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Vážení kolegovia, milí žiaci,  

v prvom rade chcem každému zaželať krásny nový rok 2017. Som veľmi rada, 

že konečne nadišiel ten čas, keď vychádza opäť prvé číslo nášho školského 

časopisu. V novom školskom roku 2016/2017 sa toho na našej škole veľa 

zmenilo. Získali sme nového pána riaditeľa Mgr. Martina Klempaya a nových 

zástupcov Mgr. Moniku Balážovú a PaedDr. Gabriela Balšaja, PhD. Do učiteľského kolektívu pribudli 

aj nové učiteľky Mgr. Veronika Germušková a Mgr. Monika Palšová.  

Naša škola dostala nový dych a je opäť pripravená pokračovať vo vzdelávaní  a výchove nových 

mladých ľudí. Keďže je už január, každý z učiteľov a žiakov je poriadne zabehnutý vo svojej práci. 

Máme za sebou už aj vianočné prázdniny, vďaka ktorým sme poriadne oddýchnutí a verím, že aj 

natešení do nových školských dní. Čas plynie veľmi rýchlo, preto sa, milí žiaci, každý deň snažte využiť 

naplno, aby boli vaše výsledky čo najlepšie.  

Blíži sa koniec prvého polroka, a tak žiakom  prajem veľa úspechov a učiteľom pevné nervy pri ich 

hodnotení.  

Mgr.Monika Palšová 
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Dňa 16.9.2016 žiaci II.C, IV.A a IV.B navštívili jazdecký klub p. MVDr. Jána Novotného, kde získali mnoho 

vedomostí zo života športových koní. Videli aj iné zvieratá, dokonca sa im podarilo nahliadnuť do práce dnes už najstaršieho 

remesla - kachliarstva. Na kreatívnom záhradnom dvore u pani Darinky Jackaninovej obdivovali krásu pstruhového jazierka, 

kvetín a ručne zhotovených rozprávkových sôch. Žiaci si užili krásu bábkového divadielka pod holým nebom a v závere 

príjemnú opekačku.             

Školskí redaktori 

     

       
 

         Dňa 16.9.2016 sa na našej škole konalo účelové cvičenie pre žiakov II. 

stupňa. Žiaci I. stupňa sa, žiaľ, museli učiť podľa rozvrhu.  

Program tohto dňa bol nasledujúci: 

- na 1. a 2. hodine si triedni učitelia  so žiakmi zopakovali  základy 

zdravotníckej prípravy, civilnej ochrany, zásady orientácie v prírode, 

poznávanie rastlín v lese a okolí školy.  

- na začiatku 3. hodiny sme sa všetci zhromaždili na ploche pred 3. 

pavilónom, kde p.uč. Danka Stoláriková otvorila účelové cvičenie. 

Trasa účelového cvičenia viedla od areálu školy, okolo futbalového ihriska smerom  na Tročany. 

Školskí redaktori 
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Základná škola v Raslaviciach a taktiež aj naša obec Raslavice usporiadala dňa 25. 9. 2016 už 5. ročník Memoriálu 

Jozefa Kovalčína s názvom "Beh ulicami Raslavíc". Beh sa začínal od areálu Domu kultúry v Raslaviciach. Pre všetkých 

zúčastnených bolo cťou zabehať si po uliciach našej obce. Súčasťou akcie bolo aj občerstvenie, posedenie pri guláši a iné 

sprievodné akcie. Našim bežcom  pomohlo k výkonom  krásne slnečné počasie, ale hlavne povzbudenia divákov.  

Školskí redaktori 

 

 

Dňa 28. 9. 2016 si celý svet pripomenul dôležitosť mlieka v jedálničkoch detí. Tento biely dar prírody a výrobky z 

neho totiž plnia viaceré dôležité úlohy správnej výživy deti a mládeže, pretože obsahujú optimálne množstvo potrebných 

výživných a esenciálnych zložiek. Pitím mlieka budú deti zdravšie, vďaka tomu v škole aktívnejšie, a preto aj múdrejšie. 

Tieto fakty nás viedli k tomu, aby sme si tento deň pripomenuli aj v našej škole. 

Celý deň sa niesol v znamení tejto bielej tekutiny. Učitelia využili svoju kreativitu a túto tému zakomponovali aj do 

svojich vyučovacích hodín. Hneď zrána sme si vypočuli rozhlasovú reláciu o tom, prečo je dôležité piť mlieko. Počas veľkej 

prestávky si žiaci mohli od našich mliečnych poslov zakúpiť ochutené mlieko a osláviť tak deň mlieka spoločným 

štrngnutím. Tento deň uzavreli naše pani kuchárky, ktoré nám k obedu prichystali mliečne prekvapenie. 

Dúfam, že sa náš cieľ, vytvoriť pozitívny vzťah k mlieku, prejaví aj po uplynutí tohto dňa a mlieko a výrobky z neho 

neupadnú do zabudnutia.   

