
 

 

 

ZŠ Veľká Ida 

jún 2022  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ani sme sa nenazdali a už sme sa ocitli v II. polroku. Čo všetko sme spoločne 

zažili, to si prečítate v ďalšom čísle nášho školského časopisu, ktorý pre Vás pripravili 

šikovní žiaci z I. a II. stupňa. Náš časopis sa teší veľkej obľube, čomu nasvedčuje aj 

množstvo prispievateľov. ☺ Ak sa chceš pridať k nám, oslov pani učiteľku                 

Mgr. Moniku Revťákovú a môžeš sa s nami podieľať na tvorbe časopisu.  

 

Na čo všetko sa môžeš tešiť? 

❖ Zaujímavosti 

❖ Literárne práce 

❖ Výtvarné práce 

❖ Projekty 

❖ Aktivity 

❖ Zelená škola 

❖ Erasmus 

❖ Súťaže  

❖ Projekty... 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Čím viac čítate, 

tým viac sa 

naučíte. Čím viac 

sa naučíte, tým 

viac miest 

objavíte.“ 

                                 Dr. Seuss 

  

 

Je veľmi pravdepodobné, že 

chudobní ľudia majú doma 

najväčšiu televíziu, akú si môžu 

dovoliť. Bohatí ľudia majú doma 

knižnicu.  

Ako ste na tom vy?                                  

  

 



 

 

Rozmýšľali ste niekedy, aký jazyk by ste sa chceli učiť? Vedeli ste, 

že vhodný jazyk si môžete vybrať aj podľa znamenia? Nie pre každé 

znamenie je vhodný rovnaký jazyk. Zisti, ktorý je ten najvhodnejší pre 

Teba. 

 

Baran: Vyhovujú Ti tvrdé severské jazyky a nemčina.   

 

Váhy: Tvojej umeleckej duši vyhovuje španielčina a japončina. 

 

Býk: Máš talent na románske jazyky (to je napr. francúzština), ale ide Ti aj 

poľština. 

 

Škorpión: To pravé pre Teba sú orientálne jazyky a nemčina. 

 

Strelec: Ako doma by si sa cítil v Anglicku a Španielsku. 

 

Blíženci: Najviac Ti idú spevavé jazyky. Od taliančiny po poľštinu. 

 

Kozorožec: Sú pre Teba vhodné jazyky, ktoré ponúka naša škola: ruština, 

angličtina a španielčina. 

  

Rak: Máš problém učiť sa cudzí jazyk, ale ide Ti španielčina. 

 

Vodnár: Bez problémov by si sa naučil hovoriť anglicky alebo rusky. 
 
Lev: Idú Ti jazyky prímorských krajín, a to francúzština a taliančina. 
 
Ryby: Ty máš šťastie! Vyhovuje ti akýkoľvek jazyk. 

 
Panna: Pannám idú rozšírené jazyky. Angličtina, sladká francúzština a presná 
nemčina.  
 

Amy a Aďka, 6.A 😊 

 

 



10 zaujímavostí o svetových jazykoch 
 

Svet jazykov je fascinujúci a ukrýva množstvo pozoruhodností, o ktorých často 
ani netušíme. Koľko jazykov vlastne existuje? Kto je najprekladanejší 
spisovateľ? Čo je to kryptofázia? Odpovede na tieto i ďalšie otázky 
o svetových jazykoch sa dozviete v našom článku. 

 

• Na svete existuje celkovo asi 7 000 jazykov. 
 

• Najviac jazykov sa používa v Ázii (okolo 2 200), v Európe je to len približne 
260 jazykov. 

 
• Najrozšírenejším umelým jazykom je esperanto, odhaduje sa, že ho ovládajú 

zhruba dva milióny ľudí. V 60. rokoch v ňom boli dokonca natočené dva 
filmy. 

 
• Najprekladanejším oficiálnym dokumentom je Všeobecná deklarácia 

ľudských práv OSN, ktorá bola preložená do vyše  300 jazykov. 
 

• Bibliu alebo aspoň jej časti si môžete prečítať v 2454 jazykoch, vďaka čomu 
je najprekladanejšou knihou. 

 
• Najprekladanejšou autorkou je Agatha Christie. 

 
• Krajinou, v ktorej sa hovorí 

najväčším počtom jazykov, 
je Papua Nová Guinea – 
používa sa ich tu viac ako 
800. 
 

• Kryptofázia je termín 
označujúci tzv. reč dvojčiat 
– špeciálny spôsob 
komunikácie medzi 
dvojčatami, ktorému zvyčajne nik iný nerozumie. 

 
• Vo Vatikáne si môžete pri výbere peňazí z bankomatu zvoliť latinčinu. Pápež 

na svoj účet na Twitteri prispieva v deviatich svetových jazykoch. 
 

• A na záver jedna jazyková záhada – tzv. Voynichov rukopis je záhadná 
ilustrovaná kniha z prvej polovice 15. storočia, ktorá je napísaná neznámym 
písmom v neznámom jazyku.  Napriek snahe jazykovedcov, historikov i 
odborníkov na šifrovanie sa text knihy doteraz nepodarilo rozlúštiť. 

