
 

 

 

 

 

 



 

      Tak sme sa dočkali. Je tu koniec ďalšieho roka a my sme opäť o niečo starší a múdrejší. Žiaci aj 

učitelia... vyčerpaní po desaťmesačnej neľahkej práci ... všetci sa už tešíme na letné prázdniny. Je za 

nami náročný školský rok, v ktorom sme veľa urobili. Vieme však, že stále je čo zlepšovať, vieme aj to, 

ako na to. A už v septembri sa do toho opäť s odhodlaním pustíme. Teraz však už šup, šup ... užívať si 

letné prázdniny. 
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Žiaci tretieho ročníka sa v dňoch od 8. februára do 14. februára 2017, 
zúčastnili lyžiarskeho výcviku s dennou dochádzkou v lyžiarskom 

stredisku Kokava - Línia. 
V krásnom prostredí s dobrými snehovými podmienkami  strávilo 

36 tretiakov  príjemné chvíle. 
 

 
          

Všetci zúčastnení sa naučili vyviesť vlekom a bezpečne zjazdiť svah.  Do školy sme sa vrátili unavení, 
ale s pekným pocitom, že všetci chceme lyžovať.  
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VALENTÍNSKE ODKAZY 

 

              Deň sv.Valentína je dňom 
zaľúbených, kedy dávame najavo 
svoje city a obdarúvame sa 
maličkosťami, ktoré nám vyčaria 
úsmev na tvári. 
             Podľa legiend bol svätý 
Valentinus kňaz a lekár a žil v 
3.storočí v Ríme. Krutý cisár 
Claudius II. v celej krajine zakázal 
vojakom ženiť sa. Kňaz Valentín 
jeho zákaz ignoroval a potajomky 
zasnuboval a oddával zaľúbené 
páry. Claudius II. dal rebela lásky 
popraviť 14. februára roku 269. 
            Pred svojou popravou vraj Valentín stihol prinavrátiť zrak a sluch postihnutej dcére 
svojho žalárnika a podľa novšej legendy sa kňaz a dievča do seba dokonca zamilovali. Traduje 
sa , že Valentín poslal deve pred smrťou lístok s nápisom „Od Tvojho Valentína“. 
           Prvú valentínku poslal v 15.storočí z londýnskeho väzenia svojej manželke orleánsky 
vojvoda Charles a tradícia sa rozšírila najviac v 19.storočí, keď sa svätovalentínske pozdravy 
začali vyrábať hromadne.  
 
          Žiaci školy zostali verní tradícii a odkazu našich predkova 14.februára si pripomenuli  
zaujímavými akciami. 
          Prvou bola súťaž o najkrajšie srdiečko a srdiečkový venček, do ktorej sa so svojimi 

krásnymi a zaujímavými prácami zapojilo 37 žiakov. 

                         Martinka Mitterová zo 7.A získala 1.miesto  

                         Viktória Zenglerová zo 6.A získala 2.miesto 

                         Kristínka Furmanová zo 6.C  získala 3.miesto 

            Mnohí žiaci využili  možnosť napísať valentínku s milými slovami svojim kamarátom a 

učiteľom. Tie pripínali do obrovského srdca umiestneného na dolnej chodbe školy. 

Zástupcovia žiackeho parlamentu vyrobili i malé valentínske pozdravy, ktoré odovzdali do 

rúk svojim pedagógom aj ďalším zamestnancom školy. 

            Aj žiaci 1.stupňa svoje city prejavili prostredníctvom srdiečkových odkazov, ktoré 

vlepovali na veľké srdiečka. 
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FAŠIANGOVÝ KARNEVAL 

Fašiangy, Turíce, Veľká noc bude ... 

Prekrásne masky, dobrá zábava, smiech, tanec  a karneval sa začal. 

V telocvični sa zišli tie najrozmanitejšie 

masky, aby sa predviedli „ŠAŠOVI JAŠOVI“. 

