
         

        

             
                      Hurá, prázdniny!
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Konečne! Došli sme do cieľovej stanice. Písomky sú dopísané, známky 
donaháňané. Pokým sa všetci rozpŕchneme na vytúžené prázdniny, 
začítajte sa aj do tohto čísla nášho školského časopisu a pripomeňte si, 
čo všetko ste od polroka zažili. Príjemné čítanie! 

                  

                                                                                   Redakčná rada 
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       Lyžiarsky výcvik   
V termíne od 29.1. – 5. 2. 2018 absolvovali žiaci 
druhého ročníka lyžiarsky výcvik s dennou 
dochádzkou. V pondelok ráno bola školská chodba   
plná lyží, lyžiarok a nedočkavých druhákov, ktorí sa 
snažili nič nezabudnúť. Autobus všetkých odviezol 
do lyžiarskeho strediska Kokava – Línia, kde začalo  
päťdňové dobrodružstvo. Privítalo ich netypické  
teplé počasie, ktoré sa, našťastie, v priebehu 
nasledujúcich dní umúdrilo. Pod vedením 
inštruktorov – učiteľov 2. stupňa, sa malí lyžiari 
rozdelili do štyroch družstiev. V jednom boli lyžiari, 
v ďalších troch boli tí, ktorí sa s lyžami len 
zoznamovali. Niektorí, smelší, to zvládli veľmi rýchlo. Výstupy do kopca boli náročné a vlek ich lákal stále 
viac. A možno práve  chuť vyskúšať si aj jazdu na vleku deti motivovala a v posledný deň už aj najväčší 
bojkovia premohli svoj strach a zvládli jazdu na vleku a, samozrejme, aj dole kopcom. Posledný deň sa lúčili s 
rozprávkovou zimnou krajinou, zasypanou čerstvým snehom. Možno aj to bola odmena za skvelé výkony 
malých lyžiarov, ktoré si zaslúžia pochvalu. 

Lyžiarskeho výcviku sa v marci zúčastnili aj naši siedmaci. Tí vycestovali za snehom až na Donovaly, kde 
prežili nezabudnuteľný týždeň naplnený nielen pohybom, ale i zábavou. Aj z nich sa stali zdatní lyžiari, ktorí 
sa už snehu len tak nezľaknú. 
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V polovici februára, presnejšie od 12. do 16., žila naša škola nielen olympijskými hrami v Kórei, 

ale aj plaveckým výcvikom našich „športuchtivých“ žiakov. Kým na olympiáde súperili v zimných 

športoch už skúsení vytrénovaní športovci, naši tretiačikovia odhodlane bojovali s vodou v krytej 

mestskej plavárni. Pre mnohých z nich to bol veľký boj, pretože boli prevažne neplavci. Hrdinsky 

však prekonali strach, vodu zdolali a popasovali sa s plaveckými štýlmi. Darilo sa im, a preto sme 

na nich veľmi hrdí! 
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                  Deň sv. Valentína   
14. februára sme si pripomenuli Deň sv. Valentína. V tento deň sa 32 
žiakov zapojilo svojimi vlastnoručne zhotovenými pozdravmi do 
súťaže o najkrajšiu Valentínku. Všetky práce boli zaujímavé, 
originálne a nápadité. 1. a 3. m. obsadila Kristínka Furmanová, 7.C, 
2.m. Andrejka Bohóová, 6.C. Mnohí žiaci využili možnosť napísať a do veľkého srdca na nástenku 
pripnúť milé valentínske odkazy adresované ich kamarátom, kamarátkam či pani učiteľkám. 
Zástupcovia žiackeho parlamentu vyrobili zaujímavé valentínske pozdravy a  odovzdali  ich do rúk 
svojim pedagógom aj ďalším zamestnancom školy. O tom, že sa valentínsky deň vydaril,  svedčí 
množstvo hlasujúcich detí v súťaži, ako aj úprimné slová na valentínkach  v obrovskom srdci na 
prízemí školy.   

