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KRÍŽOVKA 

Išlo klbko pichliačov, čosi hľadalo rypáčikom.  

Keď sme k nemu prišli bližšie,  

sfučalo, šuchlo lístie. Rypáčika niet.  

Čo je to?  

 

Odpoveď nájdeš po vylúštení krížovky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plešatý ježko 
 

Bol raz jeden ježko, 
no bol to plieško. 

 
Bol veľmi dobrý, 

ale aj drobný. 
 

Chýbali mu pichliače, 
preto stále plače. 

 
Listy pliešku zakryli, 
čapicu mu zrobili. 

 
Už je ježko 
ako feško. 

 
Jakub Kacvinský, V. A 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S jeseňou prichádza Rebeka... 
 
     Opäť je tu nový školský rok 
2021/2022 a my prichádzame k vám 
s prvým číslom nášho školského 
časopisu Rebeka.  
     Minulý školský rok nám všetkým 
dal poriadne zabrať a my pevne 
veríme, že v tomto sa už budeme učiť 
v škole a dištančné vzdelávanie sa 
stane minulosťou.  
      V jesennom čísle časopisu vám 
prinášame mnohé zaujímavosti. 
Nechýbajú spomienky na letné 
prázdniny, predstavíme vám našich 
prváčikov, priblížime vám výsledky 
niektorých súťaží a taktiež máte 
možnosť nahliadnuť do slohovej a 
literárnej tvorby našich žiakov.  
     Prajeme vám do ďalších mesiacov 
školského roka veľa úspechov a 
pevného zdravia.  
 

Vaša redakčná rada 

1. ročné obdobie 

2. mužské meno na E 

3. má dlhý krk 

4. hudobný nástroj na K 

5. orgán zraku  



Vážení učitelia, milí žiaci! 

 

     Na brány všetkých škôl dnes neúprosne zaklopal nový školský rok 

2021/2022. Tak ako sa patrí, otvorili sme mu aj my dvere a privítali ho aj v 

našej škole.    

     Milí žiaci, nadišiel čas, kedy znovu zasadnete do školských lavíc. Verím, 

že mnohí z vás sa už tešili nielen na svojich spolužiakov, ale aj na svojich 

učiteľov. Určite ste cez prázdniny prežili mnoho pekných chvíľ a príhod, ktoré 

porozprávate svojim spolužiakom. 

     No nič netrvá večne, ani tie najkrajšie chvíle. Leto možno nebolo úplne 

podľa vašich predstáv, ale teraz nastáva čas opäť sadnúť si do školských lavíc 

a  pustiť sa do práce a povinností.  

     Na konci školského roka sme sa rozlúčili s mnohými učiteľmi, ktorí sa 

dočkali svojho zaslúženého dôchodku alebo odišli na iné pôsobisko. Preto v 

tomto školskom roku nastali mnohé zmeny. Funkciu  zástupkyne bude 

vykonávať p. Zubáková, nemecký a slovenský jazyk bude učiť p. učiteľka 

Veronika Uličná, náboženskú výchovu duchovný otec Jozef Hvišč a našou 

novou asistentkou učiteľa bude p. Ivana Strakayová. Prajem všetkým veľa 

úspechov pri ich náročnej  a zodpovednej práci.  

     V závere minulého školského roka sme chválili prváčikov, pretože boli 

snaživí a usilovní. Dnes  sú z nich druháci a na ich miesta si zasadnú noví 

prváčikovia. Prajem im, aby sa im v škole páčilo a aby chodili do školy radi. A 

taktiež, aby  mali radosť z toho, čo sa naučia.  

     Po prvýkrát prišli zasadnúť si do školských lavíc v našej škole síce už piataci, 

ale žiaci z Bertotoviec, ktorých týmto tiež srdečne vítam a želám im, aby sa čo 

najskôr adaptovali na nové prostredie.  

     Tento školský rok bude výnimočný aj pre našich najstarších žiakov, 

deviatakov, lebo pre nich bude rokom posledným, ktorý strávia spolu s nami. 

Čakajú ich veľké skúšky – celoslovenské Testovanie – 9 2022 a taktiež  

prijímacie pohovory na stredné školy, na ktoré je potrebné pripraviť sa čo 

najlepšie.  

 

   – Už konečne ide! Budeme jesť. Sláááva za žrádlo!  

   – Boli ste už hladnou rybkou v akváriu? Tak to si ani neželajte. ON sa celý 

deň hrá s mobilom. Mohol by nám radšej akvárium vyčistiť, lebo už sa ani 

nevidíme a nespoznávame v tej špinavej vode. Ach...  

 

Adam Lesník, VIII. B 

 

Deň naopak?  