       Mgr. Lenka Kohútová 
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Dňa 29. 9. 2016 sa aj na našej škole uskutočnil Európsky deň jazykov. Atmosféra sa niesla znením výstižného hesla: 

„Jazyky sú funny, poď do toho s nami!“ Cieľom tohto dňa bolo priblížiť našim žiakom jazykovú a kultúrnu rozmanitosť 

v Európe. 

Školskí redaktori 

  

  

 

Dňa 4.10. sme si pripomenuli Svetový deň zvierat.  Pre mnoho ľudí úplne obyčajný 

deň, ničím výnimočný od tých ostatných. Ale predsa sa niečim odlišuje. Tento dátum je 

venovaný všetkým zvieratám na svete, aby sme si pripomenuli, že nielen ľudia, ale aj oni 

potrebujú v životných útrapách pomoc. Ani my sme nezaháľali a rozhodli sme sa pomôcť.  

V rámci tohto dňa sme na našej škole zrealizovali finančnú zbierku na zakúpenie 

psích granúl. Za vyzbieranú sumu 25 eur sme zakúpili psie granuly, ktoré sme darovali 

občianskemu združeniu SOS psíky Bardejov. Všetkým, ktorí sa zapojili do tejto zbierky, 

srdečne ďakujem. 

V tento zvierací sviatok sme odštartovali súťaž „Zvieratá fotoobjektívom“.  

Víťazkou tejto súťaže sa stala žiačka 2.B triedy Lucia Buchláková.  

Pohľad do psích očí plných lásky, porozumenia a oddanosti, studený 

ňufáčik chladiaci naše líce, teplý drsný psí jazyk štekliaci našu ruku, teplý mäkký 

huňatý kožúšok... Pes ja náš priateľ, náš spoločník, ochranca, spriaznená duša... 

My sme jeho život jeho všetko. Je verný, oddaný až do posledného úderu srdca. 

Preto buďme oddaní aj my jemu. 

Tak, ako má človek právo na dôstojný život, toto právo majú aj všetky 

živé tvory na tejto planéte, zvieratá každého druhu, a to bez rozdielu.  

Mgr. Lenka Kohútová 
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V jeseni 10. októbra 2016 už po 22-tý krát zorganizovala Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove ,,Beh 

radničným námestím“ pre žiakov ZŠ. 

Tento beh nie je len previerkou  bežeckej  vytrvalosti, ale aj propagáciou zdravého  životného štýlu, ku ktorému je 

potrebné viesť ľudí už od mladého veku. Zúčastnili sa žiaci: Zuzana Hammerová, Laura Jančušová, Natália Kohútová, 

Barbora Kuchtová, Vaneka  Puzderová, Vanesa  Rimarčíková, Laura  Salokyová, Miroslava Vaňová a Igor Matys.  

Výkonom nesklamal ani ôsmak Dominik Bašista, ktorý získal v silnej konkurencii pekné 3. miesto. V kategórii 8. 

a 9. ročníka si vynikajúco počínala ešte len siedmačka Lívia Gajdošova, ktorá skončila štvrtá. 

Všetkým reprezentantom školy úprimne ďakujeme. 

Mgr. Jaroslav Gerbery 

 

 

Základná škola v Malcove 14. októbra  2016  usporiadala 4. ročník Memoriálu Mgr. Jozefa Harňáka  v behu, na 

ktorý znova pozvala po minuloročnom úspešnom vystúpení žiakov našej školy. 

V kategórií mladších žiakov a žiačok nás reprezentovali  Jana Adamčíková  6.C, Vanesa Kapcová  6.B, Samuel 

Kočerha a Samuel Kmec, obaja zo 6.A, a František Marcin zo 5.C. 

U starších žiačok a žiakov to boli Lívia Gajdošova a Aneta Salokyová zo 7.B, Vladimíra Palšová 8.C, Laura 

Jančušová 9.A, Dominik Bašista a David Hovanec z 8.A, Tomaš Fignár, 8.B a Peter Ličák z 9.C.  

Naši mladí bežci nás nesklamali a z Malcova si odniesli pekné umiestnia. Prvé miesta získali Vanesa Kapcová 

a Aneta Salokyová. Na druhom mieste v najsilnejšie obsadenej kategórii starších žiakov skončil Peter Ličák a pekné tretie 

miesta obsadili Lívia Gajdošová a Dominik Bašista. 

K šíreniu dobrého mena  našej školy všetkým ďakujeme. 

Mgr. Jaroslav Gerbery 

 

 

Október je mesiac, kedy si ľudia vo viac ako 150 krajinách sveta pripomínajú Svetový deň zdravej výživy.  

Aj my  sme v našej škole na tento významný deň nemohli zabudnúť a už po piatykrát sme s jesennou vôňou ovocia 

a zeleniny pripravili akciu Deň zdravej výživy.  

Podujatie sa uskutočnilo 12.10. 2016 pod vedením koordinátorky Mgr. Lenky Kohútovej pre žiakov 5. – 9. ročníka. 