Krajšieho Valentína  si  nemohli  priať ani naši  mladší spolužiaci. Od rána priestory 1. stupňa 
zaplavili tóny hudobno-zábavného programu celoslovensky známeho Viktora Guľváša. Spievali 
všetci a ujo Viktor, ako mu familiárne hovoria deti, dokázal počas predstavenia to, čo všetci majú 
radi...zabaviť sa a pritom sa niečo naučiť.  
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  Exkurzia do hvezdárne 
Vo februári sa štvrtáci vybrali na exkurziu do hvezdárne v našom meste, kde 
na množstvo ich zvedavých otázok fundovane odpovedali jej pracovníci. 
Žiaci sa dozvedeli  množstvo nových informácií o vesmírnych telesách 
a dokonca pozorovali aj našu najbližšiu hviezdu -  slnko.  
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       Beseda so spisovateľkou 
5. marca v rámci Týždňa slovenských knižníc, navštívili naši štvrtáci mestskú knižnicu. Konala sa 
tam beseda s ich obľúbenou spisovateľkou Martou Hlušíkovou. V úvode ju žiaci Stonožkovej 
triedy prekvapili divadielkom, v 
ktorom zahrali scénku z jej knihy pre 
deti. Besedu viedla pani knihovníčka 
Janka Pósová. Od pani spisovateľky 
sa žiaci dozvedeli o jej tvorbe i 
bežnom živote. Jej rozprávanie ešte 
doplnili svojimi zvedavými otázkami. 
Zaujímalo ich naozaj všeličo. Niektorí 
si so sebou priniesli aj vlastné knihy, 
ktoré im pani spisovateľka ochotne 
podpísala.  Mali z toho obrovskú 
radosť.  
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Mesiac knihy u nás  
Marec- mesiac knihy sme si v našej škole 

aj v tomto šk. roku pripomenuli 

niekoľkými akciami. Na výstavných 

paneloch na dolnej chodbe 2. stupňa sa 

žiaci oboznámili s históriou kníh, dočítali 

sa aj to, prečo je  mesiacom kníh práve 

marec. Zapojiť sa mohli do dvoch súťaží. 

Prvou bola súťaž o Pavlovi Dobšinskom, 

keďže 16. marca uplynulo 190.rokov od 

jeho narodenia. Informácie o jeho živote 

si žiaci mohli prečítať na samostatnom 

paneli. Spomedzi správne 

odpovedajúcich boli vyžrebovaní 

nasledovní žiaci: Jozef Haninčík- 6.A, 

Nina Fülöpová- 6.C a Nataša Tranová- 

6.C. V druhej súťaži o najkrajší čitateľský 

denník najviac hlasov získala Nataly 

Vengrínová-8.A, 2.m. patrí Adriane Holíkovej- 8.A a 3.m. získala Dominika Ďalogová- 8.A. Víťazi 

si z rúk našej p. riaditeľky prevzali pekné vecné ceny. 
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      Korčuliarsky výcvik  
V dňoch 19. až 23. marca naši najmladší spolužiaci absolvovali 
korčuliarsky kurz. Mnohí  sa zdokonalili v technike korčuľovania  a tí, 
ktorí ešte nestáli na korčuliach, sa naučili krásne korčuľovať.  
Bol to skvelý týždeň plný pohybu, smiechu a zábavy!  
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Tak ako po iné roky, aj teraz sa 22. marca  žiaci 1. stupňa učili netradične. 

Počas tematického dňa pani učiteľky pracovali so žiakmi  zážitkovými 

metódami. Robili pokusy s vodou, kde zisťovali, ktoré látky sú vo vode 

rozpustné. Okrem toho zhotovovali akváriá, spievali si piesne o vode. 

Rozprávali sa o kolobehu vody v prírode, o rôznych  vodných živočíchoch a rastlinách, ktoré rastú 

blízko močiarov. Vyrobili si smoothie, ktoré im náramne chutilo, zabavili sa i pri výrobe zvieratiek 

z odpadového materiálu. Bol to zaujímavý deň, počas ktorého všetci pochopili skutočnosť, že 

vodou treba šetriť, pretože je to vzácna tekutina, bez ktorej život nie je možný . 
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    Kvapka krvi 
 

Krv predstavuje jednu z najdôležitejších tekutín, ktoré na svete máme. Tvorí jednu zo 
základných zložiek ľudského tela.  
27.marca prišli do našej školy pracovníci mobilnej odberovej jednotky práve kvôli 
odberu tejto najvzácnejšej tekutiny. Naše veľké poďakovanie patrí všetkým rodičom, 
pani učiteľkám, pánom učiteľom i zamestnancom našej školy, ktorí túto 
nenahraditeľnú tekutinu v tento deň darovali.  
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Dňa 26. marca 2018 sa po minuloročnom úspešnom prvom 
ročníku uskutočnila pre žiakov 1. stupňa súťaž v speve pod 
názvom „SPEVAVÉ SLNIEČKO“.  Žiaci si pripravili ľudovú 
alebo populárnu pieseň. Diplom a peknú cenu mohla porota 
udeliť len najlepším speváčikom. A tu sú ich mená: 

Kategória A: ľudová pieseň 
1. miesto: Bibiana Kišáková  2. A 
2. miesto: Dávid Králik  3. A 
3. miesto: Radka Vysokaiová  1. B 
  
Kategória B: populárna pieseň 
V tejto kategórii bola odmenená žiačka Viktória Bohóová zo 4. D 
triedy.  
 