 

     Deň naopak – je to zvláštna predstava. Každý človek si tento deň 

predstavuje inak. 

     Opýtala som sa mojej mamky. Tá by si najradšej dlhšie pospala a bola by 

rada, keby do práce som išla ja. A ona do školy. Ale až večer. Nie ráno.  

     Strýko by cez deň spal a v noci by pracoval bagrom. Raňajky by boli preňho 

večerou. A večera zase raňajkami.  

     Ocko by bol rád, keby jeho šéf v práci „makal“, a on by mu šéfoval. 

Dostával by rád aj jeho plat.  

     Ja by som chcela, aby sa všetko vrátilo do starých koľají. Škola, učenie, 

voľný čas, večerné potulky s kamarátmi. Teraz je to pre mňa naopak. Sme bez 

školy, aj keď sa doma musíme učiť, ale aj tak to nie je ono. Taktiež sme bez 

stretávania sa s kamarátmi a so spolužiakmi. Aj výlety a nákupy sú 

obmedzené... Dúfam, že tieto dni, ktoré máme, dni naopak, čoskoro pominú.  

     Viete si predstaviť, aké by to bolo, keby sme naozaj cez deň spali a v noci 

chodili na nákupy, do školy alebo ku kaderníčke? A čo by ste povedali na to, 

keby testy a písomky za žiakov písali učitelia? A žiaci by učili učiteľov? Aké by 

to bolo, keby sa deti narodili ako starci a starenky, umierali ako malé 

bábätká? 

     Uf, bolo by to naozaj divné! Som rada, že je to tak, ako to je. Aj keď niečo 

by som určite zmenila, keby sa dalo...  

 

Lýdia Fedorová, bývalá IX. A 

 

 



     Bol raz jeden počítač, ktorý mal aj kameru a bol veľmi pyšný, že je najlepší 

z celej techniky.  

     Jedného dňa k počítaču prišiel fotoaparát a počítač sa mu začal vysmievať:   

     „Pozri sa na seba, vieš len fotiť a nič iné nedokážeš. A ja viem úplne 

všetko.“   

     Keď to počul mobil pribehol k počítaču a ten spustil zas:  

     „A ty tu čo robíš? Maličký ako moja myška. Také malé čudo som ešte 

nevidel.“   

     Pribehla aj MP3 a skôr než stihla niečo povedať, počítač znova začal:  

     „A ty tu čo chceš?  Vieš len hudbu prehrávať a si ešte menšia ako mobil.“   

     Skôr ako sa stihli fotoaparát, mobil a MP3 ozvať na svoju obranu, tak sa 

v celom dome vybili poistky. 

Poučenie: Nevysmievaj sa druhým, lebo nevieš, kedy na to doplatíš. 

 

Zuzana Martonová, VII. A 

 

 

Ja - rybka v akváriu 

 

   – Som hladná!  

   – Mám nápad. Rýchlo musíme urobiť nejaký hluk, aby sa zobudil, aby nespal 

do desiatej ako zvyčajne, lebo umrieme od hladu.  

   – Joj, veď sa už zobuď!!!  

   – Aha, videl si to? 

   – A čo?  

   – Hýbe sa, takže nakoniec možno aj jesť budeme. Dokonca už aj vstal 

z postele... No hurá!  

   – Poď nás nakŕmiť! Haló, tu sme. 

   – Takže on sa ide skôr najesť, namiesto toho, aby dal jesť nám? Plutvička 

skákavá! Tak to sa ešte dlho načakáme. Asi si od hladu začnem počítať šupiny 

na chrbte... Alebo aj tvoje?  

 

     Aj v tomto školskom roku popri výchovno-vzdelávacom procese budeme 

organizovať aj záujmovo-vzdelávacie aktivity. Možnosti v tomto školskom 

roku budú obmedzené podľa pokynov v Školskom semafore. Aj naďalej 

chceme pokračovať v spolupráci so ZUŠ vo Veľkom Šariši. V našej škole bude 

pracovať hudobný a tanečný odbor.  

     Želám Vám všetkým úspešný školský rok 2021/2022.  

 

Váš nový riaditeľ Mgr. Július Pošivák 

 

 

 

 



Naše NAJ zážitky z prázdnin 

 

Aké bolo tohtoročné leto? Bolo plné skvelých prázdninových zážitkov? Tieto, 

ale iné otázky  sme položili našim žiakom. A tu sú ich odpovede a možno aj 

tipy na budúcoročné prázdniny.   

 

Ema Palenčárová, VII. B: Moje prázdniny boli pekné a zaujímavé. Boli sme v 

Liptovskom Mikuláši, kde sme navštívili veľa zaujímavých atrakcií. Zaujal ma 

krásny skanzen v Zuberci, v ktorom som sa cítila ako v nejakej rozprávke. 

