno sme hlukom prebúdzali starú 

pani školu, ona vždy s láskou vítala nás a dala nám lásku svoju.  

Dnes som bola poctená povedať, čo pre mňa znamená škola? 

Deväťročné dobrodružstvo plné tých najkrajších okamihov môjho 

dospievania, chvíle, na ktoré sa nezabúda. A každá chvíľa sa aj po rokoch 

vynára tak silno, akoby nikdy ani neskončila. Dni, keď pracujúcu mamku 

nahradila milá a obetavá pani učiteľka a šikovné ruky ocka školníkov 

kabinet. Dni, keď hlasný školský zvonec oznamoval, čo sa bude diať. Dni, 

ktoré ubehli tak strašne, strašne rýchlo. Vraví sa, že škola je miesto, kam sa 

človek rád vráti,  až keď ju navždy opustí  a ja dnes viem,  že je to jedna 

veľká pravda. Chýba mi . Chýba mi jej čarovná atmosféra , chýbajú mi 

školské kamarátstva a hry na zelenom trávniku . Chýbajú mi prestávky, 

keď som nemusela myslieť na nič, len naháňať loptu či kresliť kriedou po 

rozpálenom asfalte a nechať vietor, nech mi strapatí moje belavé vlásky. 

Chcela by som opäť zasadnúť do lavice a zase raz snívať o dospelosti.....  

Ale pán čas nikoho  nešetrí a nešetril ani nás. To je na živote to krásne. Ten 

kolobeh života,  ktorý plynie a nikdy nestojí. My sme z našich lavíc vyrástli 

a spoznali svoje lásky  a vďaka láske dnes prídu na svet nové životy.  

Životy, ktoré zasadnú na naše miesta a budú cítiť tú radosť a šťastie, ktoré 

sme cítili my, budú počuť nás smiech. Želám si, aby v triede, kde som rástla 

ja, žiarili ďalšie hviezdičky . Aby ďalší mladý človiečik mohol prijímať tú 

nekonečnú energiu, ktorá v chodbách našej školy neprestajne preteká. 

Bola, je a bude to škola s veľkým Š. Ďakujem rodičom,  že si vybrali práve 

školu P. Kellnera Hostinského a ďakujem učiteľom,  ktorí ma učil,  za 

lásku a trpezlivosť,  ktorú do nás vkladali. Vďaka nim sme dnes tam, kde 

sme a nebojíme sa slobodne letieť.... Ďakujem!  

 
(Z. Ševčovičová, budúca spisovateľka?...) 

 



 
Aj naši učitelia blahoželajú... 

 
     Naša škola, jubilantka, stojí už päťdesiat rokov na pevných základoch. 

Želám jej, aby v duchu svojich tradícií kráčala k ďalším úspechom a aby sa 

naďalej úspešne rozvíjala. Naším cieľom je vytvárať v škole takú pohodu, 

aby  do školy chodili radi učitelia, lebo potom budú do školy rady chodiť aj 

deti. Nech sa na škole snúbi náročnosť s láskavosťou a porozumením. 

Prajem nám veľa dobrých 

a usilovných žiakov, zanietených učiteľov a obetavých rodičov. Nech sú 

učitelia hrdí na svojich žiakov, žiaci a ich rodičia na našu školu.  Lebo škola 

musí robiť tú správnu vec – musí mladým ľuďom odhaľovať nové 

perspektívy. 

Mojim učiteľom prajem veľa sily a energie a žiakom  samé úspechy, chuť 

neustále sa zdokonaľovať a vzdelávať, lebo  len spoločným snažením sa 

bude škola neustále posúvať dopredu.  

                                                                                          RNDr. A. Antalová – riaditeľka školy 

„Čas letí jak vtáci nedozerní ...“ 

 

Nechce sa nám veriť, že naša škola oslavuje významné okrúhle 50 ročné 

jubileum. Som šťastná, že som jej absolventkou aj ja. Bolo to milé vrátiť sa 

späť, ako učiteľka, do našej školy, ktorá už 50 rokov vyprevádza generácie 

detí do života ako starostlivá mama.  Čo jej zaželať do ďalších rokov?  