Pre deti boli pripravené rôzne súťaže, v 

ktorých si mohli vyskúšať svoju obratnosť, 

šikovnosť aj rýchlosť. Nechýbala dobrá 

nálada a radosť z tancovania, ktoré 

prezrádzal úsmev na detských tváričkách. 

Pre všetky deti bola pripravená „MAČKA 

VO VRECI“, ktorá ukrývala vecnú odmenu 

pre každú masku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÝŽDEŇ PRIATEĽSTVA 

 
„Nič nie je v živote také potrebné ako priateľstvo“ .                     

                                                                   Aristoteles 

 

V tejto múdrej myšlienke sa niesol týždeň priateľstva v našej škole.  
 

          Na chodbe na nástenke boli umiestnené  citáty 

o priateľstve, ktoré si žiaci mohli prečítať. Na 

hodinách etickej výchovy žiaci vyplnili dotazníky 

o priateľstve, na hodine výtvarnej výchovy žiaci 

vyhotovili náramky, prstienky priateľstva a obdarovali 

sa nimi. Na hodine lega žiaci vyrobili fiktívneho 

priateľa i sady  hrnčekov priateľstva.  

        Veríme, že tieto aktivity utužili veľa priateľstiev, 

ale zároveň podnietili aj vznik nových priateľstiev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DAROVANIA KNÍH 

                14.februára pani učiteľky so svojimi štvrtákmi v rámci Medzinárodného dňa 

darovania kníh spravili malú besiedku na tému „Kniha“. Láska ku knihám a túžba po nových 

vedomostiach nás láka otvárať a čítať nové a nové knihy. 

                V rámci tohto dňa si deti do školy priniesli svoju knižku, ktorú predstavili svojim 

kamarátom a zároveň ju mohli niekomu podarovať. Darovanie knižky pre žiakov v tento deň 

znamenalo aj potešiť niekoho iného. Možno práve knižka, ktorú sme podarovali kamarátovi 

mu otvorí dvere do sveta príbehov, rozprávok či povestí. 
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MAREC - MESIAC KNIHY 

,,Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť“. 

  

           V rámci Marca knihy sa uskutočnili pre žiakov našej 

školy nasledovné akcie: 

Výstavka starých učebníc, z ktorých sa učili rodičia a starí rodičia našich žiakov. 

Súťažná výstava čitateľských denníkov žiakov 6. a 7. ročníkov.  

Súťaž s názvom História kníh. Na veľkom paneli na dolnej chodby boli  umiestnené 

informácie o tom, akým spôsobom ľudia po tisícročia zaznamenávali informácie a aj to, akým 

spôsobom i kedy knihy vznikli.  

Na ďalších dvoch paneloch v priestoroch dolnej chodby si žiaci mohli pozrieť výstavku 

rozprávkových komiksov či prečítať, prečo sa práve marec stal mesiacom kníh. Nášli tam aj 

informácie o Matejovi Hrebendovi, o tom, prečo sa stať vášnivým čitateľom, ako aj rôzne 

kuriozity a zaujímavosti o knihách.  

 

HĽADÁ SA HVIEZDA 

                    Dňa 5. apríla 2017 sa žiačky prvého stupňa našej školy zúčastnili speváckej súťaže 

s názvom „Hľadá sa hviezda“ v CVČ Relax. Žiačky sa poctivo pripravovali a ich usilovnosť bola 

ocenená pochvalami, potleskom a nejedným diplomom, ktorý sme si zo súťaže priniesli. 

Kinge Kislingerovej –  3. miesto (ľudová pieseň) 

                                            2. miesto (moderná pieseň)  

Viktrórii Bohóovej –  3. miesto (moderná pieseň) 

 

 

 

 



SV. FLORIÁN – PATRÓN HASIČOV 

Sv. Florián je patrónom hasičov a záchranárov 

Zobrazuje sa ako rímsky vojak s prilbou na hlave, 

v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu. 