Páčilo sa mi aj v galérii, v ktorej boli rôzne ilúzie. Urobili sme si tam veľmi 

pekné fotografie. Nenechali sme si ujsť ani dom, ktorý bol „hore nohami“. 

Cítila som sa v ňom veľmi nezvyčajne. Koncom prázdnin sme stihli ísť ešte aj 

do Sniny na rybníky.  

Sofia Andraščíková, IV. A: Cez prázdniny sme boli s rodinou v Holandsku. 

Ubytovaní sme boli v päťhviezdičkovom hoteli. Bol tam veľký luxus a 

moderné izby. Na raňajky sme si mohli vybrať čokoľvek. Navštívili sme veľké 

záhrady plné tulipánov a ruží. Plavili sme sa jachtou aj po mori. Kapitán nám 

dovolil sa pozrieť do jeho kajuty. Po plavbe sme sa ešte išli prejsť po pláži a 

cestou sme zbierali mušle. Po príchode do hotela sme boli prekvapení, lebo 

tam bol večerný koncert. Tento výlet bol pre mňa veľmi zaujímavý a najkrajší. 

Prajem si zažiť s rodinou viac takých dní.  

Natália Schmidtová, III.B: Blízko Donovál 

sme navštívili hlavné mesto detí, detské 

mestečko Donovalkovo. Boli tam 

domčeky, ulice, hasičské a policajné autá. 

My sme si vypožičali kolobežky a jazdili 

sme na nich po mestečku. Museli sme 

dávať pozor a dodržiavať pravidlá ako 

dospelí. Zapojila som sa do súťaže, kde 

som bola policajtkou a naháňala som zločincov. Bol to super zážitok. 

Každému odporúčam, aby navštívil toto mestečko. 

Natália Šarišská, IV. A: Môj najkrajší prázdninový zážitok sa odohral pri 

prameni Barborka. Zbierali sme farebné kamene, keď  tu zrazu sa niečo 

Súčasné bájky 

 

O počítači a hračkách 

 

Postavy: Peťo, počítač, hračky 

Prostredie: detská izba 

     Peťo mal kopec všelijakých hračiek od výmyslu sveta. No na narodeniny 

ako darček dostal počítač. A odvtedy celý deň trávil hraním počítačových hier 

a hračky boli smutné, lebo sa s nimi Peťo prestal hrávať. Úplne na ne zabudol. 

Tak hračky vymysleli plán, aby sa s nimi opäť začal hrať.  

     Keď odišiel do školy, hračky podišli k počítaču a vyčítavo mu povedali: 

     „My sa chceme hrať s Peťom! Všetko bolo super, pokiaľ si tu neprišiel. 

Vôbec si nás nevšíma.“  

     Počítač im na to posmešne odvetil: „S vami sa už Peťo hrať nebude, 

pretože ste na rozdiel odo mňa iba nudné plyšové hračky, ha, ha, ha!“ 

     No hračky sa nevzdali a kým bolo Peťo v škole, vytiahli počítač z elektriny. 

Poobede, keď prišiel Peťo domov, utekal ihneď k počítaču. Ale počítač sa 

nedal zapnúť. Peťo sa rozplakal, ale neskôr si všimol zabudnuté hračky v kúte 

svojej detskej izby. Hral sa s nimi až do večera a ony mu za odmenu znova 

zapli počítač.  

     A takto to bolo každý deň až dovtedy, pokým si Peťo neuvedomil, že 

nemôže tráviť celý čas pri počítači, ale musí si nájsť čas nielen na hračky, ale 

aj na iné záujmy.  

Poučenie: Nikdy nezabúdaj na svojich dávnych priateľov.  

 

Šimon Miškuf, VII. B 

 

O počítači a inej technike 

 

Hlavná postava: počítač 

Vedľajšie postavy: fotoaparát, mobil, MP3 

Prostredie: obývacia izba 



SLOHOVÉ A LITERÁRNE PRÁCE ŽIAKOV 
 

 

 

 

Jeseň 

 

Na nebi ešte pekne slnko svieti,  

šarkan len tak svetom letí. 

Vietor vonku fúka,  

žlté lístie zo stromov núka.  

Jablko, hrušku rád ja mám,  

veľa vitamínov do tela dám.  

 

Tomáš Fedor, V. A 

 

Jeseň 

 

Silná a kúzelná pani Jeseň panuje,  

prírodu a háje zafarbuje.  

Aj slniečko, hoci zubaté,  

rozdáva lúče nahriate.  