 



Z básnického pera..... 

 

Veľa detí chodí do školy, 

niekedy ich z toho hlava bolí. 

Slovenský jazyk a literatúra – to je s p. uč. Černou ale 

veľká túra, 

čítať a písať sa učíme, 

učivo sa nadrvíme. 

 

Matematika – to sú čísla, 

rýchlo som na to vďaka p. 

   uč. Timárovej prišla. 

 

Anglický jazyk to je s p. 

  uč. Sokolovou a p. uč. 

     Fockovou English 

           language, 

     angličtina dnes letí, 

vedia to všetky deti. 

     

Výtvarná výchova 

         je kreslenie, 

  niekedy je to super, 

             či nie? 

 

Dejepis s p. uč. 

   Timkom je história 

        Zeme a ľudu,  

    nemáme tak nikdy 

            nudu. 

 



Geografia s p. uč. Gallayovou je o vesmíre a 

      hviezdach,  

      niekedy o svetadieloch či o 

            rôznych miestach. 

 

Na občianskej výchove  sa 

strááášne veľmi učíme, ale zato 

sa aj s triednou učiteľkou veľmi 

                  zabavíme. 

 

Na informatike na počítačoch 

pracujeme, klávesnicu a myšku poriadne zodrieme. 

 

Na hudobnej výchove si s p. uč. Gálovou spievame, noty sa učíme, 

                                             aj si ich kreslíme. 

 

Na telesnej výchove s p. uč. Strýčkom a p. uč. Servilom 

                         hráme hry, radi športujeme. A čo vy? 

 

                     V siedmom ročníku nás čaká prekvapenie, 

                                   bude to dobré a či nie? 

 

Španielčina nás s p. uč. Besterciovou neminie, 

                                  bude to olalááá. Vari nie?  

 

 

   

Kolektív žiakov 6.A triedy s p. uč. Černou 

 

 

 



Stalo sa... 
 

 

 

           Rusko dobíja Ukrajinu,                            Ukrajina do Európy vchádza,                        

           mení ich zem na hlinu.      ruský prezident z toho vyvádza. 

           Ľudia z Kyjeva utekajú,                          Vojsko na Ukrajinu posiela, 

           do celej Európy prichádzajú.                nerozmýšľa, iba bezhlavo strieľa.  

Pomáhame matkám, deťom,               Ľudia sa skrývajú,  

staráme sa o nich s citom.                     novú strechu nad hlavou hľadajú.  

Mužov si tam nechali,                             Humanitárna kríza je za rohom, 

do vojny ich zobrali.                                obráťme sa na rozhovory s Bohom. 

Môžeme sa len modliť,                           Toto peklo sa musí skončiť, 

nech sa toto utrpenie skončí.                nechceme o vojne ani počuť. 

 žiaci IX.A triedy                                   žiaci IX.A triedy 

 

 

 

 

Pokojné ráno doma 

zrazu letí bomba. 

Vojaci, rakety a tanky,  

to sú vojnové začiatky. 

Krutý boj je dnes márny,  

život si takto nepremárni. 

Jadrovými zbraňami sa Rusko  vyhráža, 

Ukrajinci svoju krajinu odhodlane strážia. 

           Mierové rokovania výsledky neprinášajú, 

 obete na životoch denne pribúdajú. 

                        žiaci IX.A triedy 

 



 

 

Zlé časy nastali, 

ľudia do rúk zbrane vzali. 

 Nech už tá vojna skončí, 

aj tak všetko ničí. 

Rusko a Ukrajina boli ako bratia, 

teraz sa tam ľudia tratia, 

ubližujú si naši blízki bratia. 

Lea Sabová, VII.B 

 

Bratia sa nám nezhodli, 

na ľudský mier sa vybodli. 

Každý dúfa, že je to len sen 

a zajtra možno príde lepší deň.  

Nech je zem pokojná 

a Európa spokojná. 

 

Saška Mižáková, VII.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na hodine vlastivedy v 4.A triede sme sa s pani 

učiteľkou Mgr. Marcelou Valečkovou ocitli na 

potulkách po našich krásnych Vysokých Tatrách 

a tiež sme si veľa rozprávali o hradoch, zámkoch a kaštieľoch.  

 

             K. Kateržábek, IV.A                   N. Piková, IV.A 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. Vaňová, IV.A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                O. Szalabová, IV.A 

                                              V. Iglaiová, IV.A                           V. Plošticová, IV.A 

                     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Postavičky sme si 

vyrobili, pani 
učiteľke veľkú 
radosť urobili. 

Tvorenie 
a vyrábanie máme 
radi, čas v škole sa 
pri tejto činnosti 

veľmi kráti. 
Už teraz sa tešíme, 
čo všetko si spolu 

ešte vyrobíme. 
 

Žiaci IV.A triedy a p. 
uč. P. Focková 



Svetový deň vody 

Dňa 22.3.2022 prebiehal na našej škole 

Svetový deň vody. Tohtoročnou prioritnou 

témou bola podzemná voda.  