Počas dňa sa žiaci venovali viacerým aktivitám. Jednou z nich bolo ochutnávanie zdravých dobrôt, ktoré v školskej 

jedálni  pripravili naši deviataci spolu s p. uč. Ing. Annou Rákošovou a p. uč. Ing. Stanislavou Vavrekovou. V triede VII.C sa 

žiaci dozvedeli viac o významnosti chleba a pečiva a dokonca sa sami stali súčasťou prípravy pravého chleba. Vyvrcholením 

dňa sa stalo vystúpenie skupiny Hands Up Crew, ktorá nám predviedla „super kúsky“ z basketbalového a futbalového 

freestylu. 

V tento deň bola vyhlásená aj súťaž o najkrajšie vyrezávanú tekvicu. Víťazom sa stala trieda vyhrala trieda 5.C.  

Školskí redaktori 

5 
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V utorok 18. 10. 2016 sa na ZŠ v Raslaviciach modlili deti ruženec spolu s učiteľmi.  Škola sa tak pripojila k výzve 

svetovej nadácie Kirche in Not. Iniciatíva s názvom „Milión detí v modlitbe" sa zrodila v roku 2005 v Caracase vo 

Venezuele a súvisí s prísľubom pátra Pia, že „ak sa bude milión detí spoločne modliť ruženec, svet sa zmení". 

Úmyslom tejto iniciatívy je ukázať, že modlitba detí plná dôvery, vchádza priamo ako šíp do Božieho Srdca a má 

preto veľkú moc. Detská modlitba má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v krajine i vo svete.  

        Školskí redaktori 

 
25. 10. 2016 sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie s názvom Moderné umenie POP-ART 20. storočie, 

kresťanské umenie.  

Čo všetko sme videli? 

Krásny Brod - Monastier Zostúpenia Svätého Ducha,  ruiny bývalého monastierského chrámu 

Múzeum Andyho Warhola - Unikát v Európe 

Habura - Replika najstaršieho dreveného kostola v strednej Európe 

Habura - Knieža Laborec - socha z liateho bronzu, ktorá meria 5,4m od akademického sochára Jána Ťapáka 

Habura - Zvieracia obora, lesná MINIZOO - jelene, diviaky, muflóny ...  

 

Mgr. Erika Kaňuchová, Mgr. Anna Vrabľová 
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Exkurzie sa 27. 10. 2016 zúčastnili žiaci II.C, IV.A, IV.B. Pre žiakov druhého ročníka si pracovníci astronomického 

observatória prichystali audiovizuálne pásmo popisujúce základné pojmy putovania vesmírom a výučbovú rozprávku. Pre 

žiakov štvrtého ročníka to bolo opakovanie tematického celku " Vesmír okolo nás". Žiaci sa dozvedeli, že nové planetárium 

na Kolonickom sedle do prevádzky spustil prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella. Nebo nad Kolonicou ponúka ozajstný 

zážitok. Kvôli nízkej svetelnej miere znečistenia tu vznikol park tmavej oblohy. V regióne Horný Zemplín si žiaci mohli 

pozrieť aj BIO kúpalisko Sninské rybníky, ktoré využíva technológiu samočistenia vody pomocou rastlín a rias.  

 

Mgr. Z. Lazurová, Mgr. A. Vrabľová, Mgr. A. Balážová 

 

 

 
 

Dňa 27.10.2016 bolo na našej škole  „Pasovanie prvákov“.  Táto 

slávnosť sa uskutočnila už tretíkrát. Jej priebeh zabezpečoval školský 

parlament pod vedením p.uč. Bibiány Mačákovej a p. uč. Andrey 

Rácekovej. Naši prváci boli prijatí do cechu „Žiakov – školákov“. Pred 

prijatím do tohto cechu boli vyskúšaní zo šikovnosti a bystrosti. Potom 

slávnostne zložili prísahu a za asistencie kráľa, šaša a jeho pomocníkov 

boli pasovaní do žiackeho cechu. Na pasovaní prvákov sa zúčastnili aj 

žiaci 1. stupňa so svojimi triednymi učiteľkami. 

 Školskí redaktori 

 

 

 

 

V dňoch 7.-11. novembra 2016 učiteľky  prírodovedných predmetov organizovali v rámci Týždňa vedy a techniky 

na Slovensku tieto akcie:   
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1.VYNÁLEZY A OBJAVY 20. STOROČIA  

V školskej jedálni bola inštalovaná výstava venovaná vynálezom a objavom 20. storočia  v oblasti biológie, fyziky 

a chémie . Žiaci túto výstavu navštevovali na hodinách techniky, ale aj mimo týchto hodín - cez prestávky, aj po vyučovaní. 

Táto výstava bola k dispozícii počas celého Týždňa vedy a techniky .  

2. EXKURZIA – BUDAPEŠŤ  

Dňa 11.11.2016  sa  žiaci 7-9. roč. zúčastnili v rámci Týždňa  vedy a techniky exkurzie v Budapešti . Navštívili 

Tropicarium, kde mohli obdivovať tropické a oceánske živočíšstvo, exotické vtáctvo, najmenšie opice sveta, žraloky, hady, 

jaštery, pavúky a pod., ktoré pochádzajú z Afriky, Južnej Ameriky a Ázie.  