Šantivé deti pomedzi lístie 

behajú,  

jeseni sa radujú.  

I šarkany nebom poletujú,  

veselú náladu rozdávajú.  

 

Nina Gočová, V. A 

 

Je tu jeseň 
 

Keď jabĺčka sladké jeme 
a šarkanov kupujeme, 

to jeseň k nám už prišla 
a chladné dni priniesla. 

 
Slniečko má úsmev neistý, 
vetrík sfúkol stromom listy. 

Kabátik nový bodkovaný mám, 
aj farbené gumáky si obúvam. 

 
Nela Zlatohlavá, V. A 

 
 

 
Pani Jeseň 
 
Pani Jeseň farbí listy, 
jeden žltý, druhý hnedý...  
a ten tretí čistý.  
 

Rozdávala nám i dary,  
ponúkla aj džbánik 

jablkovej šťavy.  
 
Odletela na jesennom vetre.  
Pozerajte, deti,  
zima ide,  
rýchle obliekajte svetre!  
 
Leo Šalamun, V. A 

v blate pohlo. Bola to ropucha. Keďže ma veľmi zaujímajú všetky živočíchy, 

vidieť ropuchu bol pre mňa nezabudnuteľný zážitok.  

Nela Zlatohlavá, V. A: Cez prázdniny som bola na Liptove. Navštívila som 

obrátený dom, kontaktnú zoologickú záhradu... no najviac fotografií som 

urobila v Tatrapolise, kde som sa dotkla Eiffelovej veže a Sochy slobody.  

Eliška Bednárová, V. A: Letné prázdniny mám neskutočne rada. Ráno 

vstávam , kedy pociťujem, že moje telo je oddýchnuté.  Tieto prázdniny boli 

zamerané na spoznávanie našej krajiny. Navštívili sme opálové bane v 

Červenici, Ilusiu v Liptovskom Mikuláši, skanzen v Zuberci. Počas nášho 

spoznávania Oravy sme boli ubytovaní v agrohoteli Tri Brezy v dedine Hruštín. 

Ďalšie dni sme pokračovali na Slanický ostrov umenia na Oravskej priehrade. 

V Krušetnici  sme boli v Múzeu kávy. Je to domček, ktorý rozpráva príbeh 

kávovníkového zrnka od svojho počiatku až po lahodný záver. Zdobí ho 

celosvetovo najväčšia mozaika kávových zŕn. Stará Bystrica je známa prvým 

orlojom na Slovensku a Terchová je zaujímavá sochou Juraja Jánošíka, ktorá 

je vyrobená z oceľového plechu vo veľkosti sedem a pol metra. Navštívili sme 

aj Oravský hrad v Oravskom Podzámku. Spoznali sme nielen krásy Slovenska, 

ale aj oddýchli v kúpeľoch Vyšné Ružbachy.  

Erika Kravcová, III. A, Slávka Kravcová, 

IV. A: Naším najkrajším prázdninovým 

zážitkom bol pobyt na Domaši. Chodili 

sme na túry okolo Domaše. Každý deň 

sme sa kúpali, bicyklovali a obdivovali 

drevené chatky, lebo vyzerali ako malé 

domčeky. Zaujímavé boli aj malé ostré 

mušličky na brehu Domaše ako aj 

večerné opekačky. Tešíme sa na ďalšie 

prázdniny. Snáď tam opäť pôjdeme.  

Jakub Manik, V. A: Cez letné prázdniny som bol v tábore Poštárik. Bolo tam 

veľmi dobre a pekne. Robili sme všelijaké aktivity. Páčila sa mi strašidelná noc 

a ukážky práce hasičov, ktorí k nám prišli aj s policajtmi. Boli sme aj v tímoch, 

ktoré medzi sebou súťažili. Pred odchodom domov bola veľká diskotéka.  



Šimon Miškuf, VII. B: V jeden letný večer sme sa s mamou, otcom a bratom 

vybrali na exkurziu a výstavu živých sôch na Spišskom hrade. Hrad sa nám 

veľmi páčil, ale aj tak som sa najviac tešil na živé sochy. Živými sochami boli 

významné osobnosti hradu, ktoré naozaj vyzerali ako sochy. Pri každej bolo 

napísané, čím tá osobnosť bola významná. Dokonca tam bola aj svetelná šou, 

ktorá sa najviac páčila môjmu mladšiemu bratovi. Bolo to super a zase som sa 

niečo nové naučil.  

Šimon Tobiaš, VII. B: Cez letné prázdniny sme sa rozhodli, že budeme 

objavovať krásy Slovenska. A podarilo sa... 