V tento deň sme v našich triedach 

realizovali rôzne aktivity. Vypočuli sme si 

rozhlasovú reláciu, tvorili plagáty či pridali 

túto tému do vyučovania.  

My, zástupcovia kolégia Zelenej školy, sme 

zas navštívili každú triedu, spolužiakom porozprávali o dôležitosti šetriť vodou 

a dodržiavať pitný režim. Dokonca sme spolužiakov vyzvali, aby sa aspoň jeden celý 

týždeň pokúsili piť obyčajnú vodu z vodovodu či bylinkový čaj.  

Veríme, že všetkým sa tento deň páčil, dozvedeli sa niečo zaujímavé a podobné 

aktivity privítajú aj budúci školský rok. 

kolégium Zelenej školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedeli ste, že... 

- 300 ton vody je potrebných na výrobu 1 tony ocele 

- na výrobu pol litra piva sa používa 75 litrov vody 

- väčšina pitnej vody sa nachádza pod povrchom Zeme 

- z dostupnej vody na Zemi môžu ľudia používať iba tri desatiny 

- 1,7 % vody na Zemi je trvale zamrazená 

- človek prežije bez jedla aj mesiac, ale bez vody 3 až 7 dní 

- bábätká za prvého polroka svojho života príjmu sedemkrát viac 

tekutín ako dospelý človek 

- dvakrát viac vody sa využije na výrobu kávy ako čaju. 



Čarodejnice – V.A 

 

Roal Dahl, britský spisovateľ, bol 

známym predovšetkým svojou tvorbou pre 

deti a mládež. K jeho najznámejším dielam 

patria, napr. Matilda či Čarodejnice. Mnohé 

z jeho autorských rozprávok boli i sfilmované.  

Piataci sa na hodine literatúry zoznámili 

s týmto autorom prostredníctvom literárnej 

ukážky i animovaného filmu. Zistili, že 

v živote je dôležité bojovať za správne veci. 

Aby to neostalo len pri čítaní a pozeraní, úlohou žiakov bolo vytvoriť si 

postavičku čarodejnice podľa vlastnej fantázie.  

A takéto nádherné 

čarodejnice 

vytvorili žiaci V.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hľadá sa Mauglí 

Kto by už len nepoznal 

literárnu postavu Mauglího od R. 

Kiplinga? Dobrodružný príbeh 

malého chlapca, ktorý sa stratil 

v džungli, je vychovávaný vlkmi 

a prenasledovaný hrozivým 

tigrom Šer Chánom. Ešte stále 

vám to nič nehovorí? Tak bežte 

do knižnice alebo si pozrite 

aspoň plagáty siedmakov. 

Pretože tí ho tiež spočiatku 

hľadali, no a možno ho i niektorí 

našli. Ktovie... 😊 

 
                    Gabriela Lukáčová,VII.A 

        Emma Timárová, VII.A 

 

 

 

                                                                                    Michaela Bačová, VII.A 



Papierová loďka – dynamický opis 

 

Potrebujeme: 1 papier A4 

1. Papier vodorovne prehneme na polovicu. 

2. Obidve horné rohy zohneme tak, aby sme 

vytvorili z papiera trojuholník.  

3. Spodnú časť papiera ohneme smerom nahor. 

4. Malé rožteky, ktoré nám ostali, ohneme na 

polovicu. 

5. Vytvorili sme čapicu, z ktorej vytvoríme 

kosoštvorec.  

6. Dolnú časť kosoštvorca ohneme nahor.  

7. Vzniknú dva rohy, ktoré musíme roztiahnuť. 

8. Loďka je hotová.   

 

Želáme príjemnú prácu! 

 

M. Majoroš, K. Turták, J. Horváthová, M. Žilla, K. Horváth, L. Ferenciová, VII.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Mária Terézia v podaní Dominika Turtáka zo VII.C. 

 



 

 

 

Čarovný nápoj na mier 

 

Ingrediencie:  

1 vlas človeka, u ktorého chcete vyvolať pocit mieru,  

1 liter vody, 

0,5 litrov pomarančovej šťavy,  

1 polievkovú lyžičku cukru,  

1 pierko z bielej holubice 

 

Postup:   

1. Do hrnca si nalejeme 1l vody. 

2. Vlejeme doň 0,5 l pomarančovej šťavy a pridáme polievkovú lyžicu cukru.  

3. Pridáme vlas človeka, u ktorého chceme vyvolať pocit mieru.   

4. Ďalej do nápoja vhodíme pierko z bielej holubice. 

5. Všetko nakoniec poriadne zamiešame a môžeme podávať. 

Prajem Vám veľa zdaru s prípravou! 

G. Lukáčová, VII.A 



 

Apríl – mesiac lesov 

 

Do lesa dnes pôjdeme, 

potichučky budeme. 

Pozrieme sa do všetkých strán, 

stromy všetky okolo poznám. 

Borovice, smrek, jedle, 

šiška na mňa spadla hneď. 

Zhodila ju veverička, 

je to pekná šibalka. 

 

V. Varadi, V.A 

 

Apríl – mesiac lesov 

Krásna vôňa, čistý vzduch, 

niet tu cítiť žiaden puch. 