V Paláci vedeckých zázrakov si vyskúšali a prezreli interaktívnu vedeckú výstavu založenú na prírodných javoch 

a zákonitostiach vysvetlených pomocou hier a fyziky . Okrem hier sa zúčastnili na zaujímavých pokusoch z fyziky . 

Taktiež sa poprechádzali po hradnom vrchu, kde sa nachádza  marcipánové  múzeum  a zažili výmenu hradnej stráže. Domov 

sme sa vrátili plný dojmov a nových zážitkov. 

3. VIRTUÁLNY  VESMÍR  

Dňa 9.11.2016 bolo pre žiakov 2. stupňa  organizované vedecko-populárne vystúpenie  Virtuálny vesmír v Kultúrnom dome 

v Raslaviciach. 

Mgr. Anna Rákošová a Ing. Stanislava Vavreková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapešť 

Budapešť – palác vedeckých zázrakov 
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Dňa 14.11 2016 sa v Seniorcentre Bardejove uskutočnil šachový turnaj. Zúčastnil som sa ho ja, Adrián Angelovič 

(VIII.C), Štefan Ščešňák (VIII.B), Martin Kuchta (VII.A), Milan Novotný (IV.A) a náš učiteľ Igor Karol. Prvý turnaj sa začal 

o 8:00 a skončil sa približne o 13:00. Základné školy hrali spolu so strednými, takže sme mali značne silných súperov. 1. 

kolo bolo dobré, nemal som ťažkosti a myslím, že ostatní to ľahko zvládli. 4. kolo bolo zaujímavé, pretože proti sebe stáli 

dvaja skvelí šachisti, Jenčopaľa Alexander a Volčko. Nakoniec sa ale dohodli na remíze. Ja som skončil s piatimi bodmi zo 

siedmich na 12. mieste.  

Adrián Angelovič VIII. C 

 

Bol piatok 25. 11. 2016 a naša trieda sa vybrala na výlet do Bratislavy. Ráno o 4:00 sme sa stretli na vlakovej stanici 

v Raslaviciach a vyrazili na náš výlet. V Kysaku sme nastúpili na vlak RegioJet, v ktorom bolo výborne. Na hlavnej stanici 

sme nastúpili na električku, ktorá nás dopravila do Sadu Janka Kráľa, po ktorom sme prešli a dostali sa až ku Inchebe. Tam 

sme sa zúčastnili výstavy  s názvom Cosmos Discovery, kde sme videli rôzne vesmírne exponáty. Po výstave sme sa 

presunuli do Auparku, kde sme mali voľný program. Neskôr sme sa ešte zastavili na vianočných trhoch. Domov sme sa 

vrátili šťastní a plní zážitkov.   

Tobias Barčák VIII. C 

 

 

          „Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.“   

(Erazmus Rotterdamský)  

 

 

Tak aj v tomto duchu sa nieslo každý decembrový utorok v našej školskej knižnici čítanie rôznych príbehov 

s kresťanskou tematikou, ktorými sme sa pomaličky približovali až k Vianociam. Tieto stretnutia úspešne viedla pani 

učiteľka Slávka Liščinská. Cieľom bolo zaujať deti  pútavými príbehmi a upevniť ich priateľstvo s knihami. Kniha sa pre 

nich môže stať tým najkrajším darom, pretože vždy ostane s nimi. Vždy v nej nájdu niečo, čo nevedeli, niečo, čo vedeli, ale 

možno už zabudli. Preto ďakujeme všetkým zúčastneným a prajeme im, aby si vždy našli čas a s radosťou si zalistovali 

v knihách v našej knižnici.               Mgr. Monika Palšová 
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Dňa 6.12.2016 sa začala akcia „Mikulášsky skok do výšky“. Najprv súťažili žiaci 7.- 9. ročníka a pokračovalo sa na 

druhý deň triedami 5. a 6. ročníka. Z našej triedy 6.C sa nás zúčastnilo 5. Začínali sme skákať zo základnej výšky 90 cm. 

Vždy sa latka zvyšovala o 5 cm, ale po 105 cm sa latka dvíhala iba o 3 cm. Moje pocity boli fantastické,  zaskákal som si 

dobre. Síce som nevyhral, ale skončilo sa to dobre - bez žiadnych zranení .  

                                                                   Martin Lukáč 6.C 

 

 

9. decembra 2016 sa 53 žiakov z ôsmeho ročníka aj z deviateho ročníka zúčastnilo exkurzie do hlavného mesta SR, 

do Bratislavy. Naša škola túto exkurziu organizuje už po piatykrát. Program bol veľmi nabitý.  