Bol som na vrchu Sivec, ktorý je nad vodnou nádržou Ružín. Prešiel som 

Lačnovský kaňon a pozrel sa na krásu našej okolitej prírody z vyhliadky 

Srdiečko. V Tatrách som navštívil Popradské pleso. Cestou z Telgártu som 

prešiel Muránsku planinu a nakoniec som sa schladil v Ochtinskej 

aragonitovej jaskyni. Jeden pekný deň som strávil aj v Košiciach, kde som 

vystúpil na vežu Dómu sv. Alžbety. V Herľanoch som asi hodinu čakal na 

erupciu gejzíru. Bol sto skvelý zážitok. Trochu strachu som zažil na lanovke pri 

výstupe na Ski Lysú. Všetky výlety boli čarovné a nezabudnuteľné. Už teraz sa 

teším na ďalšie prázdniny a na ich neopakovateľné zážitky.  

Ema Prokopová III.B: Cesta do Bojníc trvala skoro tri hodiny. Už som bola 

netrpezlivá, kedy 

tam budeme. 

Najprv sme 

navštívili zámok, 

ktorý bol 

prekrásny. Vyšli 

sme úplne hore na 

najvyššiu vežu. 

Videli sme celé 

Bojnice. V noci je 

zámok celý 

osvetlený. Potom 

nás zlákala bojnická zoologická záhrada. Konečne som videla slona! Je tam 

veľmi pekne. Je tam park a jazierko. Dúfam, že sa tam ešte niekedy vrátim. 

Skáče celá škola 

V rámci Európskeho týždňa športu sme na hodinách telesnej výchovy a 

športu skákali na švihadle počas jednej minúty znožmo. Cieľom tejto aktivity 

bolo poukázať na problém pohodlného sedavého spôsobu života a z toho 

plynúceho vzrastajúceho počtu chronických ochorení spôsobených 

nezdravou výživou a nedostatkom pohybu. Je potrebné zvyšovať verejné 

povedomie o zdravom životnom štýle založenom na dostatku primeraného 

pohybu, a to zvlášť v tomto ťažkom období. A tu sú naši najlepší „skokani“:  

1. ročník, 2. ročník: Lívia Kostelníková, Leontína Sabolová,  

3. ročník, 4. ročník: Lucia Riagasová, Martin Palenčár, 

5. ročník, 6. ročník, 7. ročník: Laura Tkačiková, Lukáš Palenčár, 

8. ročník, 9. ročník: Michaela Zubáková , Mário Jarkovský. 

 

Bubnovačka 

19. novembra je Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. Naša 

škola sa zapojila do projektu Bubnovačka –  Aby bolo lepšie počuť. V tento 

deň sme medzi 10.00 – 11.00 hod. minútu vo všetkých triedach, ba dokonca 

aj v telocvični, bubnovali, a tým si pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý. 

Cieľom projektu bolo upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím 

v spoločnosti. 



Domestos 

V rámci projektu Zdravá škola podporujúca zdravie sme sa zapojili do súťaže 

Domestos. Prvú aktivitu – Pripomienka umývania rúk – už máme za sebou. 

Žiaci skladali, lepili a maľovali na hodinách výtvarnej výchovy upomienkovú 

skladačku Pána Generála. Tú si následne prilepili na desiatovú dózičku alebo 

vylepili doma v kúpeľni, prípadne vystavili na umývadle v triede. Postavička 

im má pripomínať, že hlavný boj s baktériami sa odohráva na rukách. Bez 

umývania rúk sa bitka vyhrať nedá. Do prvej aktivity sa zapojili žiaci V. A a VIII. 

B triedy. 

V tomto období žiaci plnia aktivitu druhú – Dôsledky nedostatočnej hygieny. 

Do konca súťaže nás čakajú ešte tri aktivity, na ktoré sa už teraz tešíme.  

 

 

 

Zuzana Martonová, VII.A: Aj cez tieto 

prázdniny sme sa celá rodina vybrali pozrieť 

si jednu zo slovenských jaskýň. Tento rok to 

„vyhrala“ Važecká jaskyňa. Ešte sme len 

cestovali autom a už sa nám naskytol 

krásny pohľad na Vysoké Tatry. Keď sme na 

parkovisku vystúpili z auta, už som vedela, 

že to bude krásny výlet. Šli sme si kúpiť 

lístky do jaskyne, potom sme sa teplo 

obliekli a o malú chvíľu prišla sprievodkyňa. 

Pozdravili sme sa a ona otvorila dvere. Vošli sme dnu a hneď nám udrela do 

očí maketa obrovského medveďa, ktorý stál na štyroch labách. Dokopy sme 

prešli 235 metrov a zdolali 88 schodov. Po prehliadke sme sa pred jaskyňou 

odfotili, nasadli do auta a šli domov. Ale ešte cestou späť sme sa zastavili pri 

prameni Hornádu. Najedli sme sa tam, sfotografovali pekné miesta a šli sme 

domov. Tento krásny výlet stál naozaj za to. 