Stromy krásne veľké sú, 

pripomínajú mi noblesu.  

 

Prírodne chodníky, sem-tam kopce, 

zvládnu cestu po lese aj malí drobci. 

Huby aj bylinky 

nájdete tam aj malinky. 

 

M. Spišáková, V.A 

 

 

Lesy zelené 

a krásne píšu sa o nich 

básne. No realita začína byť iná. 

Je to ľudí vina. Plasty všetci používame 

Kam ich však vyhodiť máme? 

Zamysli sa nad tým dnes, 
                       

                       Pred 

                       tým 

                       než 

                     poškodíš 

                      ďalší  

                        les! 

 

              S. Plošticová, VII.A 



                                                                                 Stromy  

v lesoch máme 

dostatok, ale  

z nich nejeden ubúda,  

v neskorých časoch nám  

nepomôže už ani Gréta. 

V neskorých časoch nám  

niet pomoci, prírodu  

nikdy nebude 

mať v moci.  

Preto  

jej  
pomáhajme 

s veľkou  

láskou,  

ona sa nám odvďačí pokojne aj... 

 
                                                                                                                 N. Lučaiová, VII.A 

 

 

 

Je 

tu konečne 

ten čas, keď apríl  

víta nás, počasie je  

krajšie stále a mesiac  

lesov už čaká 

v schránke. 

Lesy, bez ktorých 

By sme nevedeli žiť, 

Naplno  
 

si ich 

musíme 

užiť! 
 

 

                                                          L. Harbulyáková, VII.A 

 

 

 



Apríl – mesiac lesov 

Les je plný krásnych stromov,  

pre zvieratká je to domov. 

Do lesa aj ja dnes pôjdem, 

potichúčky tam budem. 

 

Vôňu lesa milujem, 

krásny deň v ňom prežijem. 

Vrátim sa tam znova isto, 

veď les je predsa najkrajšie miesto. 

 

K. Zeherová, V.A 

 

 

Apríl – mesiac lesov 

 

V lese je plno lúk, 

no najkrajší je ten starý buk. 

 

Okolo buka lietajú včielky, 

rozbehol som sa pre prvosienky. 

 

Nazbieral som ich plnú náruč 

a zrazu krásne zažiaril slnečný lúč. 

 

Na lesnej lúke je to krásne. 

Zvieratká a kvietky ligotavé. 

 

N. Kateržábek, V.A 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Dávid Lassú, V.A                                                                 žiaci VIII.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Victoria Varadi, V.A 

 

 

 



DEŇ MATIEK 

 

Mamka, moja mamička, 

ty si naša perlička. 

Urobíš pre nás vždycky všetko, 

väčšinou sa k nám správaš veľmi krehko. 

 

Akokoľvek Ťa nazlostíme, ty nás máš aj tak rada, 

nečudujem sa, že pre ocka si tá pravá. 

Vo dne, v noci stojíš pri nás ako anjel strážny, 

anjel, ktorý je tak veľmi krásny. 
 

                                         N. Lučaiová, VII.A 

 

 

Na svete každá mamička, 

bola kedysi maličká. 

Preto rieši problémy naše 

  a aj tak nikdy neplače. 

 

   Nie vždy sa k nim dobre správame, 

  s tým, že tu budú večne, navždy rátame. 

    No pravda to tak úplne nie je, 

 preto mi všetkých mojich chýb ľúto je. 
        

                                                                                     S. Plošticová, VII.A 

 

 

 

Mami, mami, mamička     Nie však každý mamu má, 

už sa varí kávička,     oslávme ich spolu. 

pre teba, aj pre babku,    Druhú májovú nedeľu, 

veľmi rád mám svoju mamku.   napríklad aj v múzeu. 
                     

                                                      M.  Majoroš, VII.A 



 

Mamu ako dar musíš si vážiť, 

a preto naše rozhodnutia musíme si zvážiť. 

Krásny úsmev a milá tvár ako kvetinka sa smeje, 

každý deň ďakujem, že pri mne stále je. 

Zážitky spolu veľké máme 

a veľa lásky si spolu dávame. 

V spomienkach z detstva stále vidím ako sa hráme, 

keď sa niekde zraním, srdce Ti to láme. 

Veď Ty by si mi zniesla aj posledné na svete, 

si najlepšia mama na celej planéte. 

                                                                            L. Harbulyáková, VII.A 

 

Každý vie, kto je mama, 

stará sa o nás, upratuje a varí často sama. 

Keď potrebuje moju pomoc, 

pomôžem jej, aj keby bola polnoc. 

Varí stále bez oddychu, 

žije skromne, bez prepychu. 

Je ako oheň, ktorý stále horí, 

pre mňa si ako loďka na mori.  

                                                  V. Spišáková, VII.A 

 

 

 



Milá moja mamička, 

toto je pre Teba básnička. 

Tvoj úsmev každého vždy očarí 

a vtedy úsmev sa aj mne vyčarí. 

 

Ľudia Ťa milujú, 

maliari maľujú. 

Krásna si ako kvetina, 

moja milá mamina.  