Svätý Florián žil koncom 3. a začiatkom 4. Storočia po Kristovi.  

Podľa legendy ochránil istého uhliara, 

ktorý spadol do ohňa. 

To najdôležitejšie, prečo sa stal patrónom hasičov, 

je jeho charakter a odvaha. 

Svoj život obetoval preto, aby zachránil ďalších vojakov.  

 Pri príležitosti sviatku Svätého Floriána - patróna hasičov, žiaci 

1.stupňa na našej škole mali možnosť, dôkladne preskúmať 

hasičské auto a  mohli obdivovať, čo všetko sa v ňom ukrýva. 

Vyskúšali si hasičskú prilbu a dozvedeli sa niečo o práci 

dobrovoľných hasičov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SVETOVÝ DEŇ  VODY 

               Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do 

posledného dňa svojho života. Považujeme ju za samozrejmosť a 

spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť.  Pokrýva 70% povrchu, 

dávajúc planéte nádhernú modrú farbu, ktorú vídame na fotografiách 

 z vesmíru. 

Voda je najbežnejšou kvapalinou. Podmieňuje, kde môžeme žiť. Od nej 

závisí, či môžeme siať a produkovať dostatok potravy. Ovplyvňuje 

počasie, ktoré máme. 

Všetko živé potrebuje vodu – ľudia, zvieratá i rastliny. Voda je dôležitejšia ako jedlo – väčšina ľudí 

môže prežiť 50 - 60 dní bez jedla, ale len 5 – 10 dní bez vody. 

            Aj tento rok si žiaci 1.stupňa  22.marca  pripomenuli Svetový deň vody. Počas celého 

dopoludnia prebiehali rôzne aktivity, ktorými si žiaci pripomenuli, aká je naša voda vzácna. Štvrtáci si 

pripravili rôzne zaujímavé pokusy s vodou. V prezentácii sa dozvedeli o kolobehu vody v prírode, 

spoznali rôzne skupenstvá vody, zaspievali si pieseň Pláva kačka po jazere , zahrali sa na kvapky vody, 

pátrali  po vode v triede. Svoje vedomosti sme si odskúšali na kvíze s Kvapkou a Kvapkom. Tancujúce 

bublinky obletovali celú našu školu. Potom sme sa vybrali na vychádzku k rieke Rimava. Aby sme ju 

potešili, nakreslili sme kriedami v jej blízkosti veľa pekných farebných obrázkov na chodník. Po 

návrate zo školy sme sa občerstvili s koláčikmi a výbornou minerálnou vodou. 

Takéto rôzne pokusy a čary sa dajú robiť s vodou. 

           

 

 

 

 



SVETOVÝ DEŇ  ZEME  

Dnes má sviatok naša Zem,  

čo jej k sviatku poprajem? 

Modré nebo, zdravý vzduch, 

čisté rieky, v lesoch kľud. 

Nech zmiznú všetky smetiská 

a krášlia ju len ihriská. 

Nech sa darí každej zveri, 

nech Zem našim sľubom verí. 

 

„Budúcnosť buď zelená  alebo nebuď vôbec žiadna!“ 

               22.apríl  je významný deň pre našu modrú planétu, významný deň pre každého 

človeka na nej žijúceho. V  tomto  roku  si pripomíname už jeho 47. výročie. Každý  rok si žiaci 

našej školy pripomíname tento deň  nielen zeleným oblečením, ale aj rozličnými aktivitami a  

zábavným dopoludním. Žiaci 4.C triedy si pripravili do školského rozhlasu reláciu s odkazmi 

pre našu  planétu Zem. Rôznymi aktivitami si žiaci  pripomenuli, ako sa správať k našej Zemi. 