 
 
 

 
 
Jeseň 
 
Prišla pani, krásna Jeseň,  
spieva krátku tichú pieseň.  
Prefarbila listy stromov,  
červenou a oranžovou.  
 
Ježko hľadá hrušky žlté,  
pod listami ich vyhrabe.  
Deti šantia, výskajú,  
šarkana si púšťajú.  
 
Daniela Harničárová, V. A 



NAŠI  PRVÁCI 
 

I. A – triedna učiteľka: Mgr. Ľudmila Kušnírová 

 

 

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

 

Dňa 15. októbra 2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v slovenskom 

jazyku a literatúre, v ktorom si mohli naši ôsmaci a deviataci preveriť svoje 

nadobudnuté vedomosti. No v tomto školskom roku to bolo iné ako po 

minulé roky. Olympiáda sa totiž konala online a naši žiaci sedeli za počítačmi, 

pripojili sa pomocou zaslaných kódov a riešili vedomostné testy. Do 

školského kola sa ich prihlásilo desať. Sú to žiaci, ktorých slovenčina baví 

a majú o ňu dlhodobejší záujem. Takmer všetci súťažiaci preukázali dobré 

vedomosti, pristupovali zodpovedne k jednotlivým úlohám a vo viacerých 

prípadoch o poradí na jednotlivých miestach rozhodoval iba jeden bod. Ich 

úspechy boli ocenené vecnými cenami, sladkosťami a diplomami.  

 

Na prvých troch miestach sa umiestnili tieto žiačky:  

1. miesto: Viktória Petrušová, IX. B,  

2. miesto: Michaela Zubáková, IX. A,  

3. miesto: Veronika Uličná, VIII. B.  

 

Adela Adamová  Fabián Dužda   Martin Šalamun 

Samuel Bari  Nela Duždová   Nela Ščavnická 

Bianka Bekečová  Ľubomír Figmik   Amy Tulejová 

Sára Bendíková  Tomáš Karabinoš   Kamil Vaško 

  Lukáš Pohlodko   Aneta Verešpejová 

  Miriam Pošiváková   Lea Verešpejová 

    Jazmína Žigová 

    Peter Čech 

    Damian Duda 



Október – mesiac úcty k starším 

 

Opäť prišla farebná jeseň a s ňou aj mesiac október, ktorý je označovaný aj 

ako mesiac úcty k starším. Aj v tomto roku pre prísne protiepidemické 

opatrenia nemohli ísť navštíviť starkých v tunajšom domove seniorov a 

spríjemniť im svojím programom ich všedné dni. Ale aj napriek tomu sme na 

nich nezabudli a potešili ich vlastnou tvorbou. Naši deviataci napísali pre 

starkých na hodine literatúry pekné veršíky, z ktorých sme vytvorili pre nich 

krásne pozdravy a odniesli ich do domova seniorov, aby aspoň takýmto 

spôsobom ich potešili a dali im vedieť, že na nich všetci myslíme. Prajeme im 

pevné zdravie a mnoho síl do ďalších rokov života.  

 

 

 

 

 

  Natrháme kvety                 pod lesom na stráni, 

    Vám naši starkí,           kytku dáme do dlaní. 

Hoc Vám vlas šedivie a zrak sa kalí, 

prijmite od detí tie najkrajšie pozdravy. 

Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla, 

aj nám sa tiskajú slzy tiež do hrdla. 

K Vám z detského srdiečka vľúdny pozdrav letí, 

pevné zdravie, šťastie,  

pokojný život prajú všetky detí. 

Nech Vám úsmev zdobí tvár  

a srdiečko hreje, 

                                     naša láska a úcta k Vám  

                                      bude pretrvávať stále. 

 
 

 

 

 

I. B – triedna učiteľka: Mgr. Mária Tothová 

 

 

 

 

 

Prváčikom prajeme veľa úspechov a trpezlivosti pri nadobúdaní nových 

vedomostí a zručností. Nech sa im v našej škole darí, nech v žiackych knižkách 

im svietia samé dobré známky a nech sa učenie pre nich stane potešením a 

zábavou!  