Určite  jej  prajem mnoho svedomitých, usilovných  a veselých žiakov, 

tvorivých a spokojných učiteľov a vychovávateľov, spolupracujúcich rodičov, 

útulné prostredie, ktoré nám každý deň vyčarujú pracovité ruky našich 

upratovačiek. Nech sa ešte dlho šíri  vôňa teplých koláčov  z našej kuchyne, 

nech sa dobré meno našej školy šíri prostredníctvom vás detí, našich žiakov do 

ďalekého sveta. Nezabudnite, kde ste sa naučili čítať, písať, počítať, kde ste 

sa  zahĺbili do tajov vedy, techniky, prírody či histórie, kde ste spoznali krásu 

našej literatúry. Nech sa ešte dlhé roky ozýva chodbami školy veselý detský 

smiech.                                                     

  (Mgr. J. Šuleková, ZRŠ) 



 

 

Našej škole čo zaželať k sviatku,  

snáď ešte raz tak dlhú 50tku. 

Veľa šťastných detičiek,                             

 spokojných oteckov a mamičiek.  

Aby nám vždy tak dobre bolo 

 a videli sme len úsmev šťastných detí naokolo. 

(Marcela Mičková, vychovávateľka) 

 
 

Päťdesiatkrát sa školská brána otvorila. 

Päťkrát desať to je veľa?                                 

Ešte nie si blízko cieľa, 

 päťdesiatkrát prváčikov prichýlila.                         

Ako ten čas letí, 

dospelé sú deti.  

Prejem Ti všetko, čo Ti môžem priať, 

nech máš v škole učiteľov, ktorí svoju lásku majú komu dať.  

Prajem Ti zdravie, šťastia dosť,  

nech slniečko Ti svieti pre radosť. 

                                                                                  (Mgr. A. Veľochová, uč. na I. stupni) 

 

 



 

 
 

 

K 50. výročiu našej školy želám všetkým učiteľom našej školy veľa zdravia, 

tvorivých síl a úspechov v práci, ale aj v osobnom živote. Žiakom našej 

školy prajem veľa chuti do učenia a uplatnenie v ďalšom štúdiu a v celom 

živote. 

 

(Mgr. V. Haninčíková, uč. na II. stupni) 

 

Našej škole želám, aby mala svoje pevné miesto medzi školami v meste  ešte 

veľa rokov, aby žiaci nestratili chuť do učenia a chodili do školy radi, 

nadobúdali čím viacej vedomostí, ktoré im pomôžu v ďalšom štúdiu 

a uplatnení sa.  Nám, učiteľom, prajem pevné nervy, veľa trpezlivosti a dobré 

zdravie. 
 

(Mgr. M. Bornayová, uč. na II. stupni) 

 

 

 

     Vážená škola, je mi cťou a veľkým potešením, že pri takejto významnej 

udalosti môžem pozdraviť Vašich pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov, žiakov a ich rodičov. Sú mi známe Vaše výchovno-

vyučovacie výsledky i ocenenia Vašich žiakov v žiackych súťažiach. Viem, 

že počas piatich desaťročí existencie školy ste vychovali tisícky mladých 

ľudí, z ktorých sa stali platní a úspešní členovia našej spoločnosti. 

    Rád by som pri tejto slávnostnej príležitosti vyslovil nádej, že naša škola 

bude naďalej hrdo niesť meno P. Kellnera Hostinského a vychovávať 

ďalšie a ďalšie generácie žiakov. 

    Všetko najlepšie k 50. narodeninám  
 Ladislav Maďar, dôchodca.  

 

(poznámka redakčnej rady: dlhoročný učiteľ a riaditeľ našej ZŠ) 

 

 

 



 Aktívny život v škole 
 

„Listoví škriatkovia“ 

P. učiteľka Sviteková a deti z krúžku 

Dúhový svet k jubileu školy vytvorili listový 
darček. „Listoví škriatkovia“ urobili listové 
slniečko s 50-tkou. 

                               

 
 

Exkurzia do „Rozprávkova“ 
 

 
 
 

 

Deti zo Sovičkovej a Krtkovej triedy sa v 

jedno krásne ráno  odviezli do rozprávkového 

sveta nášho najznámejšieho slovenského 
rozprávkara, Pavla Emanuela Dobšinského, 

do obce Drienčany. Už na zastávke autobusu 

ich do sveta rozprávok vábila „striga z 

rozprávky o medovníkovej chalúpke“. Dobrý škriatok ich nasmeroval k miestu 

posledného odpočinku rozprávkara. Tu mu deti zanechali horiaci plamienok v 

kahančeku, ktorý bol symbolom plamienkov, ktoré rozohrievajú deťom srdiečka 

pri čítaní jeho rozprávok. „Dobrou vílou“, ktorá žiakov sprevádzala 
Dobšinského životom, sa na pár chvíľ stala miestna pani farárka Gabčanová. 