Bratislava nás privítala dažďom, teda nie chlebom a soľou, ale aj napriek tomu sme si pozreli  Grassalkovičov 

palác – sídlo prezidenta republiky. Potom sme sa pozvoľne presunuli na Bratislavský hrad. Tam nás zaujala novootvorená 

baroková záhrada, ktorá sa zaiste bude svojou  krásou vypínať  najmä v kvitnúcom období. Na Čestnom nádvorí sme sa 

sfotili pri soche Svätopluka a zároveň sme  mali nádherný výhľad na Dunaj a Petržalku, most SNP,  dokonca sme zahliadli aj 

mlyny v Rakúsku či most Apollo. Na nádvorí Hradného paláca boli už pripravené vianočne trhy, ktoré sa začínali o štvrtej 

po obede ale nás čakala exkurzia  NR SR . V parlamente sme si vďaka odbornému výkladu doplnili naše vedomosti 

z občianskej náuky. Nabalení  odbornými vedomosťami o našej štátnosti   sme sa valili dole Žigmundovou bránou na 

Hviezdoslavovo námestie SND  s jej skvostom Genymedovou fontánou. Napokon okolo Dunaja do nákupného centra 

Eurovea – konečne!  

Skvelou bodkou na záver bolo divadelné   predstavenie  Je úžasná, v hlavnej úlohe s Kamilou Magalovou. Bola to 

vynikajúca komédia o najhoršej speváčke sveta. Že vraj takú nepoznáte? Choďte navštíviť toto predstavenie! Táto exkurzia 

bola pre nás nezabudnuteľná a touto cestou by sme sa chceli poďakovať pani učiteľkám, ktoré pripravili túto exkurziou: p.uč.  

B. Mačakovej za exkurziu do NR, p.uč.  I. Haberovej za neutíchajúci smiech v divadle, p.uč. A.  Racekovej  za oko, ktoré 

nad nami bdelo.  

Vanessa Rimarčíková  9.C 

 

 

 
 

Dňa 12.12.2016  sa uskutočnila súťaž v zdobení medovníkov. Súťaže sa zúčastnili žiaci 

druhého stupňa, z každej triedy dvaja zástupcovia. Mohli si vyskúšať svoje  zručnosti a zapojiť svoju 

fantáziu.                                

            Školskí redaktori 
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Čítať Sväté písmo je ako listovať v knihe života. Je v ňom množstvo neuveriteľných príbehov jednoduchých ľudí, 

z ktorých sa často stávajú hrdinovia. V literárnom svete existuje množstvo kníh, ktoré boli inšpirované práve Bibliou, knihou 

kníh. Presne takto je veľa ráz označovaná práve preto, lebo do seba dokázala absorbovať celý svet a všetko, čo sa v ňom 

dialo pred 2000 rokmi, ale je stále aktuálna aj pre dnešný uponáhľaný svet. 

Práve preto naša škola aj tento školský rok organizovala v dňoch 16.-17. 12. 2016  „Noc čítania Biblie“. Našim 

cieľom bolo zahĺbiť sa do čítania textov, ktoré boli napísané pred niekoľkými tisícročiami. Čítala sa Kniha Genezis a Kniha 

proroka Daniela. Spolu s učiteľmi sa žiaci druhého stupňa zamýšľali nad pravdami, ktoré presahujú každého človeka a 

uvažovali nad aktuálnosťou biblických právd. Za každým biblickým príbehom sa snažili odkrývať ešte jeden príbeh, príbeh 

každého človeka. Žiaci tvorili jedno veľké spoločenstvo, ktoré sa pôsobením čítania Božieho slova ešte viac upevňovalo. 

Súčasťou tohto projektu boli aj rôzne kvízy a aktivity, vďaka ktorým sa prejavila úžasná fantázia každého účastníka Noci 

čítania Biblie.  

         Mgr. Monika Palšová 

 

 

 

 

 

 

Neodmysliteľnou súčasťou prežívania adventného obdobia v špeciálnych triedach sú vianočné workshopy. Pani 

učiteľky si pre žiakov pripravili netradičné formy a metódy, ktorými im spestrili vyučovanie. V úvode sa žiaci aj 

prostredníctvom filmu Vianočné oblátky dozvedeli o vianočných zvykoch a tradíciách na Slovensku. Porozprávali aj 

o tradíciách, ktoré sú špecifické pre rómske rodiny. Nasledovalo vystúpenie, v rámci ktorého mali žiaci pripravené 

divadielko, básničky, vinšovačky a vianočné piesne a koledy. Po skončení programu boli žiaci rozdelení do skupín, kde 

vyrábali rôzne vianočné ozdoby. Týmito ozdobami si vyzdobili stromček a triedu. Z takto stráveného dopoludnia sme si 

všetci odniesli príjemné zážitky.         Mgr. Martina Romanová 
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 Tri dni pred najkrajšími sviatkami v roku, Vianocami, sa v našej škole konali vianočné trhy. V ponuke bolo 

množstvo ručne robených výrobkov našich žiakov, ale aj veľa vecí, ktoré sa dlho nepoužívali, resp. mohli by poslúžiť novým 

majiteľom. Každá trieda si takto mala pripraviť svoj sortiment a predávať ho spolužiakom alebo učiteľom. Súčasťou tejto 

akcie boli aj krátke vianočné predstavenia našich žiakov. V školskej jedálni sme mali možnosť ochutnať vynikajúce 

medovníčky a domáce bobaľky od našich úžasných učiteliek Anky Rákošovej a Stanky Vavrekovej. Vianočné trhy ukončila 

bohatá tombola. Aj napriek veľkej zime bola táto akcia úspešná a naštartovala nás do slávenia vianočných sviatkov. 