Sladkú odmenu získali všetci žiaci, keďže sa na súťaž dôkladne  pripravili a taktiež za odvahu 
predstúpiť pred 
porotu a svojich 
spolužiakov. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw6qqOzpPaAhUC16QKHfdIA64QjRx6BAgAEAU&url=http://loune471.skyrock.com/3180476525-bonjour-a-tous-et-pleins-de-bisous.html&psig=AOvVaw2ZRPkILpF6Yj2LB2vnfYqG&ust=1522484086478924
http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=634%3Aspevave-slnieko-spevacka-sua&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=sk


 
 

Beseda s Branislavom Jobusom  
V stredu 28. marca zavítal k tretiakom spisovateľ a hudobník Branislav Jobus, ktorý 
žiakom porozprával o svojich spisovateľských začiatkoch. 

Pútavé príbehy z rozprávkových kníh doplnil hudobník Jobus aj o piesne, ktoré sa 
šírili chodbami našej školy. Žiaci, započúvaní do príbehov, híkali, smiali sa aj 
tlieskali. Mnohí  boli natoľko očarení, že si knižku hneď zakúpili. 
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   DEŇ  ZEME 
 
Keďže 22. apríl pripadol v tomto roku na nedeľu, Deň Zeme sme si v našej škole pripomenuli 
rôznymi aktivitami v pondelok. Na prvom stupni sa žiaci rozprávali o tom, prečo je dôležité 
starať sa o našu planétu, šetriť energiami, separovať odpad, recyklovať ho. Všetci od rána 
kreslili, spievali a neskôr si na školskom dvore preverili svoje vedomosti o rastlinách, 
zvieratách a vyskúšali si aj svoje pohybové zručnosti a schopnosti.  
Druhostupniari po vypočutí relácie ku Dňu Zeme písali našej planéte list a zhotovovali sovu, 
symbol múdrosti, z prírodného alebo odpadového materiálu. Po presune na dvor školy 
absolvovali 12 náučných stanovíšť, napr. chránené rastliny a živočíchy, národné parky, 
ekohry, triedenie odpadu, zero waste, zašívanie ozónovej diery...   
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Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, príležitosťou prejaviť 
ľudskú ušľachtilosť a solidaritu. Pomáha hľadať riešenia v ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na 
tmavej ceste. Biela pastelka znamená svetlo, keď okolo je tma. Biela pastelka je verejná zbierka, 
ktorá  pomáha zlepšovať životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Jej výnos slúži na 
dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného 
života. 

Dobrovoľníkmi verejnej zbierky Biela pastelka sa stali i naši žiaci 9.C triedy s pani učiteľkou 
Haninčíkovou, ktorí v uliciach nášho mesta vyzbierali  sumu 117,43€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečne na bicykli 

10.mája 2018 sa v ZŠ Š.M. Daxnera konalo okresné 
kolo súťaže Bezpečne na bicykli. Našu školu v nej 
reprezentovali žiaci 5.B – Tamara Polláková, 
Sabrína Petříčková, Richard Laššák a Michal Kováč. 
V teoretickej časti museli súťažiaci preukázať svoje 

vedomosti v 
piatich 
disciplínach – 
dopravné 
značky, výbava bicykla, križovatky a pravidlá cestnej 
premávky. Praktickú časť tvorila jazda zručnosti 

podľa pravidiel cestnej premávky. V 
konkurencii desiatich družstiev obsadili 
naši žiaci krásne tretie miesto. Všetkým 
štyrom súťažiacim k umiestneniu 
blahoželáme a ďakujeme za výbornú 
reprezentáciu našej školy!  

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=659%3Abezpene-na-bicykli&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=sk


 

15. mája sme si z iniciatívy žiackeho parlamentu v našej škole pripomenuli Deň 
tolerancie tým, že sme si na znak rovnosti medzi ľuďmi obliekli tričká s pásikmi. 

