


      

Milí kamaráti 

 

 

 

  

 

       

 Je tu druhé číslo  časopisu Školské oko, ktoré sa vracia k jarným sviatkom, 

ale zároveň  symbolizuje vytúžený príchod leta. Slnečné lúče pohládzajúce  

svojím teplým dotykom naše tváre rozveseľujú aj naše srdcia. Zostáva nám 

užiť si tých pár posledných dní v školských laviciach a konečne sa môžeme 

vrhnúť do víru letných – prázdninových akcií.  

Niektorí pôjdu  s rodičmi na dovolenky, prípadne strávia pekné slnečné dni 

u starých rodičov,  iní pôjdu  na letné festivaly alebo budú len tak leňošiť 

doma a užívať si pohodu.  

Nadviažeme nové priateľstvá, možno spoznáme doposiaľ neznáme miesta, 

rozšírime svoje obzory. Veríme, že každému sa splnia jeho predstavy 

a v zdraví si to naplno užijeme. 

  

     Prajeme vám, milí spolužiaci, krásne letné prázdniny, aby 

ste zregenerovali sily, ktoré vám ubudli počas školského roka.  

Septembrový návrat do každodenných povinností nech bude naplnený 

elánom,  chuťou  a radosťou. 

 

                                                                                                     Redakčná rada 

 

 

                                                                                                                                             

                 



Obsah: 

1. Úvodník 

2. Veľká noc ako ju nepoznáme 

3. Život v našej škole  
Marec – mesiac knihy 

Apríl – mesiac lesov 

Deň Zeme 

Deň finančnej gramotnosti 

Otvorenie multifunkčného ihriska 

Kurz anglického jazyka 

Škola v prírode 

Ples deviatakov 

Medzinárodný deň detí 

4. Exkurzie, výlety 
Drienčany 

Tesárske Mlyňany 

Košice... 

5. Úspechy našich žiakov 

6. Tipy na letnú dovolenku 

7. Zaujímavosti... 

8. Vedeli ste? .... 

9. Trochu zábavy  

10. Deviataci odchádzajú... 

 

 

Redakčná rada: 

 

Stanislava Sivičeková, Radka Vyrvová, Gréta Gembická, Terézia 

Haninčíková, Stephanie Pekarčíková, Viktória Vargová 

Zodpovedný pedagóg: Mgr. Ľubomíra Halušková 

 



Veľká noc, ako ju 

nepoznáme: 

Prastaré tradície a 

pohanský pôvod sviatkov  

Veľkonočným sviatkom predchádza pôstne obdobie. To začína po fašiangoch. 

„Vyvrcholením bujarých fašiangových osláv bol utorok. V ten deň sa sliepkam sypalo zrno 

do kruhu. Súvisí to s prastarými predstavami o čarovnej moci kruhu proti zlým silám. 

Nesmela sa vešať bielizeň na pôjde, lebo by sa premnožili blchy a aby sliepky dobre niesli, 

ženy v ten deň nesmeli šiť.“ K predveľkonočným tradíciám v minulosti patrilo tzv. 

vyplácanie dievčat. Išlo o to, že museli peniazmi platiť za muziku na celý rok. Potom sa totiž 

mohlo tancovať až v máji na majálese po pôste a Veľkej noci. Veselili sa mladí i starí, bohatí 

i chudobní, muzikanti hrali až do rána, pilo sa víno, pálenka, pivo a dnes zabudnutá 

medovina, gazdiné piekli mäso, varili huspeninu, klobásu, slaninu, vyprážali tradičné 

fašiangové šišky a fánky. 

Popolcovou stredou sa pre kresťanov začínal veľký pôst, teda čas pokánia a prípravy na 

najvýznamnejšie sviatky cirkevného roka Veľkú noc. „Vtedy si pripomíname utrpenie, smrť 

a najmä zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Je to oslava víťazstva života nad smrťou,“ 
vysvetľuje historik a dodáva: „Pôst trval 40 bežných dní, je to šesť nedelí a táto tradícia 

zrejme vznikla z toho, že Kristus po svojom krste v Jordáne sa postil 40 dní a takú istú dobu 

sa postil aj Mojžiš na hore Sinaj.“ Veľká noc je silno prepojená so starými, ešte 

predkresťanskými tradíciami. Je to pohyblivý sviatok, ktorý vychádza vždy na prvú nedeľu po 

prvom splne, ktorý nasleduje po jarnej rovnodennosti. 

Pôstne predveľkonočné obdobie 

Veľký pôst sa netýkal len jedla, ale aj celého spôsobu života. Už sa nemohli konať žiadne 

zábavy, nekonali sa svadby a iné oslavy, ani spoločenské stretnutia, páračky, nespievalo sa, 

muži odkladali fajky, nepili alkohol a ľudia sa obliekali do tmavých šiat. Nejedlo sa mäso, 

nemastilo sa masťou, nepoužíval sa bežný 

olej, len ľanový. Riad, v ktorom sa varilo 

mastné mäso sa vymyl vriacou vodou 

a vyniesol na povalu, pričom tu ide 

o  obdobu židovského kóšerovania. Ako 

ozrejmuje historik, už Hippokrates za 

jednu zo svojich liečebných metód 

považoval obmedzenie konzumácie jedla. 

V stredoveku sa v kláštoroch dodržiaval 

pôst podľa sv. Benedikta z Nursie a chlieb 

s rybou sa považoval za hlavné spôsoby vyjadrovania pokory pred Bohom. Pritom sám 

Benedikt vynašiel viacero spôsobov prípravy pôstnych pokrmov a dodnes je aj patrónom 

kuchárov. Počet pôstnych dní počas kalendárneho roka sa v minulosti menil, pôst sa 

dodržiaval v stredu, piatok a v sobotu – navyše sa postilo počas ďalších cirkevných sviatkov, 

na advent i počas veľkého predveľkonočného pôstu. 



Staré pohanské zvyky a veľkonočný týždeň 

Pôvodné zvyky a činnosť veľkonočného týždňa 

mali zabezpečiť prosperitu hospodárstva. Po 

dlhej, krutej a vyčerpávajúcej zime prichádzala 

konečne jar. Na Smrtnú nedeľu dievčatá na 

dedinách od stredoveku vynášali Morenu. 