Pozreli si prezentáciu, naučili sme sa báseň, vytvorili  knižku o Zemi, zasadili hrášok, o ktorý 

sa budú starať. Štvrtáci pripravili pre mladších spolužiakov peknú aktivitu. V telocvični plnili 

zaujímavé vedomostné a športové úlohy a pozrieť si a zvieratká, ktoré priniesli  do školy 

štvrtáci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SVETOVÝ DEŇ ČERVENÉHO KRÍŽA 

 
Každý rok,  si 8. mája pripomíname  
SD Červeného kríža a Červeného polmesiaca.  
Vo svete je tento deň príležitosťou oslavovať deň narodenia 
zkladateľa Červeného kríža Henryho Dunanta.  
Poslaním Hodiny "H" je poskytovať informácie a predviesť prvú 
pomoc žiakom, ako aj vyzdvihnúť význam a činnosť tejto organizácie. 

Sovičky si po prezentácii o úrazoch vyskúšali niektoré spôsoby 
poskytovania prvej pomoci. Pomáhali im žiačky z Lučenca. 

  
Jedného dňa medzi nás zavítali študentky zdravotníckej školy z 

Lučenca. Porozprávali nám o tom, ako poskytnúť prvú pomoc pri zraneniach, ktoré sa nám môžu 
bežne stať. Vyskúšali sme si obväzovať drobné rany kamarátovi. Zažili sme pri tom kopec zábavy. 
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DEŇ PÁSIKAVÝCH TRIČIEK – DEŇ TOLERANCIE  

 

              Ľudia sú rôzni v tom, ako vyzerajú, ako sa obliekajú, 

aká je ich viera. Aj keď sme každý iný, mali by sme mať všetci 

rovnaké práva. Aby sa na toto pravidlo nezabúdalo, žiacky 

parlament zorganizoval v našej škole v piatok 26. mája Deň 

tolerancie.  Tí, ktorí mali rovnaký postoj k tolerancii voči 

vierovyznaniu, rasám, osobitým prejavom ľudí a nesúhlasia 

s rasizmom a xenofóbiou, si obliekli v uvedený deň 

pásikavé tričko. 

           Ľudí okolo nás predsa musíme posudzovať  podľa 

toho, ako sa správajú ,čo dokázali urobiť pre ostatných okolo 

seba  a nie podľa toho,  kým sa narodili, ako vyrastali a ku ktorým 

náboženstvám či kultúrnym tradíciám sa hlásia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEŇ MATIEK  

                 ,,Matka je to najlepšie na svete, o čo sa môžeš oprieť.“  
                                                                                                                                   (Oscar Wilde) 

        Jedným z najkrajších sviatkov v roku  je Deň matiek. Preto sa žiaci 5.A triedy pod vedením svojej 

triednej učiteľky rozhodli uctiť si svoje mamičky a pripravili pre ne prekvapenie. Pozvali ich do svojej 

triedy, kde ich čakalo občerstvenie a  potom 

vystúpili s bohatým kultúrnym programom.  

Nechýbal spev, tanec, scénky, básne, hra na 

gitare a klavíri, vtipné dialógy. Na záver mamičky 

dostali  „Diplom pre najlepšiu mamičku,“ ktorý  

každý žiak vymaľoval sám.  

   Všetkým sa program veľmi páčil. Teší nás, že 

okrem mamičiek prišli aj staré mamy a dokonca aj 

niektorí ockovia.  

 

 

Program sa skončil, všetci sa rozišli s lepšou náladu a hrejivým pocitom pri srdciach. 

 



MDD 2017 
 

          Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. 
Medzinárodný deň detí sa zvyčajne oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku sa slávi od 
roku 1952. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD.  
Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách. 
V tento deň je zvykom, že sa na školách neskúša. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

Súťažilo sa v tradičných i netradičných disciplínach: prekážková dráha, skok vo vreci, chôdza 
na chodúľoch, skákanie na trampolíne, cvičenie s kruhmi, hod na cieľ, triafanie gólov a 
mnoho ďalších. 
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Každé dieťa dostalo za svoj výkon odmenu a okrem toho, si mohli pochutnať na cukrovej 
vate. 