Navštívili aj rozprávkové „BLUDISKO“. 
Zmorení putovaním v Dobšinského 

rozprávkovom svete sa ešte posilnili 

povestnou drienčanskou horúcou 
čokoládou... a vrátili sa  domov k svojim 

najbližším, ktorí večer čo večer, čítaním 
vťahujú svoje deti do rozprávok. 

 
v Drienčanoch                   



Aj takto sme si pripomenuli    

Marec – mesiac knihy 

 

 

 

 
Marec – mesiac knihy sme si pripomenuli 

rôznymi aktivitami. Niektorí žiaci 

navštívili Knižnicu Mateja Hrebendu, 
pomník P. Dobšinského, venovali sa 
hlasnému čítaniu, iní si vyrobili 

„bublinkové kráľovstvo. “ Starší žiaci 

súťažili o najkrajší čitateľský denník,  

vypočuli si reláciu v školskom rozhlase 
a zasúťažili si aj o Matejovi Hrebendovi, 

vyrábali záložky do kníh, besedovali 
o prečítaných knihách. Aktivít bolo 

množstvo, žiaci sa im tešili, ale podstatné je, 

že viac ako inokedy mysleli na knihy. 

 

 
             Žiaci pri pomníku P. Dobšinského 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deň vody 
 

V piatok sme prežili zaujímavý a tvorivý deň. Celý sme venovali vode - 

najvzácnejšej tekutine. Najprv sme si pozreli rozprávku o putovaní Kvapky. 

Potom sme sa rozprávali o význame vody v našom živote a o tom, ako vodou 
šetríme. Vytvorili 

sme o tom plagát. 
Potom prišiel 

medzi nás ujo 
rybár, ktorý nám 

povedal ako sa 

lovia ryby a ako sa 
máme správať pri 

rybníku. Na dvore 

sme vytvorili 

rybník s rybkami a 
žabami . Zabavili 

sme sa pri ich 
lovení. 

Na  poslednej 

hodine sme robili pokusy s vodou, ktoré pre nás pripravili naši štvrtáci. Prežili 
sme perfektný deň. 
 
 
 

 

 

 

Jar sa blíži. Aj my 

sme si vyrábali jarnú 

výzdobu. Podarili sa 

nám veľmi pekné 

sliepočky z plastových 

lyžičiek. 

 

     

          

 
 
 
 
 
 



Záložky do knihy 

 

 

 
 

 

 
Jednou z aktivít k 50. výročiu vzniku našej školy bola tvorivá činnosť. Žiaci 

popustili uzdu svojej fantázie -  písali básne o škole a vyrábali záložky do knihy. 

Nazbieralo sa ich veľmi veľa. Svedčí to o tom, že výročím žije vari každý žiak 
od prvého po 9. ročník. 

 
 

 

 

 

 Záložky, ktoré vytvorili žiaci 1. a 2. stupňa.  

  



                                                 
                                                
Deň Zeme 

 
      Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý 
sa každoročne koná 22. apríla. Tento 

sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami 
Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej 

rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali 

príchod jari. V modernom poňatí ide o 
ekologicky motivovaný sviatok, 

upozorňujúci ľudí na dopady ničenia 

životného prostredia, a rozvíjajúcu diskusiu 

o možných riešeniach. 
Aj v našej škole sme si pripomenuli tento 

deň množstvom akcií v rámci tematického 

dňa. Žiaci si vypočuli 22 tipov, aby bol Deň 

Zeme každý deň, potom písali odkazy pre 

budúce generácie, zašívali ozónovú dieru, 
robili 3D model Zeme, pracovali na rôznych 

recyklovýrobkoch, urobili aj maskota Dňa Zeme. Žiaci boli veľmi tvoriví, 

svedčila o tom aj výstavka výrobkov. Všetky práce boli neskutočne pekné. 
 
 

 
 
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zem
http://sk.wikipedia.org/wiki/22._apr%C3%ADl
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rovnodennos%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/21._marec
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jar
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%A9_prostredie


 
 
 
 
 
 
 
 

jeden z 

recyklovýrobkov 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ani v priebehu Dňa Zeme 

sme nezabudli na naše 

výročie ... 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

päťdesiatka     

v každom výtvore 



 
 
 

 
 
 
 

Strom – v každom liste je odkaz pre budúce generácie. Odkazy tvorili všetci 

žiaci 2. stupňa.  

 
 

 



 

Úspechy  našich  žiakov 
 
V našej  škole sa môžeme pýšiť  množstvom úspechov našich žiakov,  ktorí 
dosiahli výborné umiestnenia na olympiádach, vedomostných, umeleckých  

a športových súťažiach.   
Vybrali sme aspoň niektoré, ale B L A H O Ž E L Á M E všetkým !!!! 