Obradom chceli urýchliť odchod zimy a príchod 

jari a pri obliekaní Moreny či Mureny 

recitovali: "Slunko, slunéčko, poj na moje 

líčko, dáme ti vajíčko. Otvárame vráta, dáme ti 

kus zlata." 

Na Kvetnú nedeľu sa vstupovalo do veľkého týždňa, veľkého na udalosti spásy. Na Kvetnú 

nedeľu, na Zelený štvrtok a Veľký piatok sa spievali pašie, v nedeľu v kostoloch svätili 

bahniatka, ratolesti vŕby či rakyty, čím si pripomínali príchod Ježiša do Jeruzalema, aby 

oslávil slávnosť baránka. Bol to deň paliem, u nás sa používajú kvety a bahniatka. 

Pôst sa oficiálne končil Zeleným štvrtkom, ale dodržiaval sa až do Bielej soboty. „Zelený 

štvrtok bol nazvaný podľa Gatsematskej záhrady, kde sa Ježiš Kristus modlil a kde bol 

rímskymi vojakmi zatknutý. Na tento deň sa vždy jedáva niečo zelené, ako napr. špenát, 

šťaveľ, žihľava, jarné bylinky, to všetko preto, aby bol človek zdravý,“ hovorí Tomčík 

a dodáva, že v tento deň sa piekli judáše, koláče zo zapletaného kysnutého cesta, ktoré mali 

pripomínať povraz, na ktorom sa Judáš obesil. Judáše sa jedávali potreté medom. Medovo 

chutil aj keltýš – lahôdka pôstneho obdobia. Vyklíčený jačmeň sa pomlel, zahustil sa múkou 

a v rúre sa upiekol do zlatohneda. 

Na Veľký piatok si kresťania pripomínajú Kristovu smrť na kríži, Evanjelici tento deň 

považujú za svoj najväčší sviatok, spievajú sa pašie, v katolíckych kostoloch sa neslúži omša, 

oltáre sú bez chrámového rúcha, bez svietnikov a kríža. Zaviazali sa zvony, od štvrtku do 

soboty večera sa nezvonilo, hovorievalo sa, že zvony odleteli do Ríma. Maslu, ktoré sa v ten 

deň zmútilo, sa pripisovali magické vlastnosti, liečili sa ním ľudia i zvieratá a keď išiel gazda 

na pole po prvý raz siať, potrel si týmto maslom ruky. Čarovnú moc obdobia pred Veľkou 

nocou využívali aj dievčatá. Pred východom slnka sa postavili do studeného potoka 

a zariekavali mládencov. 

Na jar sa v prírode odohráva boj medzi smrťou – zimou a životom – jarou. Na Bielu sobotu aj 

Ježiš Kristus, ktorý bol mŕtvy, prekonal smrť a vstal do nového života. „Ľudia ho videli 

živého, dotýkali sa ho, jedli s ním a pili. Ježišovo vzkriesenie dáva nádej tomu, kto v neho 

verí. Každý má nádej na vzkriesenie, na večný život, proti ktorému je aj smrť bezmocn.“  

 

 

Na Veľkonočnú nedeľu sa slávilo 

zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. 



Veľkonočný pondelok je 

u nás neodmysliteľne spätý 

s oblievačkou a so šibaním 

dievčat.  

 

 

 

 

 

 

„Mnohí zo zahraničia nad týmito zvykmi krútia hlavami, azda ich považujú za barbarské, 

ale neuvedomujú si, že aj Krista bičovali a nechápu to najdôležitejšie: Krik, zvada a možno 

aj hnev prejdú a všetky dievčence vedia, že studená voda, korbáč a dnes aj voňavka im 

prinesú krásu, zdravie a očistu od všetkého starého a zlého,“ Nečudo, že sa dievčatá potom 

mládencom zavďačujú maľovanými vajíčkami, peniazmi a v každej domácnosti ich aj 

pohostia. Vyšibané peniaze sa potom večer zvykli minúť za hudbu na tancovačke. „Niekde 

býval dokonca zvyk, že na druhú deň v utorok dievčatá šibali mládencov. Neviem, či to bolo 

z pomsty, alebo chceli, aby aj oni boli zdraví a krásni.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zo života školy 

Marec – mesiac knihy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marec – mesiac knihy si každoročne pripomíname v škole rôznymi aktivitami. V tomto 

školskom roku bola jednou z nich súťaž o Matejovi Hrebendovi a súťaž o  najkrajší čitateľský 

denník. Denníky sú vystavené takisto na dolnej chodbe a o hlasovanie o ten naj... je veľký 

záujem. No a  napokon, ak sa žiaci chcú dozvedieť niečo o histórii vzniku knihy a histórii i 

rôznych typoch písma, tieto zaujímavosti si nájdu na druhej veľkej nástenke na dolnej 

chodbe  našej školy. 

Víťazi oboch súťaží získali pekné vecné odmeny. 

Do súťaže o najkrajší čitateľský denník poslalo svoje veľmi pekné a precízne vypracované 

denníky 19 žiakov. Po týždňovej výstave  a  hodnotení naši žiaci svojimi hlasmi rozhodli 

nasledovne:                                                   1.m.   Karin Veľochová – VI.C   32 bodov 

                                                                      2.m.   Frederika Fratričová – VI.C   28 bodov 

                                                                      3.m.   Žofia Pálová – V.B    23 bodov 

V súťaži o živote Mateja Hrebendu  správne odpovedali a boli 

vyžrebovaní nasledovní žiaci: 

Michaela Očenášová – VI.A 

Mária Kalmáneková – VII.A                          

Petra Kováčová – VII.A 



Deň Zeme   
 

 

    Už niekoľko desaťročí naša 

planéta  22. apríla oslavuje  Deň Zeme. 