 

Krásna si ako svet, 

môj nádherný kvet. 

Pomocnú ruku mi vždy dáš, 

v zložitých chvíľach ma sprevádzaš. 

 

Odmenu pre Teba mám sladkú, 

robíš mi celý život kamarátku. 

Milujem Ťa mamička, 

si moja krásna ružička.  

 

Moja krásna mamička, 

staráš sa o mňa od malička. 

Často mi musíš dohovárať, 

no aj tak Ti odvrávam. 

 

Od mala mi pomáhaš, 

aj keď sa veľmi namáhaš, 

často chyby robím 

a škaredé veci Ti hovorím. 

 

Nerada to hovorím, 

no aj ja často zlé veci robím. 

Nechcem Ťa už namáhať 

a snažím sa Ti pomáhať. 

 
                                                                                           M. Bačová, VII.A 

 



Báseň Františkovi  

 

V septembri k nám pápež prišiel, 

príhovor nám priniesol. 

O ľuďoch on veľa vravel,  

ľudský život vyzdvihol. 

 

Pekné je druhého milovať, 

dávať život, rodinu si založiť, 

s druhým všetko zdieľať, 

za slabosti sa nehanbiť. 

 

Starkých a rodičov si vážiť, 

ich korene vždy polievať. 

Veď ony nám dali život, 

je čas teraz o nich sa postarať. 

 

Nezabudni pravidelne sa spovedať, 

odpúšťať a Boha na prvé miesto dať. 

Veď aj Boh Otec všetkým odpúšťa 

A teba v živote nikdy neopúšťa. 

 

Tobias Havrila 7.A 

 

 

 



Čo Vám prvé napadne, keď sa povie tradičné slovenské jedlo?  

 

Veríme, že ste to uhádli rovnako 

rýchlo ako žiaci VII.B, ktorí sa 

v rámci preberania tejto témy 

rozhodli uvariť bryndzové halušky.  

 

Žiakom išlo varenie v našej krásnej 

školskej kuchynke od ruky, o čom 

svedčí aj výsledok ich snaženia. 

Uvarili z lásky chutné bryndzové halušky, ktoré ulahodili ich chuti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci VII.B a p. uč. Mgr. R. Servila 



Únia nevidiacich a slabozrakých 

 
Dňa 31. mája 2022 nás v škole navštívili lektorky 

z Únie nevidiacich a slabozrakých. Ide o občianske 
združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým 
postihnutím, ich priaznivci, priatelia a rodičia 
nevidiacich a slabozrakých detí. Ich poslaním je 
poskytovanie sociálnych služieb, obhajoba záujmov 
ľudí so zrakovým postihnutím zameraná na vytváranie 
rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého 
zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na 
prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového 
postihnutia.  
Pripravili pre žiakov 5. – 9. ročníka veľmi zaujímavú a 
poučnú prezentáciu o živote so zrakovým postihnutím. Žiaci si vyskúšali pre 

nás každodenné jednoduché veci, no pre 
zrakovo postihnutého človeka sú to veci, 
ktoré sa musí naučiť - chodenie s bielou 
palicou, čítať a písať Braillovo písmo, 
nalievať vodu do pohára, hrať 
jednoduché detské hry. Odskúšali si 
okuliare, s rôznymi diagnózami. Žiaci 
odchádzali plný zážitkov a nových 
skúseností. 

Ďakujeme 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. uč. M. Radvanová a p. uč. V. Horváth 



 

Súkromný list 

 

Drahý Parcy Jackson,    
     5.apríl 2022 

je naozaj krásne vedieť, že skutočná láska stále 
existuje. Vďaka Tebe som zistila, čo je to láska. 
Držať Ťa za ruku bolo pre mňa niečo nové. 
pochopila som, že chytiť človeka, ktorý vo mňa 
verí, nie je žiadna hanba. 

Každá sekunda bez Teba mi príde ako 
celá večnosť. Je to len pár dní, čo sme sa videli 
naposledy, no mne to pripadá ako celá večnosť. 

             Chcem Ti povedať, že boj s čarodejnicou 
bol náročný. Nakoniec to dopadlo dobre a porazila som ju. Celý čas som na 
Teba myslela a myslím na to, ako sa Ti darí v hľadaní trojzubca. Dúfam, že 
sa Ti ho podarí nájsť čím skôr. Veľmi mi chýbajú naše prechádzky a dlhé 
rozhovory. Mám Ťa veľmi rada. Teším sa na čas, keď Ťa znova uvidím!  

Dievčatko! 