 
K. Fülöpová-3.m.chem.olympiáda                                                                               D. Šofranková -1m.viacboj 

 
    D. Belko-1.m.-olympiáda v ANJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dejepisná olympiáda 

 

 

   dejepisná olympiáda 



 

Úspechy  našich  žiakov 
 
Olympiáda zo SJL : 1. miesto- K. Fülöpová 

Európa v škole :       1. miesto – K. Veľochová 
                                   2. mesto – Ž. Sováková 
                                   3. miesto – Gembická  

 
          

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

1. miesto v súťaži o 2. sv. vojne 

 

 
 

 

                       B L A H O Ž E L Á M E ! 

 
 



 

Úspechy  našich  žiakov 
 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Úspechy  našich  žiakov 
 
Hviezdslavov Kubín:  1. miesto -  S. Kurák 
                                       3. miesto – M. Váňová    

Šaliansky Maťko:        1. miesto – L. Tyborová 
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – 3. miesto  
                                                             – M. Maláková 

Olympiáda v nemeckom jazyku- 1. Miesto D. Belko 

                                                         3.miesto: M. Úrek    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblická olympiáda 1. a  3. miesto;               Biologická olympiáda – 1. miesto 



Vtipne o škole  

 

 

Chlapec nesie domov vysvedčenie, ktoré sa 

hemží zlými známkami a radostne si hopká a 

pospevuje si:  

- Sláva! Posledné vysvedčenie, naposledy 

dostanem výprask! 

 

Príde Maťko celý bledý do lekárne:  

- Máte nejaké prášky proti bolesti?  
- A čo ťa bolí?  
- Ešte nič, ale otec práve pozerá moje vysvedčenie.    

   

Peťko sa pýta otca:  

- Tati, má naša maminka vždy a za všetkých 

okolností pravdu?  

- Chlapče, o tom vôbec nepochybuj, vždy má 

pravdu. A prečo sa pýtaš?  

- No, pretože keď som jej ukázal vysvedčenie, tak 

povedala, že som debil po tebe... 

 

Pračlovek si číta vysvedčenie svojho syna a vraví:  
- To, že máš trojku z lovu chápem, si ešte mladý. Ale že si prepadol z dejepisu, 

ktorý má len dve strany, to je hanba! 

   

 

- Hneval sa otec, keď si mu doniesol tak škaredé 

vysvedčenie? vyzvedá v škole učiteľ.  
- Ani moc nie. A ten zub sa mi až aj tak kýval.  



- Pani učiteľka, cestou do školy ma prepadli 

zlodeji.  

- A čo ti ukradli?  

- Domácu úlohu!             

 

Peťko ukazuje otcovi vysvedčenie:  

- Samá päťka! Teda niečo tak strašné som ešte nevidel  

- Ja tiež nie, včera som toto vysvedčenie našiel v tvojich starých veciach. 

 

Na hodine chémie hovorí učiteľ žiakovi:  

"Miško, ako pozerám tak na koniec roka ti dám 
štvorku."  

"Pán učiteľ ale prečo? Veď mám dobré známky"  

"No Miško to veru máš. Dve 4ky."  
"Haha,  ale to nemôže byť na konci roka 4. Veď počítajte so mnou: 4+4=8  
a 8:4=2" Čistá dvojka." 

 

- Janko, a z čoho si dostal tú päťku? - pýta sa 

otec.  

- To kvôli Hviezdoslavovi.  

- Tak sa s ním prestaneš kamarátiť!    

 

"Miško, prečo chodíš každý deň neskoro do školy?"  

"Lebo na rohu je tabuľa s upozornením: Znížte rýchlosť! Škola!"  

 

- ”Jožko, čo tam gumuješ?”  

- ”Prosím, pán učiteľ, veď ste mi povedali, aby 

som si tú päťku opravil.” 

 

Prečo môj syn dostal zo zemepisu päťku?  

- Lebo hľadal Rimavskú Sobotu v kalendári. 



Záver 

Päťdesiatka je len obyčajný zlom, 

   a tak želám svojim kolegom, 

      aby naďalej boli plní sily 

           a v zdraví dlhé roky žili. 

                  Nech spolu prežijeme chvíle plné pohody  

                              a každý deň nech je dňom pozitívnej nálady. 

                                            Zo srdca prajem  žiakom našej školy  

nech nezažijú žiadne pády, len samé vrcholy.                                                                                                               

LH 

 

Školské oko 
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