V tento deň sa na celom svete konajú 

rôzne podujatia a aktivity, aby sme si 

pripomenuli jej dôležitosť. Preto aj tento 

rok sa v piatok  22. apríla  na našej škole 

zelenelo všetko. Žiaci a pedagógovia sa 

symbolicky obliekli do zeleného 

oblečenia, aby aj touto farbou podporili dôležitosť ochrany našej planéty. 

Ráno sa žiaci I. a II. stupňa  po krátkej rozhlasovej relácii pustili do plnenia zaujímavých 

aktivít, ktoré im pripravili učitelia našej školy. Aktivity na I. stupni  boli rozdelené po 

ročníkoch. I. ročník: Všetci prváci vytvorili spoločnú prácu STROM, ktorú umiestnili na 

dolnú chodbu. Slniečko príjemne svietilo a tak sa prváčikovia vybrali na vychádzku k rieke 

Rimave. Cestou pozorovali prírodu, stromy, rastlinky, hmyz a vtáčiky. Výlet za krásami našej 

prírody  sa im veľmi páčil. II. ročník: K druhákom zavítal ujo lesník, aby sa dozvedeli ako 

chrániť naše lesy. Každý priniesol okrasnú rastlinku, ktorú si mohol zasadiť do pripravených 

betónových črepníkov. Počas vychádzky do mestskej záhrady pozorovali okolitú prírodu. 

Zaujímavými aktivitami boli: poznávanie listov, frotáž  kôry stromov, spoznávanie rastlín a 

zber odpadkov do odpadových vriec. III. ročník: Deň  Zeme si tretiaci pripomenuli 

návštevou Gemerského - malohontského  múzea. Obdivovali vystavené exponáty zvierat v 

našom regióne a výstavku fotografii zvierat z našich lesov. S pani učiteľkami zhotovili plagát 

ku Dňu Zeme, písali odkazy našej planéte a zasúťažili si na tému Poznaj a chráň. Svojimi 

šikovnými ručičkami skrášlili areál našej školy sadením okrasných rastlín a zberom 

odpadkov. IV. ročník: Pekné slnečné počasie prialo aj štvrtákom, ktorí sa vybrali na 

vychádzku po cyklotrase Kurinec. Cestou poznávali byliny, dreviny, pozorovali ekosystém 

/pole, lúka/ a separovali odpad. Pri návrate prechádzali popri Rimave a sledovali vodný 

ekosystém našej rieky. Na dolnej chodbe štvrtáci vytvorili spoločnú nástenku o tom, ako sa 

triedi odpad. 

 

 

Na II. stupni žiaci robili rôzne aktivity: 

výtvarné práce na tému Deň Zeme/, plagát, 

motýle z pet fliaš, zašívanie ozónovej diery, 

triedenie odpadu, chránené rastliny, živočíchy, 

národné   parky SR, potravinové  vzťahy /ekohra, 

hádaj na čo myslím - uhádni kto som/ekohra 

 

 

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=410%3Ade-zeme-2016&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=sk


Žiaci tvorili a tvorili ....  

 

 



 

 



Apríl - Mesiac lesov 
 
 

 

 

 

 

 

Prváčikovia si Apríl - mesiac lesov,  pripomenuli besedou s lesníkom pánom 

Júliusom Bútorom, ktorý ich navštívil v triede Máša a medveď.  Porozprával 

deťom o práci lesníkov a poľovníkov, o živote lesných zvierat a o potrebe 

ochraňovať lesy. Oboznámil deti s lesnými zvieratami prostredníctvom 

obrázkov a priniesol im na ukážku niekoľko druhov parožia. Prváčikovia so 

záujmom počúvali a mali pripravené aj otázky, na ktoré im "ujo lesník", ako ho 

deti nazvali, ochotne odpovedal. Deti mu porozprávali o svojich zážitkoch z lesa 

a o skúsenostiach s jeho znečisťovaním. 

 

 



Deň finančnej gramotnosti   

 

 

Prevziať zodpovednosť za svoje vlastné finančné rozhodnutia, osvojiť si vzťah 

medzi životnými potrebami a financiami, vďaka ktorým si tieto životné potreby 

vieme zabezpečiť – aj to boli ciele, ktoré sa pani učiteľky na I. stupni snažili 

sprostredkovať svojim žiakom počas tematického dňa zameraného na finančnú 

gramotnosť. 

V každom ročníku si pani učiteľky pripravili aktivity, ktoré zábavnou formou 

mali napomôcť k lepšej orientácii žiakov vo „svete peňazí“. 

V 1. ročníku sa prostredníctvom rozprávky O troch grošoch rozprávali o 

hodnote ľudskej práce. Z plastelíny si vyrobili „euro znak“ a do pokladničiek si 

vyrobili vlastné bankovky, ktoré potom využili v hre na obchod, ktorá ich 

zaujala najviac. Na doplnenie mali pripravené aj pracovné listy a zábavné 

aktivity na chodbe I. stupňa. 

V 2. ročníku sa žiaci s pani učiteľkami rozprávali o potrebe vzniku peňazí. 

Zopakovali si hodnotu mincí a bankoviek, ktoré používame, ako aj ochranné 

znaky, ktoré majú zabrániť ich falšovaniu. V rozhovore si vymieňali svoje 

poznatky o bohatstve a chudobe, že skutočným bohatstvom v živote človeka 

nemusí byť len dostatok peňazí. V praktickej aktivite si druháci vyrobili 

peňaženku a potom sa porozprávali o šetrení. 

Tretiaci mali prezentáciu o vzniku a hodnote peňazí, prostredníctvom mapy 

mysle si zopakovali pojmy, ktoré sú im o tejto problematike známe. Aj žiaci 3. 

ročníka si vyrábali pokladničky a peňaženky, ktoré vyrobili z odpadových 

materiálov. Vo zvyšnom čase sa aj tretiaci hrali na obchod. 