T. Havrila, VII.A 

Milý Percy!                                                                                               

4.4.2022 

 Píšem z čarodejnej krajiny. Dúfam, že sa ti darí a našiel si už ten 
trojzubec, pretože mi už veľmi chýbaš. 
 Chcela by som sa s Tebou už stretnúť. Ale neviem, kedy sa mi to 
podarí. Predstav si, včera sa mi podarilo ujsť pred zlou čarodejnicou. Potom 
som utekala až do čarovnej krajiny, z ktorej Ti teraz píšem. Bývam v jednej 
jaskyni s čarovnými zvieratkami. Stretla som aj satyra s kentaurom. 
Minotaura však zatiaľ nie. Dúfam, že sa čoskoro vrátim do Tvojej krajiny 
a zažijeme spolu plno zážitkov a dobrodružstiev. Možno pôjdeme na 
zmrzlinu. Ale dovtedy ešte musím prejsť mnoho miest, aby som sa striasla 
zlej čarodejnice.  
 Držím Ti palce. Keď sa niečo nové dozviem, tak Ti napíšem. Maj sa 
pekne a do skorého videnia! 

 
Bozkávam Ťa,  Dievčatko                                                          O. Kiss, VII.A 



Môj najdrahší Percy! 

 Píšem Ti tento list, nakoľko sa toho od nášho posledného stretnutia 
veľa udialo.  

Musela som sa presťahovať do inej krajiny. Asi sa pýtaš prečo. 
Naháňala ma totiž zlá čarodejnica a moja babka chcela, aby som bola 
v bezpečí, tak ma poslala do inej krajiny. Bývam tu s jej sestrami. Ukrývam 
sa tu už týždeň. Nie je to tu až tak zlé. Dúfam, že Ty si v poriadku a neriešiš 
zas nejaký problém s bohmi. Ak áno, prajem Ti veľa síl. Keďže chcem vedieť, 
či si v poriadku, bola by som rada, keby si mi odpísal.  

Stále Ťa milujem a už sa teším, keď sa znovu stretneme.  

        Tvoja D. 

                    S. Plošticová, VII.A 

 

Láska  môjho  života,  Percynko Jacskson,                                          

20.2.2020     

Ahoj, macko! Ako sa máš? Počula som, že si sa zase povadil s Diom. Dúfam, 

že si v poriadku. 

Konečne som prišla do Krajiny drakov a je to 

tu také... Magické. Neviem prečo, ale už 

vidím, ako tu budeme vládnuť a po dvore 

nám bude behať malý Ignác a malá Dagmar. 

Áno, áno. Tak to bude. Tajomné Dievčatko a 

silný Percy Jackson. Po ceste sem som stretla 

babku s jej sestrami a poviem Ti, že to bolo 

teda dačo. Ale ostatné Ti porozprávam potom 

neskôr osobne. K tomu obvineniu...Viem, že si 

to nebol Ty. Veď Ty by si nič také nikdy 

neurobil. Neboj sa, ja verím že to nejako 

vymyslíš a dokážeš mu, že Ty si ten blesk 

naozaj neukradol.  

        Daj na seba pozor, nech Ignác nebude 

vyzerať ako ujo Pišta z vedľajšej dediny. 

Mám ťa rada! PA! Cmuk! 

 S lááskou Tvoje Dievčatko, 

                                                                                                                      

N. Lučaiová, VII.A 



Parkopes (jazvečík) 

 

Parkopes – pes, ktorý hľadal tajuplné 

teplo. 

 Parkopes bol pes, ktorý utekal v nedeľu 

v noci cez les. A v tom lese hľadal tajuplné  

teplo. Ale vo svojej ceste musel čeliť rôznym 

nebezpečenstvám ako sú napríklad šišky 

padajúce zo stromov. Náš parkopes sa ich veľmi 

bál, pretože mal šiškofóbiu – panický strach zo šišiek. Takže keď počul padať 

šišku,tak sa z neho stal Neo z Matrixu, a tak sa všetkým šiškám vyhol. Ale keď 

v tom tajuplnom lese našiel tajuplné teplo, mal takú veľkú radosť, že pri tomto 

teple sladko zaspal. Keď sa zobudil, bol od ohňa taký opálený ako švajčiarska 

čokoláda alebo ako bravčové párky, a tak sa časom rozhodol, že tento tajuplný les 

opustí a vráti sa domov.  

 Parkopes sa vrátil domov a žil si ďalej šťastný hnedý a parkový život. 

                                                                                         Viktor B. Kulcsár, 6.A 

Moja rodina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Timea Turtáková, VI.A                                                       Amy Lechnerová, VI.A         



                                                                                                                        Alex Benö, VI.A 

 

 



ČAJOVÁ SIESTA 

„Siesta“ je pre Španielov čas odpočinku po 

dobrom obede. 

Podobné oddychové popoludnie, ale na 

slovenský spôsob, sme v stredu 18. mája 

prežili aj my španielčinári. Síce sme si 

nedopriali výdatný spánok, no aspoň sme si 

pochutnali na výborných tortillách 

s pikantnou salsou a miesto čaju sa ponúkli 

nealkoholickým mojitom☺ 

Popritom sme si prezreli pútavú prezentáciu. 

Dozvedeli sme sa napríklad ako sa volá 

španielsky kráľ či spoznali španielsku 

gastronómiu i typické španielske sviatky. V závere sme v skupinkách pracovali 

na pripravenej aktivite, v ktorej sme preukázali, že španielske reálie máme 

v malíčku ☺ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

p. uč. Mgr. M. Besterciová 

 

 



Vďaka p. uč.  PaedDr. A. Gálovej rozkvitli v našich triedach rôzne kvety ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jar už prišla k nám!” 