Poslaním tejto akcie bolo zvýšiť povedomie žiakov o potrebe vzájomného 
rešpektovania sa, ale aj o nebezpečenstvách i negatívnych dôsledkoch intolerancie, 
ktorá vedie k porušovaniu ľudských práv či vzniku násilia. 

Ďakujeme všetkým, ktorí túto myšlienku svojím oblečením podporili! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=660%3Ade-pasikavych-triiek&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=sk
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Dňa 16. mája sa v CVČ Relax v 
Rimavskej Sobote konal 2. ročník 
speváckej súťaže pod názvom „Hľadá 
sa hviezda“.  

Aj tento rok sa žiačky 1. stupňa naučili 
ľudové piesne, ktorými zaujali nielen 
porotu, ale aj ostatných súťažiacich. 
Dievčatám, Nelke Ilčíkovej, Emke 
Turčíkovej, Bibianke Kišákovej 
a  Jasminke I. Kováčovej ďakujeme za 
reprezentáciu našej školy. 

Zároveň srdečne blahoželáme  Zarke Svoreňovej, ktorá získala 2. miesto. 

 

 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://zshostrs.sk/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=662%3Ahada-sa-hviezda&catid=4%3Akola&Itemid=11&lang=sk


 

 

Škola v prírode  
V dňoch 14. – 18. 5. 2018 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili pobytu v Škole v prírode v 
rekreačnom zariadení  Krompachy – Plejsy. Program bol zaujímavý a zábavný.  

Počas vychádzok spoznávali okolitú prírodu. Športovali  na multifunkčnom ihrisku, plávali v 
bazéne. Boli na výlete v Spišskej Novej  Vsi, kde  navštívili ZOO a vyšantili  sa v 
zábavnom parku Alex. S animátormi v lese hľadali poklady Jacka  Speroua, tancovali a 
zažili veľa zábavy. Pešo zašli do mesta Krompachy, kde kúpili darčeky svojim blízkym a 
pochutili si na výbornej zmrzline. Zažili  i super opekačku, aj nočný pochod, počas ktorého 
sa i trochu báli zvukov z lesa. Ubytovanie aj strava boli na jednotku. Mali sa perfektne, za 
čo ďakujú pani učiteľkám aj pani vychovávateľke. Na zážitky budú dlho spomínať. 
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1. júna sa priestory nášho školského dvora, multifunkčného  ihriska  a  telocvične     
premenili na veľké športovisko i zábavný park plný zaujímavých hier a súťaží. Podľa 
záujmu si žiaci druhého stupňa mohli zahrať volejbal, nohejbal, futbal, stolný tenis, šach či 
florbal. Na mladších žiakov čakalo množstvo 
zábavných stanovíšť, pri zvládnutí ktorých 
pomáhali žiaci ôsmeho ročníka. Naši malí súťažiaci 
zbierali body a na záver každý z nich získal 
zaslúženú odmenu. Mnohí si pochutili aj na 
cukrovej vate predávanej v areáli školy. Dosýta 
vyšantené a vyšportované deti sa tesne popoludní 
rozišli domov. 
 

 

 

 



 
Netradičné hodiny konverzácie  
        v anglickom jazyku   
                           
V našej základnej škole prebiehali od novembra 2017 až do júna 2018 hodiny 
konverzácie v anglickom jazyku trochu netradične. Každý mesiac jeden týždeň žiaci 
konverzovali po anglicky s lektorkami Idou Wilholm Thomsen z Dánska, Hélèn Boulch 
z Francúzska a Mathilde Alcouffe z Francúzska. 

Lektorky sú dobrovoľníčky Európskej dobrovoľníckej služby pri Občianskom združení 
FUNDAMENT, neziskového informačného centra v Rimavskej Sobote. Poslaním tejto 
organizácie je, medzi iným, aj príprava aktivít pre mládež.  
Konverzácie v anglickom jazyku prebiehali v 12 triedach a pomáhali žiakom aktívne 
používať anglický jazyk, rozšíriť si slovnú zásobu a upevniť doterajšie znalosti v 
cudzom jazyku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Boli sme, videli sme...     