V 4. ročníku si pani učiteľky tiež nachystali prezentácie, zamerané na vznik a 

hodnotu peňazí, ale rozprávali sa prostredníctvom prezentácie aj o hodnotách a 

potrebách. Vyskúšali aj vytvoriť si svoj vlastný hodnotový rebríček. V ďalšej 

časti bola na besedu prizvaná profesionálna finančná poradkyňa, ktorá ich 

poinformovala o svojej práci, hodnote peňazí. Odmenou pre štvrtákov boli 

drobné odmeny, ktoré dostali za svoje správne odpovede. Aj štvrtáci mali 

nachystané pracovné listy, v ktorých sa učili orientovať sa na bločku (účtenke) z 

predajne, alebo orientovať sa na jedálnom lístku. V praktickej časti využili 

prílohu pracovného zošita z matematiky, odkiaľ si mohli vystrihnúť bankovky, 

ktoré si potom uložili do vlastnoručne vyrobenej peňaženky. 



Otvorenie multifunkčného ihriska 

21.apríla 2016 sme v našej škole 

zažili slávnostný deň. Za prítomnosti 

vzácnych hostí  bolo v areáli školy 

otvorené multifunkčné ihrisko. 

Po krátkom kultúrnom programe 

vystúpila p. riaditeľka RNDr. Anita 

Antalová, ktorá poďakovala Úradu 

vlády SR, primátorovi mesta JUDr. 

Jozefovi Šimkovi a všetkým 

poslancom MsZ, ktorí odsúhlasili 

kofinancovanie ihriska, ktoré Mesto hradilo z vlastného rozpočtu.  Poďakovanie 

vyslovila aj firme MARO Sučany, ktorá realizovala výstavbu i firme Expresstav, 

ktorá ako subdodávateľ odviedla kvalitnú prácu pri pozemných úpravách. 

Viceprimátor Ing. Ladislav Rigó a predseda Okresnej organizácie SMERU – SD 

Ing. Ivan Hazucha vo svojich príhovoroch zaželali, aby ihrisko slúžilo na rozvoj 

športu všetkým žiakov školy a verejnosti. Ďalšími hosťami, ktorí sa 

slávnostného otvorenia ihriska zúčastnili, boli: prednosta MsÚ JUDr. Štefan 

Szantó, poslanec MsZ Mgr. Viliam Vaš, vedúca Odboru rozvoja mesta Ing. Eva 

Muráriková, konateľ firmy Expresstav Mgr. Igor Paľovský, za Radu školy p. 

Zuzana Študencová, riaditelia ZŠ Mgr. Peter Černý a PaedDr. Štefan Orosz. 

Po oficiálnej časti slávnostným výkopom p. riaditeľky a viceprimátora bolo 

ihrisko odovzdané do užívania. Ako prví vyskúšali ihrisko naši žiaci spolu so 

žiakmi ZŠ M. Tompu a ZŠ Š. M. Daxnera vo futbalovom turnaji za hlasného 

povzbudzovania ostatných žiakov školy a prítomných hostí. 

Tešíme sa, pretože je to najväčšie multifunkčné ihrisko v meste. 

 

 

 

 

 

 

 



Kurz anglického jazyka 

 

 

Štyri dni sme sa žiaci rôznych  ročníkov 

stretávali v jazykovej triede. Stala sa našim 

spoločným miestom, kde sme sa nebáli odviazať (v rámci šk. poriadku ) a 

upustiť uzdu od  striktnej angličtiny, ktorú  používame na hodinách. 

Pán lektor Guy Harry Cheetham pochádzajúci z Veľkej Británie, konkrétne z 

Anglicka, nám rozprával o svojej rodnej zemi. Podelil sa s nami nielen o svoje 

zážitky, ale miestami nám aj osviežil pamäť z geografie. 

Jeho veľké pozitívum boli na prvý pohľad viditeľné sympatie, ktoré z  neho 

priam vyžarovali. Každý jeden z nás bol pred lektorom uvoľnený a poriadne 

sme si celé štyri dni užili. 

V  mene nás všetkých zúčastnených by som sa chcela poďakovať škole za 

možnosť overiť si vedomosti a schopnosti komunikovať v anglickom jazyku a 

následnom zvýšení sebavedomia pri vyjadrovaní sa Počas celého kurzu sa 

nestratil úsmev z našich tvárí.  

Kurz sa niesol v neodmysliteľnom humore lektora a v posolstve 3 lektorových 

pravidiel: 

1. Hovoriť nahlas 

2. Hovoriť pomaly 

3. Nebáť sa!!! 

 

Ďakujeme... 

                                                                    

   

                                                                                    (B. Fülöpová, VIII.C) 

 



Škola v prírode 

 

 

 

 

Škola v prírode je celkom v pohode. 

Všetci sa tu bavíme a čas spolu 

trávime. 

Jazerá sú čisté a nie vôbec hmlisté. 

Trampolína je tu tiež, zaskákať si do 

nej bež! 

Jedlo je tu fajné, mňam, rezeň 

s kašou rád si dám. 

Máme tu aj zvieratá, zajace aj divé 

prasiatka. 

 

Florbal, basket radi hráme, do toho 

všetky sily dáme. 

Nikdy sa tu nenudíme, vždy niečo 

nové uvidíme. 

Guvernérky sa s nami hrajú 

a aktivity vymýšľajú.  

V amfiku súťaže máme, na pódiu, na 

pódiu si zaspievame. 

V piatok, keď odchod bude, všetko  

nám to chýbať bude. 



Školský ples    

 

Po ťažkom období, kedy sa deviataci 

pripravovali na Testovanie 9 i na prijímacie 

skúšky a všetko toto úspešne absolvovali, 

žiačky IX.C triedy zorganizovali školský 

ples. V piatok 13.mája 2016 sa v školskej jedálni s prvými tónmi hudby 

rozprúdila zábava žiakov deviateho a ôsmeho ročníka. K plesu patrí skvelá 

hudba, dobrá večera, príjemná atmosféra a mladí ľudia túžiaci po tanci a zábave. 

Radosť neubúdala   ani pri stúpajúcom napätí pri tombole. Ako to už býva, 

tombolu nevyhrali všetci, ale každý žiak i učiteľ si so sebou odniesol malú cenu 

útechy a spomienky - magnetku s plesovým motívom a obrázkom školy. 

 

Medzinárodný deň detí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ku krásnemu sviatku všetkých detí sa dnes na našej škole organizoval 

OLYMPIJSKÝ DEŇ. 