Radujú sa dietky. 

Slniečko už teplé je, 

Kvitnú pestré kvietky. 

 

 

P. uč. A. Gálová a žiaci VIII.A  

 



Erasmus + - projekty na našej škole 

Together against dropoutm - organizátor Rumunsko 

Aktivity, virtuálne aj prezenčné mobility tohto projektu 

prebiehali aj naďalej. Členovia krúžku pripravovali rôzne 

prezentácie a úlohy on-line, ktoré sme hneď uverejňovali na 

spoločnú platformu e-Twinning. V dňoch 22.3 - 26.3.2022 sme sa 

zúčastnili školiacej mobility v Bulharsku v meste Ruse. Tu sme 

prezentovali ako aj ostatné partnerské krajiny, aké interaktívne a 

didaktické hry, cvičenia, sa používajú pri výučbe rôznych 

predmetov na našej škole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V dňoch 9.5 - 13.5.2022 sme sa zúčastnili školiacej mobility 

v Lotyšsku v meste  Dobele. Našou úlohou bolo prezentovať, aké 

aplikácie alebo softvéry, využívame pri práci so žiakmi zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poslednou spoločnou aktivitou v tomto projekte bolo 

virtuálne stretnutie - 7.6.2022 všetkých zúčastnených krajín, kde 

sme spoločne a naraz tancovali choreografiu na pieseň MENEAITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roots and wings - organizátor Česká republika 

Počas druhého polroka aj v tomto projekte prebehli aj 

virtuálne, aj prezenčné mobility a žiaci našej školy pracovali na 

zadaných úlohách. V dňoch 15.3 - 18.3.2022 prebehla virtuálna 

mobilita – koordinátorom bola poľská republika. Žiaci plnili každý 

deň zadané úlohy a na konci dňa boli spoločne virtuálne 

hodnotené. 



 

 

Na záver tohto projektu sme sa spolu so žiakmi našej školy 

zúčastnili mobility v Nórskom meste Molde. Každý deň sme spolu 

so žiakmi z partnerských krajín plnili jednotlivé úlohy a aktivity. 

Zároveň sme mali možnosť spoločne spoznať novú krajinu a jej 

zvyky. 



 

 



 

Na záver by sme aj touto cestou chceli poďakovať nielen 

všetkým členom krúžku Erasmus+, ale aj naším kolegom a rodičom 

našich žiakov za dvojročnú prácu v oboch prebiehajúcich 

projektoch Erasmus +. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEŇ DETÍ 

Medzinárodný deň detí je sviatok, na ktorý sa všetky deti 

tešia. Oslávili sme ho tradične, 1. júna. Počasie nám tento rok 

prialo, čo prispelo k skvelej nálade. O skvelú zábavu sa 

postarali superstárista Marin Krausz a 

Tomáš Oravec, ktorí vniesli na školský 

dvor plno hudby, zábavy a dobrej 

nálady. Neskôr sme pokračovali na 

veselú nôtu. Vystúpenie „žiaci, 

žiakom“ zavŕšilo pekný deň. Tento deň 

sa všetkým páčil a zo školy odchádzali 

s úsmevom na tvári. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. uč. Mgr. M. Radvanová 



Hviezdoslavov Kubín 

/školské kolo/ 

 

 

Dňa 24.03.2022 sme zavítali do školskej knižnice, aby sme si spoločne 

pripomenuli 68. výročie recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Toto stretnutie 

sme si cenili o to viac, že sme po dlhých dvoch rokoch nemuseli nahrávať 

nahrávky, ale vypočuť si poéziu a prózu z úst recitátorov priamo a vychutnať si 

túto atmosféru v spoločnosti našej p. zástupkyne, ktorá sa na začiatku 

prihovorila súťažiacim milým a povzbudivým slovom a tiež pred členkami 

poroty, ktoré sa snažili byť oporou pre všetkých žiakov. 

Súťaže sa zúčastnilo neuveriteľných 26 žiakov z I. a II. stupňa. Žiaci sa 

napokon umiestnili takto: 

I. kategória (2.- 4. ročník) 

PRÓZA POÉZIA 

1. Samuel Havrila 1. Sabína Farkašová 

2. Karolína Elizabeth Knapová      2. Vanda Plošticová 

3. Tobias Veres      3. Tifany Vaňová, Patrik Belko 

 

II. kategória (5.- 6. ročník) 

PRÓZA POÉZIA 

-   1. Adriána Sopoligová 

-   2. Zuzana Beneová 

-   3. Dávid Lassú, Martina Kančiová 

 

III. kategória (7.- 9. ročník) 

PRÓZA POÉZIA 

-   1. Sára Benöová 

-   2. Bianka Karmen Pálfiová 

-   3. Emma Timárová, Sabína Plošticová 

 

Blahoželáme



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Hviezdoslavov Kubín 2. 

 

Dňa 26.5.2022 sa uskutočnila  recitačná súťaž ,,Hviezdoslavov Kubín 2.“ 

pre  žiakov rómskych tried ZŠ a žiakov špeciálnych tried. 