                OSVIENĆIM 
 
 
22. mája sme my deviataci navštívili miesto najväčšej masovej vraždy v ľudských dejinách – 
Osvienčim. Na dlhú šesťhodinovú cestu sme vyrazili už ráno o štvrtej. 
Po príchode do cieľa a rozdelení na dve skupiny sa nás ujali dve sprievodkyne. V Osvienčime je 
zakázané kričať. Preto pri vstupe všetkým rozdali slúchadlá, cez ktoré sme mohli  počuť  
sprievodkyňu aj z diaľky. Už pri prvých krokoch premkol všetkých nepríjemný pocit. Navštívili 
sme dva tábory - Auschwitz a Birkenau. V Auschwitzi sme boli zhrození, aký krutý život sa tam 
viedol. Videli sme toho veľa: odstrihnuté vlasy, topánky, kufre s menami, poháre hrebene, 
oblečenie dospelých, ale aj malých detí. Do obrovského tábora Birkenau sme sa premiestnili 
autobusom. Tu sme videli dobytčí vagón, v ktorom ľudí privážali, navštívili sme aj budovu, v 
ktorej ľudia „spávali“. Posteľami boli len kusy driev naukladaných do troch poschodí. Na jednu 
takú „posteľ“ boli uložení siedmi väzni, ktorí mohli spať len na boku, pretože boli tak na seba 
natlačení, že sa nedokázali pohnúť. Tí, čo posteľ nemali, spali na zemi.  
To, čo sme videli, bude v nás ešte veľmi dlho rezonovať. Z tohto strašného miesta sme všetci 
odchádzali s nádejou, že podobná tragédia sa už nikdy nesmie opakovať. 
                                                                                                                                                       Žiaci IX.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

11. mája sa naši žiaci druhého stupňa vydali na zaujímavú exkurziu do 
Topoľčianok a do arboréta v Mlyňanoch. V Topoľčiankach navštívili renesančný 
zámok, ktorý je obklopený parkom v anglickom štýle. Pani sprievodkyňa ich 
previedla po jednotlivých miestnostiach, v ktorých sa deťom páčil vzácny dobový 
nábytok s prekrásnou obrazovou výzdobou, zrkadlá v zlatých rámoch, keramika i 
dobové portréty. Druhou zastávkou tejto exkurzie bola botanická záhrada 
Arborétum Mlyňany. Arborétum vzniklo v roku 1892, kedy ho založil uhorský 
šľachtic Dr. Štefan Ambrózy- Migazzi, a predstavuje najväčšiu zbierku 
drevín na Slovensku. Tu sa deťom páčili predovšetkým východoázijský 
chodník, altánky, jazierka, kvitnúce lekná, rododendróny i kaštieľ. Podľa ich 
slov získali tu nové poznatky o rastlinách a na vlastné oči videli aj veľa 
cudzokrajných stromov.   

 



 
 
 

 
  6. júna sa štyridsaťčlenná skupina našich druhostupniarov rozhodla prepátrať časť Slovenska 
zvaného Spiš. Po niekoľkohodinovej ceste došli k jednému z najrozsiahlejších hradných 
komplexov v strednej Európe, ktorý je od roku 1993 zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. Naši zvedavci si prezreli múzeum, mučiareň, hradnú kuchyňu, prešli sa po 
hradbách. Okrem týchto zaujímavostí čakali na deti aj rôzne aktivity, napr. lukostreľba, rytierska 
cesta, bludisko, beh s fúrikom a iné. 
V druhej časti exkurzie sa žiaci presunuli do Levoče, kde si s pani sprievodkyňou prezreli  kostol 
sv. Jakuba so svetoznámym oltárom majstra Pavla. 
  

 

Pýtali sme sa, dozvedeli sme 
sa...  

Spovedáme deviatakov 
Našim odchádzajúcim spolužiakom – deviatakom, sme položili niekoľko zvedavých 
otázok. Odpovedali nám viacerí žiaci 9.A, Skaja a Max z 9.B a Simon s Emíliou z 9.C. 

1. Aké sú vaše pocity na konci školského roka, keď viete, že sa už do ZŠ nevrátite? 

Skvelé, veľmi dobré, žiadne, zlé. 

2. Za ktorými učiteľmi vám bude najviac smutno? 

Za p. uč. Slížovou, Haninčíkovou, Ramajovou, za žiadnym. 

3. Čo vám bude najviac chýbať? 

Vyrušovanie na hodinách, súťaže, nič,  debatovanie. 
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4. Na čo sa najviac tešíš na strednej škole? 

Na nový kolektív, na nových ľudí, na nič, neviem. 

5. Zažili ste niečo v ZŠ, na čo budete spomínať? 

Áno, plno súťaží, ale aj rôzne dramatické zážitky. 