             

     Deň sa začal pochodom s olympijským ohňom, po ktorom sme si vypočuli 

olympijskú hymnu. Po prečítaní sľubov zo strany športovcov aj rozhodcov sa 

deti pustili do plnenia 14-tich disciplín, ktoré boli rozmiestnené po celom 

školskom dvore.  

          Deň plný športu a zábavy sa deťom veľmi páčil.  

 

 



Exkurzie, výlety 

 

Tesárske Mlyňany 

 

Dňa 6. mája 2016 sa naši žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili exkurzie do arboréta v Tesárskych 

Mlyňanoch ktorú sme zorganizovali v spolupráci s  CVČ Relax, oddelením prírodovedy 

Ekorelax.  Deťom sa vo voľnej prírode veľmi páčilo. Uchvátila ich pestrosť kvetov 

rododendronov a azaliek, ale najmä rôznorodosť cudzokrajných drevín. Arborétum v T. 

Mlyňanoch je jednou z najväčších a najkrajších záhrad v strednej Európe. Toto majstrovské 

dielo aklimatizácie cudzokrajných drevín s esteticky pôsobivou záhradnou architektúrou, 

ktorú dopĺňa  neoklasicistický kaštieľ, očarí každého už na prvý pohľad. Arborétum založil 

v roku 1892 Štefan Ambrózy, ktorý k svojmu veľkostatku prikúpil  malý les  na svahu doliny 

Žitavy a začal na ňom sadiť cudzokrajné dreviny. V súčasnosti tu  na ploche 67 hektárov 

rastie viac ako 2 300 druhov vždyzelených a opadavých  druhov. Park sa skladá z európskej, 

americkej,  a ázijskej časti. Malebnosť parku dotvárajú jazierka a orientálne besiedky. 

Pozornosti detí neušiel sekvojovec mamutí, ktorý má 118 rokov s výškou skoro 30 metrov. 

Žiakov zaujali zátišia priam ako vyšité z japonskej záhrady, v ktorej dominovali ako dáždnik 

upravené   javory, bambusy, ale aj rôzne druhy borovíc. Presne o 12 hodine na poludnie nás 

privítali svojim kŕkajúcim koncertom žabky v jazierku. Počasie nám prialo. Mali sme krásny 

slnečný deň. Skoro každý účastník našej exkurzie si domov zakúpil v predajni arboréta kúsok 

zelenej prírody v kvetináči. Malý kvietok, alebo stromček bude deťom pripomínať naše 

putovanie po exotickom parku, ktorý máme na Slovensku a súčasne je najväčší v strednej 

Európe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exkurzia 

do Drienčan 

 

Jeden krásny slnečný deň 

vylákal žiakov 3. ročníka na 

koncoročný výlet do obce 

Drienčany.  

Všetci sa veľmi tešili, že sa 

vyvetrajú v prírode. Už pri príchode do obce žiaci videli rôzne rozprávkové 

postavy vyrezávané z dreva. Potom si prezreli pamätné izby Pavla Dobšinského, 

ktorými ich sprevádzala súčasná evanjelická farárka obce. Nevynechali ani 

návštevu krásneho kostola s jedinečnou atmosférou.  

Túra pokračovala náučným chodníkom k rozprávkovému labyrintu, ktorý v sebe 

ukrýval úryvky z Dobšinského rozprávok a k slnečným hodinám s 

rozprávkovými postavičkami. 

Na záver výletu sa pokračovali náučným chodníkom cez les k lavičkám, pri 

ktorých sa schuti najedli a zahrali  sa rôzne hry. Tento výlet do prírody  veľmi 

potešil všetkých a zanechal v každom krásne spomienky na záver tretieho 

ročníka.  

 



Návšteva Hvezdárne 

Žiaci 1. Stupňa navštívili Hvezdáreň 

v Rimavskej Sobote. Pozreli si celý areál, 

modely planétiek, pozorovali panorámu mesta 

ďalekohľadom, videli film o vesmíre. 

Po zaujímavej a poučnej prehliadke 

nasledovala „opekačka“ v krásnom prostredí 

a cesta domov vláčikom. 

 

 

 

Ďalší žiaci navštívili Ekorelax, Teplý Vrch, Kurinec, 

Košice a ďalšie pekné miesta. 

 

 

 

 

 

 

 



Úspechy našich žiakov 
Sme hrdí na našich žiakov, ktorí reprezentujú školu v rôznych vedomostných, prednesových aj 

športových súťažiach. Dosiahli krásne výsledky a právom si zaslúžia našu pozornosť. 

 

 

 

 

Matematická olympiáda: 2. m. – M. 

Smoliga 

                                        2 .m. – B. Daňuš 

                                        3.m. – M. 

Katreniak 

Biologická olympiáda: 2. miesto – V. Ilčíková 

                                     2. m.– N. Széplakyová 

                                    3. m. – Ž. Slováková            

Dejepisná olympiáda: 1. m. B. Fülöpová                     

                                  2. m. V. Harnóczová 

                                  2. m. F. Krajňák 

Geografická olympiáda: 2. m. V. Mančuška 

Biblická olympiáda: 2. miesto    

 

Európa v škole: 1.m. Ž. Slováková                               

                         2.m. K. Veľochová 

                         2.m. R. Vyrvová    

                         3.m. G. Gembická   

 



Hviezdoslavov Kubín:                 

1. kat. – 1.m. S. Kurák 

2. kat. – 1.m. E. Egyudová – poézia 

                1.m. N. Gažiová - próza   

3. kat. – 3.m. A. Maláková – próza 

 

 

 

 

       

 

Úspešní športovci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sládkovičova Radvaň – S. Kurák:  2. miesto  

 

 

 

Deň štúrovskej poézie – M. Váňová :  

                                         1. miesto 

 

 

LEGOMAJSTER – J. Haninčík, A. Gáliková: 1. miesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slávik Slovenska – K. Kislingerová: 

                                 2. miesto 

 

 



              V. Mančuška: 2. miesto 

 

 

 V. Trnková: 2. miesto      

 

MS v minifutbale žiakov – 3. miesto 

 

 

 

 

Pramene – družstvo žiačok 7. ročníka: M. Klembusová, S. Mázorová, Z. 