 

         Mgr. Monika Palšová 
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JANUÁR 
12.1.2017 - Školské kolo geografickej olympiády 

Kategória 5. ročník- 1. Micheľová Alexandra 5.A, 2. Vasičkaninová Nina 5.A, 3. Hudák Damián 5.C 

Kategória 6.-7. ročník- 1. Palšová Tamara 7.B. 2. Homulka Šimon 6.B, 3. Vaňová Daniela 7.A 

Kategória 8.-9. ročník- 1. Palšová Simona 8.C, 2. Eliáš Filip 8.C, 3. Kočambová Otília 8.C 

 

DECEMBER 

20.12.2016 - Anglická univerziáda - 3. miesto - Simona Palšová, VIII.C 

17.12.2016 - 3.miesto v šachovom turnaji - Alexandra Angelovičová , VII.B / Poľsko 

16.12.2016 - 3. miesto florbal žiakov 

15.12.2016 - Školské kolo dejepisnej olympiády  

6. ročník: 1. miesto E. Homulková, 2. miesto L. Kravcová, 3. miesto N. Hudáčeková 

7. ročník: 1. miesto M. Mikulová, 2. miesto B. Petrašková, 3. miesto J. Gurniak 

8. ročník: 1. miesto S. Palšová, 2. miesto Z. Luterančíková 

 - Olympiáda z anglického jazyka 

A1 kategória: 1. miesto M. Mikulová, 2. miesto A. Micheľová, 3. miesto T. Palšová 

A2 kategória: 1. miesto S. Palšová 

7.12. - 8.12.2016 - Školské kolo PYTAGORIÁDY 

- víťazi rôznych kategórií: Palša Patrik 4.B, Hudák Damián 5.C, Paľa Adrián 5.A, Homulka Šimon  6.B, Pacinda 

Dominik 6.B, Kapcová Vanesa 6.B, Hammer Daniel 6.C, Gdovin Tomáš 7.B, Salokyová Aneta 7.B, Kočambová 

Otília 8.C 

 

NOVEMBER 

Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry -  Oliver Varchol  9.C 

Zvieratá fotoobjektívom - Výhercom je Lucia Buchláková, 2.B . Blahoželáme ! 

Výsledky zberu papiera -   

Vyhodnotenie 1.kola zberu papiera: 

stupeň- trieda 4.B vyzberala 41 kg papiera 

stupeň- trieda 8.C vyzberala 140 kg papiera 

jednotlivci- Tomáš Gdovin zo 7.B vyzbieral 72 kg papiera 

 
Ďakujem všetkým deťom, ktoré húževnato nosili papier, rodičom, starým rodičom a všetkým priateľom školy, ktorí aj takýmto 

spôsobom pomohli našej škole. Dúfam, že už teraz recyklujete papier do druhého kola zberu papiera. Verím, že v lete vyzbierame omnoho 

viac kilogramov ako v jesennom kole a zachránime tak ešte viac stromov. Tak nezabudni: Šetri prírodu a recykluj. 

koordinátor ENV 

 

OKTÓBER 

21.10.2016 - 2. miesto v šachovej lige žiakov Alexandra Angelovičová, VII.B. Blahoželáme ! 

4. ročník memoriálu Mgr. Jozefa Harňáka / Malcov 

1. miesto - beh mladších žiakov - Vanesa Kapcová VI.B 

1. miesto - beh starších žiakov - Aneta Salokyová VII.B 

3. miesto - beh starších žiakov - Peter Ličák IX.C 

2. miesto - beh starších žiakov - Lívia Gajdošová VII.B 

3. miesto - beh starších žiakov - Dominik Bašista - VIII.A    Blahoželáme !  

 

SEPTEMBER 

Zápis do slovenskej knihy rekordov  - HROMADNÝ TANEC - JÚN 2016 

27.9.2016 - Okresné kolo - 3. miesto v cezpoľnom behu - družstvo dievčat.   Blahoželáme ! 

Úspechy žiakov 
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Krátko po začiatku nového školského roka sme nečakane navštívili Školský klub, aby sme zistili niečo 

o našich prvákoch a aj o žiakoch, ktorí klub pravidelne navštevujú. 

 

Čo sa vám najviac páči v našej škole ? 

Mne sa páčia lavice ( Vanda Š.) , tabuľa, zošity, 

školské dosky (Timko E.), písanie (Diana F.), pani 

učiteľky a hračky (Riško Š) 

Aký deň v týždni máte najradšej ? 

pondelky (Riško Š.), pondelky (Vanda Š.) ,  streda 

(Timko E.) , pondelok  (Kristián P.), štvrtky (Sárka 

B.) 