 
 

Úsmev na tvárach detí bol dôkazom toho, že MDD 
sa na našej škole vydaril. 
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BIEDY JEDNEJ TRIEDY... 

                      Dozvedeli sme sa zaujímavé až netradičné veci nielen o jednotlivcoch z danej 

triedy, ale aj o celom kolektíve. Rozhodli sme sa osloviť našich výborných a zároveň aj 

najstarších žiakov. Už viete o koho ide? Skúste uhádnuť...  

1. Na čo si najviac spomínate? ... na spanie na hodinách a exkurzie . 

2. Ktorý predmet neobľubujete? ... asi matematiku, občiansku náuku či nemčinu.  

3. Čo vám v škole najviac chýba? ... predmet -  hranie kariet.  

4. Za ktorou pani učiteľkou sa chlapci najviac otáčajú? ... za p. uč. Sivičekovou.  

6. Koľko času najviac venujete učeniu? ... o čom hovoríte? 

7. Čo sa vám nepáči v školskom poriadku? ... A čo všetko tam vlastne je??  

8. Čo by ste doplnili do školského poriadku? ... okrem iného, wifi bez hesla.  

9. Čo vaša triedna učiteľka? Ste s ňou spokojní? ... Áno , sme veľmi spokojní.  

10. Najobľúbenejšie vety vašej triednej? ... ,, Na margo toho...“ 

11. Ako by ste dvoma slovami charakterizovali prestávku vo vašej triede? ... zverinec, 

hurónsky rev a smiech. Treba to zažiť. 

12. Aký predmet by ste zaviedli do učebných osnov? ... varenie a rétoriku.  

13. Najväčší rebel triedy? ... žeby Žofka a Adam B.  

14. Najväčší „šprt“ triedy? ... šprt ale i fajn kamoška - Bea.  

15. Najvtipnejší výrok vo vašej triede? ... „Dnes píšeme písomku.  

16. Najčastejšia veta vo vašej triede pred písomkou? ... „Učil si sa ?“  

17. Kto vám najčastejšie vyrušuje na hodinách? ... Jednoznačne učitelia.  

18. Za ktorým chlapcom sa dievčatá najviac otáčajú vo vašej triede? ... Prosím???   

19. Za ktorým dievčaťom sa najviac otáčajú chlapci vo vašej triede ...Vieme, ale nepovieme ... 

 



 

 

EXKURZIA V EKORELAXE  

 
     Sovičky – žiaci 3.  triedy navštívili Ekorelax  a ujo Paľo im pripravil prednášku o stavovcoch. 

 

Pozreli si video o zvieratkách, videli sme zvlečenú kožu z hada, pancier korytnačky 
 

 

 a nechýbala ani návšteva miniZOO a kŕmenie krokodíla, ktorý sa volá Ela. 
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ŠKOLA V PRÍRODE - TRALALAND 

V dňoch 14. – 19. mája sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili školy v prírode v Trnavej Hore. 

        Tralaland nás privítal krásnym slnečným počasím, ktoré nám skrášľovalo pobyt každý deň. Po 

celý týždeň sa v dopoludňajších hodinách vyučovalo v prírode. Pondelok patril prechádzke lesom. 

Ďalšie dni sme sa venovali výrobe 

dekoračných predmetov z prírodných 

materiálov, maľovaniu vlastných 

tričiek, zdokonaľovaniu svojej 

schopnosti spolupracovať v tíme, 

čítaniu svojich kníh. Každý deň sme 

navštevovali a kŕmili zvieratká, ktoré 

boli v ohradách. V popoludňajších 

hodinách si pre žiakov pripravili 

rôznorodý program animátorky, 

ktoré im vysvetlili princípy a pravidlá 

hier a dozerali na správne plnenie 

disciplín.  Azda najkrajším zážitkom 

pre žiakov bolo člnkovanie na rybníku. Žiaci si mohli vyskúšať veslovanie a korigovanie člnku. Na záver 

sme sa s Tralalandom rozlúčili filmovým večerom a diskotékou. 