Astalošová  – 3. miesto 

 

S R D E Č N E       B L A H O Ž E L Á M E  !!!!! 

 



Vedeli ste, ktoré sú svetové, medzinárodné 

dni a sviatky? 

  Tu sú.... 

 

Január 

 1. január - Svetový deň mieru 

 24. január - Deň komplimentov  

 27. január - Medzinárodný deň 

pamiatky obetí holokaustu 

 31. január - Svetový deň pomoci 

malomocným 

Február 

 2. február - Svetový deň 

zasväteného života 

 4. február - Svetový deň rakoviny 

 9. február - Svetový deň 

manželstva 

 6. február - Medzinárodný deň 

nulovej tolerancie mrzačenia 

ženských pohlavných orgánov 

 11. február - Svetový deň chorých  

 11. február - Deň pre bezpečnejší 

internet 

 14. február - Sviatok sv. 

Valentína, Deň zaľúbených  

 15. február - Deň osamelých
[5]

 

 28. február - Medzinárodný deň 

kvetinového dizajnu 

Marec 

 Marec - mesiac knihy 

 7. marec - Svetový deň modlitieb 

žien 

 8. marec - Svetový týždeň žien 

 8. marec - Medzinárodný deň žien 

 22. marec - Svetový deň vody 

 28. marec - Deň učiteľov 

 30. marec - Deň lekárov 

Apríl 

 1. apríl - Svetový deň vtáctva 

 7. apríl - Svetový deň zdravia 

 22. apríl - Svetový deň Zeme 

 28. apríl - Svetový deň bezpečnosti 

a zdravia pri práci 

Máj 

 Druhá nedeľa v máji - Deň matiek 

 Svetový týždeň rešpektu k pôrodu 

 1. máj - Sviatok práce 

 4. máj - Medzinárodný deň hasičov 

 5. máj - Medzinárodný deň 

pôrodných asistentiek 

 8. máj - Medzinárodný deň 

Červeného kríža 

 15. máj - Medzinárodný deň rodiny 

 18. máj - Medzinárodný deň múzeí 

 23.máj - Svetový deň korytnačiek 

 24. máj - Európsky deň národných 

parkov 

 25. máj - Medzinárodný deň 

nezvestných detí 

 31. máj - Svetový deň bez tabaku 

Jún 

 Tretia nedeľa v júni - Deň otcov 

 1. jún - Medzinárodný deň detí 

 4. jún - Medzinárodný deň 

nevinných detských obetí agresie 

 5. jún - Svetový deň životného 

prostredia 

 12. jún - Medzinárodný deň proti 

detskej práci, Svetový deň remesiel  

 14. jún - Svetový deň darcov krvi 

 21. jún - Deň kvetov 
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 23. jún - Deň verejnej služby  

Júl 

 5. júl - Deň workoholikov 

 11. júl - Svetový deň populácie 

 30. júl - Medzinárodný deň 

priateľstva 

August 

 1. august - Svetový deň na podporu 

dojčenia 

 7. august - Medzinárodný deň 

priateľstva 

 7. august - Medzinárodný deň 

odpúšťania 

 9. august - Deň Nagasaki 

 12. august - Medzinárodný deň 

mládeže 

 13. august - Medzinárodný deň 

ľavákov 

September 

 1. september - Deň Ústavy 

Slovenskej republiky 

 8. september - Medzinárodný deň 

gramotnosti 

 8. september - Svetový deň prvej 

pomoci 

 13. september - Deň pozitívneho 

myslenia 

 13. september - Medzinárodný deň 

čokolády 

 16. september - Svetový deň 

kňazov 

 21. september - Medzinárodný deň 

mieru 

 22. september - Svetový deň bez 

áut  

 30. september - Svetový deň srdca 

Október 

 1. október - Medzinárodný deň 

starších ľudí 

 4. október - Svetový deň ochrany 

zvierat 

 5. október - Svetový deň úsmevu 

 5. október - Svetový deň učiteľov 

 12. október - Deň starých rodičov 

 15. október - Deň bielej palice 

 16. október - Svetový deň výživy 

 16. október - Svetový deň chrbtice 

 20. október - Stredoeurópsky deň 

stromov 

 31. október - Svetový deň sporenia 

November 

 1. november - Sviatok všetkých 

svätých 

 2. november - Pamiatka zosnulých 

 3. november - Sviatok sv. Huberta, 

patróna poľovníkov 

 4. november - Svetový deň behu 

 9. november - Svetový deň 

slobody 

 15. november - Medzinárodný deň 

bez fajčenia 

 20. november - Svetový deň detí 

 30. november - Deň počítačovej 

bezpečnosti 

December 

        1. december - Svetový deň boja 

proti AIDS 

 2. december - Medzinárodný deň 

zrušenia otroctva 

 3. december - Medzinárodný deň 

zdravotne postihnutých osôb 

 10. december - Deň ľudských práv 
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Tipy na letné výlety...  

 

Hrady a zámky na Slovensku 

Bojnický zámok patrí medzi najkrajšie 

pamiatkové objekty na Slovensku a 

vyhľadávajú ho návštevníci z celého sveta. 

Pôvodne Bojnický hrad je jedným z 

najstarších a najvýznamnejších slovenských 

hradov a jeho história siaha až do čias 

Veľkomoravskej ríše. 

Od 17. storočia patril zámok Pálffyovcom, 

ktorí v roku 1909 dokončili prestavbu 

goticko renesančného hradu na súčasný reprezentačný zámok. 

 

Bratislavský hrad je najdôležitejší a 

centrálny hrad v Bratislave. Je už 

dlhé stáročia neodmysliteľnou 

súčasťou panorámy hlavného mesta. 

Leží na najjužnejšom výbežku 

Malých Karpát. Prvý raz sa spomína 

r. 970. V polovici 16. storočia bol 

dokonca rezidenciou uhorských 

kráľov. 