Daniela Áčová Amanda Dudová Miroslava Langová 

Martin Balun Veronika Dudová Katarína Širotňáková 

René Bari Adrián Frič Sofia Zorská 

Dominik Bendík Nicolas Gača  

Miriama Bendíková René Godla  

Martin Duda Eliška Harničárová  

Pavel Hudák Damián Jančík  

Tamara Jačišinová   



Interview s pani učiteľkou 

 

V tomto školskom roku začala v našej škole 

učiť nová pani učiteľka. Chceli sme sa 

dozvedieť o nej niečo viac, preto  sme aj za 

vás položili Mgr. Veronike Uličnej  niekoľko 

otázok.  

 

Pani učiteľka, zaujímalo by nás, kde ste 

študovali? 

– Navštevovala som Strednú pedagogickú 

školu v Prešove a neskôr som študovala na 

Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, konkrétne odbor Učiteľstvo 

slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry. 

Prečo ste si vybrali práve takéto zameranie? 

– Môžem skromne povedať, že na jazyky som mala talent už od základnej 

školy, zároveň som mala šťastie na dobrých učiteľov, vďaka ktorým patrili 

tieto predmety medzi moje najobľúbenejšie. 

Keďže vyučujete aj cudzí jazyk, čo by ste odporučili našim žiakom pri učení 

cudzích jazykov? 

– Dôležité je venovať učeniu KAŽDÝ DEŇ aspoň 15 minút. Zahŕňa to napríklad 

učenie sa nových slovíčok, opakovanie gramatiky, čítanie rôznych textov, pri 

ktorých si môžu žiaci všímať konkrétne použitie gramatiky a slovnej zásoby. 

Obľúbenou a zároveň efektívnou formou učenia sa cudzieho jazyka je 

sledovanie rôznych filmov a seriálov v danom jazyku, prípadne počúvanie 

pesničiek.  

Povedzte nám ešte niečo o sebe. 

– Bývam v neďalekej obci Víťaz. Nedávno som ukončila vysokú školu, teda 

som veľmi rada, že som si našla zamestnanie v škole, v ktorej sa mi veľmi 

páči. Zároveň som si obľúbila aj mojich žiakov. Vo voľnom čase chodím rada 

do prírody na turistiku, mojou srdcovkou sú Vysoké Tatry. 

Za rozhovor p. učiteľke ďakujú a veľa pracovných úspechov želajú členovia 

redakčnej rady.  

Jesenné aranžovanie 

 

       
 

Aj v tomto školskom roku nám  žiaci II. stupňa v rámci súťaže v aranžovaní 

priniesli kúsok prírody do školských 

priestorov. 

Súťaže sa zúčastnilo 17 žiakov a vytvorili 16 

výrobkov. Počas dvoch dní – 19.10. a 20.10. 

2021 vytvorili z doneseného materiálu rôzne 

výrobky – domčeky, venčeky,  kytice, 

svietniky, srdiečka, ikebany, kmeň stromu. 

Využili pritom lístie, živé kvety, kríky, mach, 

tekvice, stuhy, kôru... Žiakom pri práci 

nechýbala nápaditosť, tvorivosť a  

usilovnosť. Porota, ktorá dozerala na 

vytváranie výrobkov, vecne ocenila všetky 

práce, pretože každý výrobok bol zaujímavý a jeho zhotovenie náročné na čas 

a materiál.   



Európsky deň jazykov 

 

Dňa 26. septembra 2021 si 

žiaci našej školy pripomenuli 

Európsky deň jazykov 

mnohými zaujímavými 

aktivitami.  

Vyučujúce ANJ pripomenuli 

žiakom potrebu učiť sa 

angličtinu, vytvoriť si k nej 

kladný vzťah a motivovali 

ich k neustálemu zdokonaľovaniu sa v cudzích jazykoch. Žiaci III.A, IV.A, V.A a 

VI.A triedy vytvorili pestrý papierový strom s nalepenými obrázkami spolu so 

slovnou zásobou, ktorú už ovládajú. Žiaci VII.A triedy urobili zaujímavé 

projekty a plagáty, ktoré boli s ostatnými prácami vystavené na jazykovej 

nástenke. 

Ďalej vyučujúce ANJ, NEJ a RUJ na svojich hodinách pracovali so žiakmi na 

rôznych kvízoch, súťaži Poznáš svetové vlajky?,  čítali si zaujímavé fakty o 

jazykoch sveta, o ich počte, aj o tom, ktoré jazyky na svete sú najľahšie a 

ktoré patria medzi najťažšie. Dozvedeli sa tak, že jedným z najťažších jazykov 

je  slovenský jazyk a za ním je maďarský jazyk. Medzi najľahšie patrí zase 

španielsky a hneď po ňom anglický jazyk.V jednotlivých triedach si okrem 

toho žiaci vyskúšali vysloviť anglické a slovenské „jazykolamy“, zoznámili sa aj 

so slovom „palindróm“, čo je slovo alebo veta, ktoré možno čítať sprava aj 

zľava a znejú stále rovnako. Okrem toho si žiaci v priebehu vyučovania 

vypočuli rozhlasovú reláciu k Európskemu dňu jazykov, kde sa oboznámili s 

pôvodom tohto sviatku. Jej súčasťou bola aj básnička v troch jazykoch.   