Aký predmet máte najradšej ? 

matematika (Kristián P.), slovenčina, telesná 

(Dianka F.), matematika, slovenčina, telesná 

(Sárka B.), matematika, telesná, čítanie (Karolínka 

K.), písanie, telesná, družina, angličtina (Tobias 

H.)  

Na aké krúžky chodíte ? 

(Vanda) tanečná, husle, Šikovné ruky  

(Timko) Šikovné ruky 

(Kristián), (Dianka), (Sárka) tanečná, Šikovné ruky 

(Karolínka) výtvarná, hudobná, Šikovné ruky  

(Tánička) tanečná   

Čo sa vám v Školskom klube páči? 

futbal , notebook , guľovačka v zime (Dadko L.) 

(Emka) hry, knihy,  

(Marek F.) lego, písanie 

S čím sa najčastejšie hráte? 

( Jakub S.) futbal 

(Janka S.) zvieratká, gumové kruhy 

Ako sa volajú vaše pani učiteľky ? 

Evka Hudačeková ,Blanka Michtová  

Čo najradšej v Školskom klube robíte? 

(Marek F.) Hráme sa s legom, plastelínou.  

(Dadko L.) Najradšej športujeme vonku .

 

Školskí redaktori 

 

Na slovíčko s ...

čko s ... 

 Na slovíčko s ... 
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Nie každý človek má rád zimu, ale pre väčšinu z nás je zima čarovná, pretože nám poskytuje množstvo športových 

aktivít a s nimi spojenej zábavy. Keďže tohtoročná zima sa ukázala v plnej kráse, máme možnosť vyšantiť sa so snehom do 

sýtosti. Preto sme si vybrali práve túto knihu, ktorá je spojená práve s týmto ročným obdobím. Odporúčame ju aj pre tých, 

ktorí neradi čítajú, pretože obsahuje množstvo obrázkov, ktoré stoja za to. 

 

Na horách v Závejove 

Nórska kniha od spisovateľa Bjorna Runera Lieho je 

poctou zime, ideálnym lyžiarskym podmienkam, kakau s 

kožkou, mokrým otepľovačkám a tesným lyžiarkam. 

 "Slapsefjell" je rušné horské mestečko, kde to žije 

najrôznejšími lyžiarskymi aktivitami, s príjemnou atmosférou 

zimných chát.. Život v stredisku pozorujeme od rána do večera 

a stretávame množstvo najrôznejších postavičiek - lyžiarov, 

banditu, zamilovaný párik, virtuózneho harmonikára či výrobcu 

snežníc. Knihu dopĺňajú krásne ilustrácie, ktoré sú plné 

zábavných detailov a prispievajú k uspokojivému čitateľskému 

zážitku.  

 

Kniha je síce odporúčaná pre čitateľa vo veku 4-12 rokov, ale 

má však potenciál uspieť aj ako kniha bez rozdielu veku 

čitateľa. Prehovorí ku každému, kto kedy vyskúšal lyžovanie - 

či už to bol zážitok pozitívny, alebo aj nie. 

          Školskí redaktori 

 

Čo nám prinesie nový rok 2017? 

 

1. Ak pripadne Nový rok na pondelok, prinesie to ostrú zimu.  

2. Ak pripadne Nový rok na stredu, bude to priaznivý rok, mnoho vína, ale žiadny med. 

3. Ak Nový rok pripadne na nedeľu, bude mierna zima. 

4. Ako na Nový rok, tak po celý rok. 

5. Jasná a tichá novoročná noc zvestuje nám dobrý rok. 

6. Keď sa rok so zimou a snehom počína, sľubuje dosť chleba, ale málo vína. 

7. Na Nový rok blato, na Veľkú noc sneh. 

8. Na Nový rok o slepačí krok. 

 

Školskí redaktori 
 

Čo nového vo svete kníh, Pranostiky 
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Bájky od šiestakov: 
 
O kukučke a potôčiku 
 

Bola raz jedna kukučka, ktorá bola veľmi smädná. Práve v tom čase nastalo obdobie sucha. V jeden 

deň letela, letela a zrazu pod sebou videla potôčik. Chcela sa napiť trocha vody. Sadla si k potôčiku 

a naraz spoza kríkov na ňu vyskočil vlk. Kukučka mu ušla, ale nepoučila sa. Neskôr prišla naspäť 

k potôčiku. Ako tak pomaly pila vodu, zozadu na ňu vyskočil vlk a zjedol ju. 
Ponaučenie: Na zlé miesta sa nemáme vracať. 

         (Martin Bednár VI.C)  

Smädní  vtáci 
 

Bol raz jeden vták a netopier a boli veľmi smädní. Tak sa vybrali hľadať vodu. Preleteli veľa kilometrov. 
Zastavili sa pri mori, napili sa, ale hneď zistili, že voda je slaná. Vzlietli teda a pobrali sa ďalej. 