Hrad Červený Kameň sa pokladá sa za 

jeden z unikátov stredoeurópskeho 

staviteľstva. Jeho počiatky siahajú do roku 

1240. Verejnosti bol celý hrad sprístupnený 

až v roku 1997. V jeho priestoroch sa 

nachádza múzeum. Pre návštevníkov je v 

ňom zriadená zaujímavá expozícia dobového 

života vysokej šľachty.   

 



Krásna Hôrka je zachovalý hrad zo 14. 

storočia, ktorý sa nachádza nad obcou 

Krásnohorské Podhradie neďaleko 

Rožňavy. Prvá písomná zmienka o hrade 

je z roku 1333. Hrad je od roku 1961 

národnou kultúrnou pamiatkou. 

Nachádza sa v ňom múzeum so 

vzácnym historickým nábytkom. Na hrad 

vedie 3 km dlhá cesta z Krásnohorského 

Podhradia. 

 

 

 

Hrad Strečno sa nachádza v 

rovnomennej obci Strečno. Dnešný 

vnútorný gotický hrad vybudovali na 

základoch zo 14. storočia. 

Pôvodná stredoveká cesta (dnes 

vydláždená), obchádzajúca hradné bralo, 

vedie návštevníka k vstupnej bráne s 

premostením nad skalnatou hradobnou 

priekopou. 

 

Sedem kilometrov od baníckeho 

mestečka Rožňava sa nachádza malebná 

dedina Betliar, ktorá sa pýši honosným 

kaštieľom s pôvodným zariadením a 

zbierkami, ktoré lákajú návštevníkov z 

celého sveta. 

Kaštieľ pochádza zo začiatku 18. 

storočia a postavili ho na základoch 

staršieho renesančného kaštieľa 



Bebekovcov. Dal ho postaviť Štefan Andráši ako poschodový, ešte opevnený kaštieľ so 

štyrmi nárožnými vežami. Neskôr v priebehu histórie absolvoval viacero stavebných úprav. 

Kaštieľ zaplnili jeho majitelia množstvom vzácneho nábytku, umeleckých diel a zbierok. 

Prevahu zbierok tvoria maliarske diela, najmä obrazy realistov 19. storočia. Druhú časť 

zbierok (na prízemí) tvoria dovezené exotické predmety a poľovnícke trofeje, ktoré nemajú 

rovnocennú hodnotu s umeleckými zbierkami. Park spestrujú nielen jazierka, ale aj menšie 

záhradné stavby (pavilóny, groty, vodomety). Nachádzajú sa tu aj vzácne exotické stromy a 

zvyšky prastarého tisového lesa. 

Kaštieľ v Svätom Antone je Národná 

kultúrna pamiatka. Postavený bol na 

mieste opevneného stredovekého 

hrádku z 15. storočia a počas doby 

svojej existencie bol viackrát 

prebudovaný. Dnes slúži ako múzeum. 

Zaujímavosťou je, že kaštieľ má 

symbolicky 4 vchody (ročné obdobia), 7 

arkád (dni v týždni), 12 komínov (mesiace v roku), 52 izieb (týždne v roku) a 365 okien (dni 

v roku). 

Na jeho prvom poschodí sú dnes sprístupnené pôvodné interiéry od obdobia baroka až po 

druhú polovicu 19. storočia a nachádza sa tu aj poľovnícke múzeum s mnohými zbraňami a 

loveckými trofejami. 

Skvostom múzea je Zlatý salón s nábytkom, ktorý venovala Mária Terézia ako súčasť 

svadobného daru svojej dcére Márii Antoinette. 

Oravský hrad je jeden z najkrajších 

hradov na Slovensku. Nachádza sa v 

obci Oravský Podzámok nad riekou 

Orava a je výraznou dominantou 

oravského regiónu. 



V hrade má oravské múzeum tri stále expozície – etnogafickú, historickú a prírodovednú. 

Trenčiansky hrad je dominantou nielen Trenčína ale celého Považia. Vznikol v 11. 

storočí ako pohraničná pevnosť, strážiaca 

dôležité vážske brody a karpatské 

priesmyky, cez ktoré prechádzali 

obchodné cesty. V ďalších storočiach sa 

stal sídlom pohraničného komitátu, 

kráľovskej a neskôr šľachtickej župy. 

Dnes sa v jeho starobylých priestoroch 

nachádzajú výstavné priestory a viaceré 

expozície Trenčianskeho múzea. 

Prehliadka hradu je veľmi zaujímavým zážitkom. 

S trenčianskym hradom je spojená leganda o Fatime a Omarovi. Povesť hovorí, že hradný 

pán Štefan Zápoľský zajal krásnu tureckú princeznú Fatimu a turecký princ Omar, ktorý 

Fatimu miloval dostal za úlohu vykopať na hrade studňu. Štyri roky musel kopať do skaly, 

kým priniesol hradnému pánovi vodu a bol spolu s Fatimou prepustený na slobodu. Studňa je 

hlboká 80 m a je označovaná aj pojmom studňa lásky. 

 

Národná kultúrna pamiatka Zvolenský 

zámok je dominantou a symbolom 

stredoslovenského mesta Zvolen. Tento 

goticko–renesančný zámok dal postaviť v 

70. rokoch 14. storočia uhorský kráľ 

Ľudovít I. ako poľovnícke sídlo 

uhorských kráľov. 

V súčasnosti je zámok pod správou 

Slovenskej národnej galérie, ktorá ho 

využíva na výstavy svojich expozícií. Medzi stále expozície patrí výstava kópií diel Majtra 

Pavla z Levoče alebo výber z diel európskeho výtvarného umenia. 



22 zaujímavostí o Slovensku 
 

1. Slovensko má najkratšiu hranicu s Ukrajinou. Jej dĺžka je iba 98 

kilometrov. Najdlhšiu hranicu má s Maďarskom. Táto hranica je 

dlhá 669 kilometrov. 

2. Slováci to k moru predsa len nemajú až tak ďaleko. Do chorvátskej Rijeky 

je to 361 kilometrov. Pokiaľ by ste sa chceli vybrať k Baltskému moru do 

Gdansku, budete musieť prejsť 440 kilometrov. Do rumunske Constanzy 

k Čiernemu moru je to zase 686 kilometrov. 