6. Aký ste boli kolektív? 

Dobrý, fajn, v pohode, nanič. 

7. Čo by ste odkázali vašim mladším spolužiakom? 

Veľa šťastia, vydržte to, učte sa!  

  

Ďakujeme  našim deviatakom za rozhovor a prajeme  im veľa šťastia a úspechov na stredných školách! 

 

   

Vedomostná súťaž z histórie 2.sv. vojny – 3.m.  
Olympiáda v NJ  - OK - Tereza Miklovičová  – 2.m 
Florbal žiačok – OK - 1.m.   
VV súťaž Fašiangová maska – 1.m. 
Šaliansky Maťko -  2.m.-  OK- Natália Gažiová 
Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo – Gréta Krokavcová- 1.m.- próza 
                                                                          Samuel Kurák – 1.m.- próza 
                                                                          Natália Gažiová- próza- 2.m.- próza 

                                                                          Matej Psotko- 3.m.- poézia 

                                                                          Jozef Haninčík – 3.m.- poézia                          
Hádzaná žiakov ZŠ – OK – 1.m. 
Hádzaná žiačok ZŠ – OK – 2.m. 
Basketbal žiakov ZŠ – OK – 1.m.  
Dejepisná olympiáda – OK – 2.m. Adam Černecký 
                                                    2.m. Matej Kerekeš 
                                                    3.m. Filip Krajňák 
Basketbal chlapcov – regionálne kolo – 2.m. 
Florbal žiačok  – regionálne kolo - 1.m. 
Florbal žiačok  – krajské kolo - 3.m 
Florbal chlapcov - OK- 2.m. 
Matematická pytagoriáda- OK- Erik Bosnyák – 2.m. 
                                                         Christián Matyinkó – 1.m. 
Dobšinského rozprávkový svet – Kristína Bartková - 2.m. 
                                                            Nathan Žižko-  3.m. 
MFL  starší žiaci a staršie žiačky – 1.m. 
Školský pohár  SFZ -  OK- mladšie žiačky – 1.m. 
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Malý futbal mladších žiakov - OK – 1.m. 
Matematická olympiáda  - OK –Soňa Štobérová – 1.m. 
                                                         Christián Matyinkó – 3.m. 
MFL mladších žiačok – 1.m. 
Sládkovičova Radvaň 2018-  KK - Samuel Kurák – 3.m.- próza 
 
Slávik Slovenska 2018 – OK – Zuzana Málišová – 1.m. 
                                                      Kinga Kislingerová – 1.m. 
Futbal Cup –  OK – staršie žiačky – 1.m. 
                                   starší žiaci   -     2.m.                                                             
Školský pohár SFZ - regionálne kolo – ml. žiaci – 2.m. 
Malý futbal ml. žiačok ZŠ - regionálne kolo – 2.m. 
Biologická olympiáda - okresné kolo – Nina Fülöpová – 1.m. 
                                          družstvo 5.roč. – 3.m. 
Malý futbal st. žiačok ZŠ - regionálne kolo – 1.m. 
Deň štúrovskej poézie – Natália Gažiová – 2.m. 
Na bicykli bezpečne 2018 – 3.m.                                                                                 
Putovný pohár riaditeľa školy - florbal – 1.m.  
Letný viacboj všestrannosti 2018 – Terézia Horváthová – 1.m. 
                                                                Dušan Študenc – 3.m. 
Florbalový turnaj - dievčatá – 2.m. 
Príroda okolo nás - prírodovedná súťaž- 1.m. 
 