Do celoškolskej farebnej vlajkovej výzvy sa zapojila väčšina tried. Žiaci už 

vedia, že farby biela, modra a červená sú súčasťou nielen našej slovenskej, ale 

aj vlajok ďalších európskych krajín. 

Splneným cieľom podujatia bolo hravou a zábavnou formou spropagovať 

cudzie jazyky a zmotivovať žiakov k ich neustálemu učeniu. 

 

Svetový deň výživy 

 

„Naše činy sú našou budúcnosťou. Lepšia produkcia, lepšia výživa, lepšie 

životné prostredie a lepší život.“ – to je téma tohtoročného Svetového dňa 

potravín, známeho aj pod názvom Svetový deň výživy, ktorý si pripomíname 

16. októbra. Ten zdôrazňuje potrebu zdravého stravovania sa, pretože práve 

výživa je významný  faktor, ktorý ovplyvňuje ľudské zdravie. Svetový deň 

výživy ďalej vyzýva k spolupráci, aby sa základné ľudské právo, právo na 

potraviny, zabezpečilo všetkým obyvateľom planéty a aby sme sa spoločne  

podieľali na znižovaní hladu vo svete.  

V rámci programu HOVORME O JEDLE sme sa na nástenných novinách 

zamerali na: 

 Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky – príliš dobré na vyhodenie – stop 

plytvaniu potravinami. 

 Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov – kompostujme kuchynský odpad. 

 Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek – recyklujme kuchynský 

odpad. 

 Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny – Sezónnosť a regionalita potravín. 

 Cukry, tuky, soľ – Jedz, hýb sa a dodržiavaj pitný režim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Výstavka ovocia a zeleniny z domácej úrody.  



 

 

 

Záložka do knihy spája školy 

 

Už po 12-krát sme sa zapojili do projektu pre 

školské knižnice Záložka do knihy spája 

školy. Tento rok nám bola pridelená ZŠ 
Rajčianska 3, Bratislava. Záložky vyrobili 
všetci žiaci našej školy, ktoré sme 27. 10. 
2021 poslali našim kamarátom, čitateľom do 
Bratislavy. Aj oni nám poslali záložky, ktoré si 
rozdelíme a budú nám zdobiť naše obľúbené 
knihy.  
 

Čítanie hrou 

 

Medzinárodný 

deň školských 

knižníc, ktorý 

tohto roku 

pripadol na 

pondelok 25. 

októbra, sme 

oslávili 

v priestoroch 

našej školskej 

knižnice. Akcie 

pod názvom 

Čítanie hrou sa 

zúčastnili žiaci viacerých tried pod vedením svojich učiteliek slovenského 

jazyka a literatúry.  

 

 

 

 

Jej cieľom bolo vytvoriť pozitívny vzťah ku knihám, k čítaniu, spoznávať niečo 

nové, rozvíjať svoju fantáziu a predstavivosť.  

Žiakov piateho ročníka zaujal príbeh o odvážnom a smelom Zajkovi, vžili sa do 

jednotlivých postáv a s napätím sledovali rýchly odchod Zajka od svojich 

rodičov do sveta. Určite si túto zaujímavú knihu radi dočítajú.  

Šiestaci začali 

čítať príbeh 

malého 

chlapca, 

ktorého 

čarodejnice 

premenia na 

myš. Už úvodná 

kapitola, ktorú 

nám „naše 

čarodejnice“ 

prečítali, bola 

plná 

strašidelných 

scén, ale aj komických situácií. Knihu si prečítajú určite až do konca, pretože 

už teraz vedia z prebalu knihy, že jej koniec je prekvapujúci a že pomôže v 

hľadaní odpovede na otázku, čo je v ľudskom živote dôležité a čo nie.   

Naši deviataci sa v jedno tajomné jesenné ráno  plné drobných kvapôčok 

dažďa prehupli do detektívneho prostredia mladej detektívky Adriany. 

Stotožnili sme sa s hlavnou postavou, pomaly pátrali s ňou a dúfali, že sa jej 

podarí nájsť stratený obraz. No konečné vyriešenie ostáva odhaliť už 

každému z nich jednotlivo vo svojich izbách. Zapožičali si totiž knihu domov. 

Aj na to slúžia návštevy v knižniciach. Rozjasňujú hmlistú lásku ku knihám. 

 