3. Stred Slovenska sa nachádza v dedine Ľubietovský Vepor. 

4. Najsevernejším miestom Slovenska je vrch Babia hora. 

5. Bratislava je síce hlavným mestom Slovenska, avšak až do 20. storočia 

v ňom Slováci tvorili menšinu. Väčšinu obyvateľstva tvorili Nemci, 

Rakúšania, Česi a Maďari. 

6. Najmä na východe krajiny sa nachádzajú drevené kostolíky. V mnohých 

z nich by ste nenašli ani jeden kliniec. Časť z týchto kostolíkov je zapísaná 

na Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 

7. Po mnohé storočia to mali nekatolícke kostoly zložité. Podľa zákona sa pri 

ich konštrukcii nemohli používať pevné materiály ako kov či kameň. 

8. Viac ako 40 percent krajiny je tvorenej lesom.  Týmto číslom sa Slovensko 

radí medzi najzalesnenejšie krajiny Európy. 

9. Najväčším národným parkom Slovenska je Národný park Nízke Tatry. 

Jeho rozloha je 81 095 hektárov. 

10.  Medzi svetové celebrity, ktoré majú/mali predkov zo Slovenska patria 

napríklad:  Angelina Jolie, Paul Newman, John Malkovich, Andy 

Warhol. 

11.  Slovensko je krajina hradov. Po celej krajine by ste ich napočítali viac ako 

300. Nie všetky sú však v dobrom stave. Väčšina slovenských hradov sa 

nachádza v rôznom štádiu ruin. 

12.  Mnohé zdroje tvrdia, že geografické centrum Európy je na 

Slovensku.  Kúsok od dediny  Kremnické Bane. Na mieste geografického 

stredu Európy dnes nájdete veľký kameň. Stačí si do GPS zadať 

súradnice  48°45′N 18°55′E a toto miesto určite neminiete. 

13.  Štefan Banič sa považuje za vynálezcu padáka. Toto zariadenie 

vynašiel počas svojho pobytu v Spojených štátoch amerických v rokoch 

1907-1921. Jeho vynález bol následne štandardnou výbavou amerických 

vojakov počas prvej svetovej vojny. 

http://posvete.sk/ukrajina-zaujimavosti
http://posvete.sk/chorvatsko-zaujimavosti
http://posvete.sk/polsko-zaujimavosti
http://posvete.sk/polsko-zaujimavosti
http://posvete.sk/rakusko-zaujimavosti


14.  V Levoči nájdete najvyšší gotický oltár na svete. Jeho autorom je Majster 

Pavol z Levoče. Celý oltár je vyrobený výhradne z dreva. 

15.  Kremnická mincovňa je najstaršia nepretržite fungujúca mincovňa na 

svete. Mince sa tu razia už od roku 1328. V tejto mincovni boli vyrazené 

aj slovenské euromince. Kremnická mincovňa však má zakázky z celého 

sveta. 

16.   Najvyšší sintrový stĺp sa nachádza v  Krasnohorskej jaskyňa. Tento údaj 

si pokojne môžete vyhľadať aj v Guinessovej knihe svetových rekordov. 

17.  Prvú technickú univerzitu sveta založila Mária Terézia v Banskej 

Štiavnici. Išlo o Banskú akadémiu. 

18.  Slovensko sa môže pochváliť viac ako štvormi tisíckami jaskýň. A stále 

nové a nové sú objavované. Ako turisti sa však do drvivej väčšiny z nich 

nedostanete. Pre verejnosť je sprístupnených iba 12 z nich. Dobšinská 

ľadová jaskyňa (neďaleko Národného parku Slovenský raj) bola zaradená 

na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 

19.  Asi najzaujímavejšou zo všetkých jaskýň je Ochtinská aragonitová 

jaskyňa. Vo svete sú verejnosti sprístupnené iba dve ďalšie aragonitové 

jaskyne. 

20.  Najväčšie a najhlbšie tatranské pleso sa volá Veľké Hincovo jazero. 

21. Najväčšie vulkanické jazero sa volá Morské oko. 

22.  Najvyššiu kostolnú vežu je potrebné hľadať v Spišskej Novej Vsi. Kostol 

tu má výšku až 82 metrov. 

 



Deviataci odchádzajú.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.A 

 

Nedá sa len tak odísť zo školských lavíc, 

nepovedať, majte sa priatelia! 

Zbohom milí kantori. 

Jedna kniha sa zatvorí. 

Otvárajú sa nám brány 

z nezapísanej strany, 

veď zo základných pravidiel  

prelúskali sme slušný diel.                               

Vaše tváre, hlasy slová 

budú tu zas a znova! 

S tečúcim života tokom 

so zaslzeným okom , 

spomenieme si na všetkých Vás. 

Ďakujeme za toľko krás! 

Ešte raz spolužiaci milí  

zakričme vivat tejto chvíli! 



9.B 

9.C 



Trochu zábavy na  

 

 

"Predstav si, mami," hovorí Vierka po 

návrate zo školy. "Dnes sme písali 

písomku a ja v nej nemám ani jednu pravopisnú chybu." "No to som naozaj rada 

Vierka! A z čoho ste písali?" "Z matematiky..." 

 

Čo hovoril tvoj otec na vysvedčenie? Strašne sa hneval, pán učiteľ, radšej sa mu 

snažte vyhnúť!    

 

Príde malá Anička domov zo školy a otec sa jej pýta. „Čo bolo v škole?" 

„Ale nič, len som dostala štvorku zo zemepisu - nemohla som nájsť 

Aljašku..." „A nenechala si si ju v izbe?" 

 

V škole sa pýtajú maďarského chlapčeka. Lászlo povedz nám čo je korytnačka. - 

Taký veľký opancierovaný žaba, neskáče, len plazí zem. 

 

Pán učiteľ hovorí žiakovi: - Veď sme si hovorili, že za vetou príde bodka. - Ja 

som čakal, ale žiadna bodka neprišla.  

 