   Z tvorby  žiakov 
                                 Štrkovisko 
 
Neďaleko nášho mesta je štrkovisko. Počas leta sa tam my traja kamaráti chodievame kúpať. 
Tak to bolo aj v jeden utorok. Voda bola teplá a skúšali sme naše plavecké schopnosti. Milana 
napadlo, aby sme súťažili, kto skôr prepláva štrkovisko po šírke. Súhlasili sme. Martin išiel ako 
prvý. Jazero bolo veľmi široké, no jemu sa ho podarilo preplávať za päť minút. Ja som bol druhý. 
Nerobilo mi to žiadne problémy, keďže chodím do plaveckého krúžku. Podarilo sa mi ho preplávať 
za štyri minúty a dvadsaťosem sekúnd. 
Milan bol z nás troch najneskúsenejší. Keď išiel do vody, pošmykol sa na skalách a hlavou narazil 
na väčší kameň. Nevedeli sme, čo máme urobiť. Martinovi rodičia sa stále hnevali, keď šiel 
k jazeru, a tak ušiel. Najskôr som stál ako skamenený. Potom mi napadlo, čo nás učili v škole. 
Vytiahol som Milana z vody. Nedýchal. Rýchlo som zavolal sanitku. Kým prišli, dával som mu 
prvú pomoc. Po chvíli záchranka došla. Začali sa ma vypytovať, čo sa stalo, či sme tu boli sami 
dvaja, ako dlho je v bezvedomí...  
Po prevoze do nemocnice prišli aj jeho rodičia. I oni sa začali na všetko vypytovať. No ja som už 
nemal silu odpovedať. 
Doma ma mama privítala so slzami v očiach. Počula, čo sa pri jazere stalo. Myslela si, že som to 
bol ja.  
Napriek tomu rýchlo bežala do nemocnice zistiť čo najviac informácií. Tam jej ale nechceli nič 
povedať, lebo nebola Milanova rodina. Napriek tomu ho chcela vidieť. 
Milanovi rodičia sedeli pri jeho posteli. Plakali. Mama váhala, či do izby vojde. Po dlhom 
premýšľaní otvorila dvere a veľmi sa zhrozila. Milan ležal na nemocničnom lôžku napojený  
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na infúzie a prístroje na kontrolu životných funkcií. Bol v kóme. Nikto nevedel, kedy sa zobudí a či 
to bude mať nejaké následky.  
V kóme ležal dva mesiace. Počas nich som ho navštevoval každý deň. No Martina som tam nevidel 
ani raz. 
Jedného dňa, doteraz si to pamätám, bol utorok, dva a pol mesiaca od tej udalosti, som na 
nemocničnej chodbe uvidel Martina, ako cez okienko pozerá na Milana. Keď ma zbadal, rýchlo 
ušiel. Nevedel som si to vysvetliť. Vošiel som do izby a skoro ma porazilo. Milan sedel na posteli 
a vnímal! Opatrne som sa mu prihovoril.  Na moje veľké prekvapenie si ma pamätal. Doktori totiž 
vraveli, že určité veci a ľudí si pamätať nemusí. Dlho sme sa rozprávali. Pamätal sa na všetko, len 
na ten osudný deň si nespomínal. Všimol som si, že ani raz nepohýbal nohami. 
Doma som všetko povedal mame. Dozvedel som sa, že sa rozprávala s Milanovou mamou. Milan 
vraj zatiaľ nebude chodiť, ale to iba dočasne. Rehabilitáciou sa všetko môže napraviť. Neostávalo 
mi nič iné, len slovám doktorov veriť. 
Milan začať rehabilitovať a po čase sa ukázalo, že všetko sa skončí tak, ako lekári predpokladali. 
Rozhodol som sa, že tieto dobré správy pôjdem oznámiť aj Martinovi. Hlavou mi vírilo mnoho 
otázok, no najviac ma trápilo, prečo ušiel z nemocnice, keď ma videl. Prišiel som k jeho domu a 
zazvonil. Dlhú dobu nikto neotváral. Napokon sa kľučka na dverách pohla. Vyšla mladá žena 
s bábätkom na rukách. Spýtal som sa, kde je Martin. No ona vôbec nevedela, kto to je. 
A potom mi to došlo. Oni sa odsťahovali! 
Milanovi sa našťastie výrazne zlepšil zdravotný stav. Začal chodiť. Nemal som však odvahu 
povedať mu, že ho tam Martin nechal ležať a ušiel. Ani to, že sa odsťahoval. 
Začal sa nový školský rok a na všetky zlé veci sa postupne zabúdalo.  
Martina som už nikdy nevidel. Vraj sa odsťahovali do Kanady. 
 

                                          Dominika Ďalogová, 8.A – cena poroty od  M. Hlušíkovej v súťaži Zlatá krajina 

 

               Poklad 

Boli prázdniny. Mali sme more času, no aj kopec nudy. Tak čo s tým? Keďže obaja s kamošom 

Peťom sme priaznivcami archeológie, rozhodli sme sa preskúmať, aký poklad z dávnej histórie 

ukrýva naša záhrada. Každý z nás začal kopať na inom konci. Po chvíli únavnej práce mi Peter volá: 

„Haló, Robo, mali by sme si dať pauzu, už mám tri mozole!“ Súhlasil som. „Dobre, Peťo, počkám ťa 

na verande!“ Kým som čakal, všimol som si, ako naši noví susedia polievajú kvety a záhradu. 