   

 



EXKURZIA V KNIŽNICI M. HREBENDU - MULTIKULTURIZMUS 

              Žiaci 8.ročníka v mesiaci máj navštívili Knižnicu M. Hrebendu a prostredníctvom  

zaujímavých aktivít sa dozvedeli informácie  k téme ,,multikulturizmus.   

              Multikulturalizmus je 

ideológia presadzujúca, aby 

spoločnosť pozostávala z rozličných 

kultúr, národov, etník a rás, z ktorých 

každá má mať v rámci spoločnosti 

rovnaké postavenie a práva. 

Dozvedeli sa, že podstatou 

multikulturalizmu je predovšetkým 

tolerancia.  Multikultúrna spoločnosť 

je pluralitná a demokratická 

spoločnosť založená na vzájomnom 

rešpektovaní kultúrnej identity a zvyklostí všetkých jej členov.  

Medzi najznámejšie negatívne ideológie súvisiace s rozvojom multikulturalizmu patria: 

diskriminácia, xenofóbia a rasizmus.  

               Diskriminácia, alebo aj 

znevýhodňovanie, je také konanie, pri 

ktorom sa s jedným človekom 

zaobchádza v tej istej situácii inak než 

s iným človekom na základe jeho 

odlišnosti – napríklad: rasového alebo 

etnického pôvodu, vierovyznania, 

veku, rodu, pohlavia alebo sexuálnej 

orientácie. Diskriminácia je v 

moderných demokratických 

spoločnostiach považovaná za 

neprípustnú.  

             Xenofóbia je odborný termín 

z oblasti psychológie, ktorý znamená 

chorobný strach zo všetkého 

cudzieho, najmä však cudzích a 

neznámych ľudí. Slovo sa používa na 

označenie odporu k cudzincom a 

strachu z nich. Xenofóbia môže viesť 

k rasizmu.  

             Rasizmus je nevedecké učenie o nerovnosti ľudských rás. Rasistické názory v 

minulosti v niektorých prípadoch viedli ku genocíde. S rasizmom súvisí hlavne z tohto 

obdobia aj jedna jeho zvláštna podskupina – antisemitizmus, negatívny postoj voči Židom.  



 

 

Olympiády a vedomostné súťaže: 

Olympiáda zo slovenského jazyka: B. Fülőpová – 1.miesto – okresné kolo  

Dejepisná olympiáda: B. Fülőpová – 1.miesto – okresné kolo 

                                                                          úspešná riešiteľka – krajské kolo 

                                         K. Ďurianová – 3.miesto – okresné kolo 

                                         F. Krajňák – 3.miesto – okresné kolo 

Biblická olympiáda: V. Trnková, Ž. Slováková, L.Gazdíková – 1.miesto – okresné kolo  

Matematická olympiáda: S.  Štoberová – 2.miesto – okresné kolo 

                                                     CH. Matyinkó – 1.miesto – okresné kolo 

Matematická pytagoriáda: S.  Štoberová – 3.miesto – okresné kolo 

                                                         CH. Matyinkó – 2.miesto – okresné kolo 

                                                          V. Cerovská – 2.miesto – okresné kolo 

                                                         M. Katreniak – 2.miesto – okresné kolo 

Chemická olympiáda: T. Gomboš – 3.miesto – okresné kolo 

 

Objavujeme čaro chémie: T. Gomboš – 7.miesto – celoslovenské kolo 

 