 

1.kategória  - 1.stupeň ZŠ: 

1. miesto -  Eva Csiszárová z 3.B, Nelka Horváthová z 1.A 

2. miesto –  Vojtech Horváth 3.A, Alex Mirga a Dominika Kuruová z 1.C 

3. miesto - Zdenka Mirgová zo 4.B, Oskar Putnoky zo 4.B 

 

2. kategória – 2. stupeň ZŠ: 

1. miesto – Viktória Kočmárošová zo 6.A 

2. miesto – Timea Csisárová zo 7.A 

3. miesto –Rodrigo Čisár a  Samuel Turták z 5.A 

 

3. kategória  - špeciálne triedy: 

1. miesto -  Alana Morová z 3. BŠT, Miriama Horváthová a Dávid Kuru zo 7.   

                   BŠT 

2. miesto  - Róbert Horváth z 3. A ŠT 

3. miesto – Virgínia Morová a Kevin Horváth z 3. B ŠT 

 

Recitačnú súťaž pripravili učiteľky Mgr. Mária Černá, Mgr. Monika Sabolová 

a PaedDr. Agnesa Gálová. 

 

 

 

 



Slávik  školy 

 

Dňa 23.5.2022 sa uskutočnila  spevácka súťaž Slávik školy  pre  žiakov 

rómskych tried ZŠ a žiakov špeciálnych tried. 

 

1.kategória  - 1.stupeň ZŠ: 

2. miesto -  Alex Mirga, Patrik Balog, 1.C 

2. miesto –  Mária Horváthová,  2. B 

2. miesto – Jasmína Mirgová, Eva Csiszárová,  3. B 

3. miesto - Oskar Putnoky, Valentín Hováth,  4. B 

3. miesto – Denis Horváth, Šeherezáda Janová, 4. B 

 

2. kategória – 2. stupeň ZŠ: 

1. miesto – Laura Csziszárová, 5. A 

 

3. kategória  - špeciálne triedy: 

2. miesto -  Oxana Janová, Kevin Balog, 5. ŠT 

3. miesto  - Šarlota Mórová, Adriana Mórová,  3. B ŠT 

3. miesto – Šeherezáde Kuruová, Alana Mórová, 3 .- 4. ŠT 

 

Súťaž v speve  Slávik školy pripravili učiteľky Mgr. Mária Černá a Mgr. 

Monika Sabolová. 

 

 

 

 

 

 



FLORBAL 

Okresné kolo vo florbale žiačok nám prinieslo 

potešenie v podobe 3. miesta, ktoré si 

vybojovali naše žiačky Nikola Lukáčová, 

Lenka Kočišová, Karolína Tilimonová, Patrícia 

Staňová, Evelín Pomothyová, Natália 

Lučaiová, Alexandra Mižáková, Gabriela 

Lukáčová, Vanesa Ďurčová a Rebeka Budaiová. Touto cestou im 

gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

p. uč. Mgr. R. Servila 



A na záver ešte pár slov od našich lúčiacich sa deviatakov... 

 

Vážená pani riaditeľka, vážený pedagogický zbor, milé tety 

kuchárky a upratovačky, pán školník, milí spolužiaci!  

Dnes sa pre mnohých niečo končí, no naopak, niečo nové aj 

začína. Pred niekoľkými rokmi sme 

nastupovali do tejto školy malí, 

bojazliví, ale aj plní nových 

očakávaní a radosti. Na tejto škole 

sme sa naučili písať, čítať i počítať. 

Čím sme boli starší, tým sme toho 

viac vedeli a tým sa od nás aj viac 

očakávalo. Naučili sme sa byť féroví, 

ale i to, ako správne používať ťaháky 

☺ Boli časy, kedy sme vás, učitelia, 

nemali radi preto, akú známku sme 

dostali, ale naopak, keď sa nám 

niečo podarilo, tak sme vás za to 

zbožňovali. Chceli ste nás veľa 

naučiť, veľa informácií nám 

odovzdať, no s nami to nebolo vždy 

ľahké. Veď toľkokrát sme pobehovali 

po triede a vy ste sa vždy o nás báli, že sa nám niečo stane.  

Po nás na tejto škole ostávajú naši súrodenci, kamaráti 

a budú pokračovať v našich stopách. Veríme a prajeme im, aby 

boli úspešní. Našich deväť rokov už uplynulo no každého z nás 

čakajú ďalšie roky na nových vybraných školách.  

Milí učitelia, ďakujeme za to, že ste nás viedli cestou 

vzdelania, že ste nás pripravili na život na strednej škole. Venovali 

ste sa nám s láskou a pomáhali ste nám posunúť sa vždy na 

vyššiu a vyššiu úroveň. Naša vďaka patrí každému z vás. 

Zaslúžite si ju všetci rovnako. Veríme, že na nás budete spomínať 

len v dobrom aj napriek tomu, že sme neboli vždy takí, ako ste si 

nás predstavovali. Teraz sa s vami všetkými lúčime a želáme veľa 

šťastia a úspechov. 

žiaci IX.A 
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