Nasťahovali sa sem asi pred tromi mesiacmi, no vôbec sa nepoznáme. Pani Bielková, nová pani 

susedka, už párkrát prehovorila s mojimi rodičmi, no len tak letmo. Jediné, čo o nich vieme, je to, že 

pán Bielko pracuje ako vodič autobusu, pani Bielková ako predavačka a majú jedného chlapca -  

Tomáša, ktorý je asi v našom veku. Nikdy sme sa s ním nerozprávali. Z myšlienok ma vytrhol Peťo, 

ktorý dofučal aj s veľkým rýľom a mozoľmi. Hneď sa vrhol na pohár s kolou. „Chlapci, všimli ste si, 

ako sa Tomáš prechádza po záhrade?“ Začujeme mamin hlas. „Nechcete ho zavolať k sebe?“ „Aale 

mami, iba by nám zavadzal!“ odvrkol som jej dúfajúc, že nám už dá pokoj. Nedala. „ No dobre, 

chlapci, ak ho nezavoláte, obaja budete písať diktát, až kým si po Peťa nepríde mama!“ Bože, typická 

učiteľka!  
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Neostávalo nám nič iné, len za Tomášom zájsť. No a on sa k nám naozaj pridal. Spočiatku sme toho 

veľa nenahovorili. Rozdelili sme sa a on šiel kopať so mnou. Trápne ticho som prerušil otázkou: 

„Ako sa ti darilo v škole? “ Na  prekvapenie  mi  odpovedal  pokojne  a sebavedome: „ V škole sa mi 

darilo dobre, len upratovačky boli dosť ukričané. U nás boli milšie.“ Tomáš sa rozrozprával a bol aj 

vtipný. Nechápal som, prečo je taký utiahnutý. Nedalo mi to, musel som sa ho opýtať. „ Si celkom 

fajn,“ začal som opatrne, „prečo si taký samotár?“ Jeho reakcia ma prekvapila. Úsmev mu zmizol 

z tváre a po lícach sa začali kotúľať slzy. „Vieš,“ hovoril, „ s rodičmi to teraz máme ťažké. Pred 

polrokom mi zomrela staršia sestra.“ „Čo sa jej stalo?“ nedala mi zvedavosť. „ Keď sa bola v zime 

korčuľovať na jazere, preboril sa pod ňou ľad. Utopila sa. Prepáč, ale už nechcem o tom hovoriť.“ 

Chápal som. Bolo mi ho veľmi ľúto. Nevedel som, čo rýchlo povedať, tak som mu navrhol, aby sme 

šli za dedinu na bagrovisko. Poukazujem mu okolie. Nech sa rozptýli. Na Peťa som úplne zabudol. 

Boli sme tak zarozprávaní, že som si nevšimol jamu a bác! Nevedel som sa pohnúť. Našťastie mal 

Tomáš mobil. Poslal Peťovi SMS. Spolu ma vytiahli. Chvalabohu, nohu som mal len narazenú. V ten 

deň sme síce s Peťom žiaden hmotný poklad nenašli, ale aj tak to bol super deň. Získali sme nového 

priateľa. A to je pre nás najväčším pokladom. 

                                                                                                                                       Adriana Holíková,  8.A 
                                                                              
                                                                              
 

      Výtvarné dielka najmladších   

Určite s nami  súhlasíte - sú krásne!             

                                                         

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 Anička hovorí Zuzke: 
- Poďme na diskotéku.  
- Ja nemôžem,  vraví Zuzka,  lebo tam hrajú veľa slaďákov a ja mám cukrovku.- 

 

Chuck Norris išiel do reštaurácie a pri bicykli si nechal papierik: "Neodporúčam 
kradnúť,      CHUCK NORRIS". O hodinu vyšiel z reštaurácie a uvidel lístok: 
"Neodporúčam naháňať, PETER SAGAN". 

 

- Mama, povedala ti Marienka, že som si roztrhol nohavice?- 
- Nie. 
- Tak dobre. Ani ja ti nepoviem, že ona rozbila vázu. 
 
Mamička oznamuje synčekovi: 
-Jožinko, budúci rok už budeš v druhej triede a to už budeš môcť utierať riad... 
-Tak to radšej prepadnem. 
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    Krásne  PRÁZDNINY! 
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