História 2.svetovej vojny, SNP a protifašistického odboja: B. Fülőpová 

                                                                                                                            L. Gazdíková 

                                                                                                                            V. Trnková     

                                                                         1.miesto v mestskom i regionálnom kole 

                                                                                                                           Ž. Slováková 

                                                                                                                           K. Ďurianová 

                                                                                                                           A. Farkašová 

                                                                        2.miesto v mestskom i regionálnom kole 

Súťaž družstiev mladých zdravotníkov: V. Trnková, R. Antalová, B. Fülőpová, 

                                                                                    L. Gazdíková, Ž. Slováková – 2.miesto   

                                                                     

Prednesové a literárne súťaže: 

Šaliansky Maťko: N. Gažiová – 1.miesto 



Hviezdoslavov Kubín: S. Kurek – 1.miesto – regionálne kolo 

                                                                  1.miesto – krajské kolo 

                                               J. Haninčík – 3.miesto okresné kolo 

                                                                      1.miesto – regionálne kolo 

                                               N. Gažiová – 2.miesto – okresné kolo 

Deň štúrovskej poézie: I. Albert – 3.miesto – okresné kolo 

Dobšinského rozprávkový Gemer: B. Madarászová – 3.miesto – celoslovenské kolo 

Športové súťaže: 

Beh J. Jesenského: N. Gažiová – 1.miesto 

                                        D. Uhrinová – 2.miesto 

                                        E. Suja – 1.miesto 

                                        D. Kučeráková – 3.miesto 

                                        S. Borsos – 3.miesto 

Gemerský Triatlon – štafeta: P. Dulanský, M. Vyrva, S. Fehér – 2.miesto 

Miniflorbalová liga starších žiakov: dievčatá – 1.miesto 

                                                                           chlapci – 3.miesto 

Viacboj všestrannosti 2017: D. Študenc – 1.miesto 

                                                            N. Gažiová – 1.miesto 

                                                            L. Vaculčiak – 2.miesto 

                                                            S. Uhrinová – 3.miesto 

                                                            K. Czízi – 3.miesto 

Futbalový Cup 2017: P.Kováčová, V. Kováčová, D. Sojková, V. Molnárová: 

                                                1.miesto – okresné kolo 

                                                1.miesto – regionálne kolo 

                                                4.miesto – krajské kolo 

McDONALD CUP – minifutbal- žiaci 1.stupňa: 1.miesto – okresné kolo 

                                                                                                 3.miesto – krajské kolo 

Miniflorbalová liga mladších žiakov: 1.miesto 

Na bicykli bezpečne 2017: 3.miesto – okresné kolo  

 

B L A H O Ž E L Á M E! 



 

 

 

VÝZNAM SYMBOLOV  

            Poznáte význam niektorých symbolov? Máte svoj obľúbený talizman a nie ste si isté, 

čo znamená? Tak čítaj ďalej...  

 

                                Anjel = dobré správy                                                                       

Ryba = úspech 

Balón = krátkodobé starosti                                                      

                                                                               Ruža = sláva  

Džbán = výhra                                                                              

                              Slnko = šťastie  

Husle = sebectvo                                                                                

Sviečka = pomoc od iných 

Holub = dôležité správy                                                                 

                                                                                              Hviezda = šťastie                                                                                

Jablko = pracovný úspech                                                                 

Kľúč = vyriešenie problémov                                                              

                                                Loď = úspešná cesta                                                                                 

      

Medaila = odmena                                                                                   

Koľaje = dlhá cesta                                   Motýľ = nestálosť  

                                                                      

Kvety = spokojnosť 



Okno = priateľstvo                                                                                     

ZAUJÍMAVOSTI OD A PO Z  

              Vieš, ktoré potraviny ťa dostanú do formy, alebo ťa dokonca vyliečia?  

 

Čokoláda – utešuje dušu.  

Banán – zázrak proti depresii.  

Ríbezľa – dodáva odvahu.  

Syr – rozveseľuje a zároveň rozpúšťa látky, ktoré sa podieľajú na tvorbe zubného kazu. 