Unavení a zničení prileteli až do ďalekej Číny, kde hneď našli rieku. Netušili, že rieka je znečistená, 

tak sa napili, prišlo im zle a zomreli. 
Ponaučenie : Nepiť vodu z neznámych zdrojov . 

         (Dávid Bank VI.C) 

 
 

 

Svet z okienka 
 

Pozerám sa z okienka, 
Mesiačik tam krásne spinká. 

 
V očiach mi zažiari hviezdička, 

ako tá vločka, ktorá spadla z nebíčka. 
 

Na nebi zažiaria hviezdičky, 
ktoré padajú pomaličky. 

 
Majú biele šatôčky, 

počkať, veď sú to vločky. 
 

Natália Paľuvová VIII.B 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Kúsok Vianoc 
 

Vianoce sú, keď sme spolu, 
keď rodina sadá k stolu. 

 
Vianoce sú od Ježiška, 

dal nám lásku do balíčka. 
 

Bolo jej dosť, dostal každý, 
rozdelil ju raz a navždy. 

 
Kúsok šťastia, úsmevu hneď, 

a potom sa rozžiari svet. 
 

Kúsok priateľstva z lásky daj, 
a potom sa usmievaj. 

 
Všetko trápenie pošli preč, 

a vtedy sa z teba stane kvet. 
 

Natália Paľuvová VIII.B 

 

 

 

Keď ma kopne múza 
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S M I E CH V I N Y 
1. Nikdy sa nevzdávaj svojich snov, proste, spi 

ďalej. 

 

2. Od učenia ešte nikto nezomrel, ale načo 

riskovať? 

 

3. Po daždi vylezie dážďovka, poobzerá sa a vidí, 

že oproti nej vylieza druhá.  

"Ó, ako sa máte, milostivá? A kde máte 

starého?" "Ale, vytiahli ho na ryby!" 

 

4. Veverička sa pýta veveričky:  

- Hádaj, čo mám!  

- Hmmm...Oriešok?  
- Nie, besnotu! 

 

5. Prosím ťa, to bol čo za nápad kupovať teraz 

babke plavky? 

Ale mama, predsa si hovorila, že bude babie 

leto. 

 

6. Chuck Norris prebehne tak rýchlo celý 

svet, že si nabúra do chrbta. 

 

7. Prišiel Janko zo školy a hovorí rodičom: „Tá 

naša učiteľka nič nevie. Stále sa nás niečo 

vypytuje!“ 

 

 

8. Dve blondínky sa zasekli vo výťahu. 

- Jedna kričí: „Pomoooooc!“ 

- Druhá kričí: „Pomoooooc!“ 

Jedna hovorí tej druhej, aby teda kričali 

spolu. A oni: „Spooooooluuu!!“ 

 

9. James, pohár vody! 

Áno pane už to bude!  

James , pohár vody!  

Dobre, dobre už sa to nesie!  

James, nejde to rýchlejšie?!? Však zhoríme!! 

 

10. Príde Bendžo do obchodu:  

„Prosím si kilo maku!“  

„Aj zabaliť?“  

„Nie, ďakujem, mám sieťovku!“ 

 

 

 

Stojí, stojí pri dome, 

v snehobielej nádhere. 

Usmieva sa veru hej! 

Metla v ruke snehovej. 

 Čo je to? 

                  (kailuhens) 

 

Letia, letia hviezdy biele, 

čipkované všetky celé. 

Veľa ich je na stráni. 

Chytíš – voda na dlani. 

Čo je to?  

                   (hens) 

 

Zajko k nemu pribehol, 

pod ihličie hneď vbehol. 

Tam sa schová pred zimou, 

pred tou bielou perinou! 

Čo je to? 

                (kečmorts) 
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Antistresové maľovanky 
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Chutný receptík pre šikovné gazdinky 

Zasnežení snehuliaci 

ingrediencie 

Na cesto: 

100 g detské piškóty 

100 g zmäknuté maslo 

3 PL rum 

2 PL vlažné mlieko 

2 KL preosiate kakao 

100 g kokosovo-čokoládové sušienky 

Na ozdobenie: 

2 balíčky - poleva svetlá Dr.Oetker 

1 balíček - tubičky na zdobenie 4 farby Dr.Oetker 

Zdobenie 4 druhy biele Dr.Oetker 

Postup 

1. 

Na prípravu cesta rozdrvíme piškóty a sušienky a 

vložíme ich do misky. Pridáme maslo, kakao, rum a mlieko a ručne vypracujeme hmotu dohladka. Z 

cesta vytvoríme 10 väčších a 10 menších guľôčok. Odložíme ich asi na 1 hodinu do chladničky a 

necháme stuhnúť.  

2. 

Na ozdobenie rozpustíme polevy podľa návodu na obale. Guľôčky pomocou vidličky máčame v poleve 

a ihneď zlepíme veľkú a malú guľôčku k sebe. Odložíme do chladničky a necháme stuhnúť.  

3. 

Prikrášlime tubičkami a zdobením. Na ozdobenie môžeme použiť aj zafarbený marcipán Dr.Oetker.  

 

Dobrú chuť  
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