Paradajka – zbavuje bojazlivosti.  

Škorica – zlepšuje náladu. 

Orechy – posilňujú nervovú sústavu. 

 

 

Niekoľko rád, aby ste prázdniny nestrávili v nemocnici: 

 

 pozri sa na každú stranu minimálne dva razy 

 

 prechádzaj cez cestu iba v tom prípade, 

ak nejdú žiadne vozidlá v oboch 

smeroch 

 

 využívaj chodník 

 

 pred priechodom pre chodcov stoj od 

okraja cesty aspoň na dĺžku jeden a pol 

kroku 

 

 nevstupuj na vozovku spomedzi 

zaparkovaných vozidiel 

 

 obliekaj sa do pestrých a viditeľných farieb, používaj reflexný materiál  

 

 do 10 rokov bicykluj len v sprievode dospelej osoby 

 

 tvoj bicykel musí mať vždy funkčné brzdy 

 

 maj vždy prilbu, cyklistické rukavice, pevnú obuv, vhodné oblečenie, pozor daj na šnúrky 

tvojich topánok 

 



 

A čo na koniec? 

                 Končí sa školský rok a začínajú prázdniny. Sú však aj takí, ktorí sa už do tej istej 

školy nevrátia. Medzi nich patria deviataci. 

Pre nich platí známy citát: ,,Posledné hodiny v triede našej školy, možno to lúčenie tak 

trochu bolí… Posledné zvonenie, posledný triednej hlas, a život začína, život volá nás!" 

Vyspovedali sme pre vás niektorých deviatakov.  

        Podľa odpovedí niektorých deviatakov môžeme konštatovať, že mnohí z nich sa tešia, že 

opustia brány školy. ,,Jasné, že sa teším koncu školy. Momentálne mám v hlave len leto a 

prázdniny, preto nejako neuvažujem nad tým, že sa do tejto školy už nevrátim. Bolo mi tu 

dobre, ale teším sa už na strednú školu," povedala nám Sandra. Podobnú odpoveď sme 

dostali aj od Karola: ,, Som rád, že je koniec školy, čakal som na to celý školský rok. Nebolo 

mi tu zle, ale teším sa už na novú školu, nových učiteľov a najmä na nové krásne 

spolužiačky."  

        Našli sa však aj deviataci a deviatačky, ktorí mali  smútok v očiach. ,,Ja osobne som 

veľmi smutná, že skončila škola. Na prázdniny sa teším, ale je mi ľúto, že sa už nevrátim do 

tejto školy. Mám tu skvelých kamarátov, budú mi všetci veľmi chýbať. Možno je to čudné, 

ale je mi už teraz smutno aj za učiteľmi. Verím však, že na seba nezabudneme a budeme sa 

stretávať," povedala Bea. S jej názorom sa stotožňovala aj jej spolužiačka Viki. ,,Chodila som 

sem celých 9 rokov a za taký čas vám ľudia veľmi prirastú k srdcu. Ťažko si zvykám na nové 

veci, preto sa bojím aj nástupu na strednú školu. Mám jediné šťastie, že na gymnázium idú 

moji spolužiaci, tak verím, že to bude fajn," povedala Laura. 

 

         Nech je to už tak, či tak, deviatakov čaká v živote nová etapa. Po prázdninách sa všetci 

poberú na stredné školy, kde si prvýkrát uvedomia, že už nie sú malé deti. Preto prajeme 

všetkým, aby si užili dosýta prázdniny a v septembri vykročili tou správnou nohou na stredné 

školy. 

        Krásne prázdniny však prajeme všetkým žiakom školy, ktorí svojim rodičom urobia 

radosť svojím vysvedčením. Užite si naplno prázdniny, ktoré snáď budú plné slnka, tepla a 

príjemných zážitkov. 

                                                                                                                                        Redakčná rada 

 
 

 


