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Každý sa vráti rád 

Prešiel čas prázdnin slnečných 

a babím letom vonia vzduch. 

Pod nízkym nebom divé husi 

letia na teplý juh. 

Dosť bolo v júli modrých dní 

i týždňov bezstarostných hier. 

Leto je preč a do dverí nám 

zaklopal september. 

Dávno už patrí spomienkam 

more i lesné ticho chát. 

Keď prejde leto, k svojej škole 

každý sa vráti rád. 

Vraciame sa späť 

do starých známych tried. 

Vraciame sa z hôr 

na svoj školský dvor. 

V knižkách núka nám 

nový školský rok 

plno krásnych rozprávok . 
 

Alojz Čobej  
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Otvorenie školského roka 

 

„Do skvelej školy si nechodíte ani tak po vedomosti, ako skôr         

po šikovnosť a návyky. Po návyk udržať pozornosť, po umenie 

vyjadrovať sa, po umenie rýchlo si k niečomu vytvoriť stanovisko,   

po umenie rýchlo preniknúť do myšlienok druhých, po návyk dať     

na napomenutia a vyvrátenia dôkazmi, po umenie vzdelaným 

spôsobom vyjadriť súhlas alebo nesúhlas, po návyk všímať si          

aj nepatrné detaily, po umenie pracovať na veciach, ktoré je možné 

v súčasnej dobe dosiahnuť, pre vkus, pre schopnosť rozlišovať,      

po odvahu a po mentálnu triezvosť. A nad všetko ostatné, do skvelej 

školy si chodíte po sebapoznanie.”            William Cory  

 

Brány našej školy sme tento rok otvorili 2. 

septembra 2020. Síce nás nečakalo privítanie 

na aké sme zvyknutí, pretože školský dvor 

nahradili triedy, objatia ťuknutia lakťami a naše tváre prekryli 

rúška. No napriek tomu sme si vypočuli milé slová našej pani 

riaditeľky a jej hostí, ktorí nám dodali množstvo síl a povzbudili 

nás do ďalšej práce. Všetkým našim žiakom želáme, aby našli 

pre seba tú správnu cestu, aby našli vyváženú mieru medzi 

učením, odpočinkom, povinnosťami a relaxom.  

                redakčná rada 
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Naša škola očami tretiakov   

 

 

 

 

Natália Piková, III.A 

 

Vanessa Iglaiová,  III.A 

                   Natália Ďurčová, III.A                                                 

         Katarína Juríková, III.A          

                            

 

 

Bianca Bányászová, III.A  



6 
 
 
 
 
 
 

Tento školský rok sme si pripomenuli... 

Európsky deň jazykov 

 

 

28. septembra 2020 sa v učebni anglického jazyka uskutočnilo náučno-

zábavné popoludnie s názvom Európsky deň jazykov. Tento rok sa 

realizovalo prostredníctvom videokonferencie so žiakmi a učiteľmi                    

z Bulharska, Rumunska, Lotyšska a Turecka. Po slávnostnom otvorení tohto 

podujatia zaznela hymna Európskej únie, privítali sme sa so žiakmi a učiteľmi 

z ostatných krajín. Potom došlo k predstaveniu jednotlivých jazykov 

pomocou prezentácií. Ich cieľom bolo naučiť žiakov jednoduché slová 

z oblasti vzdelávania a motivovať ich k učeniu sa nových jazykov.   

 

 Všeobecnými cieľmi Európskeho dňa jazykov sú: 

1. Upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov, zvyšovanie 
plurilingualizmu a interkultúrneho porozumenia. 

2. Podpora bohatej jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy, ktorá 
musí byť zachovaná a pestovaná. 

3. Podpora celoživotného jazykového vzdelávania v školách i mimo škôl, 
či už kvôli študijným účelom, pracovným potrebám, mobilite alebo pre 
potešenie.  
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1. október 

Svetový deň vegetariánov 

 

 

Milí vegetariáni, dnes máte svoj deň.  

Viete kedy vznikol tento spôsob stravovania?  

Vegetariánstvo siaha až do starovekej Indie, odkiaľ sa rozšírilo prostredníctvom 

náboženstiev ako zdravý spôsob života. Medzi náboženstvá, v ktorých 

najčastejšie počuť niečo o vegetariánstve, patrí najmä budhizmus                        

a hinduizmus.  

Ak sa niekto vzdá mäsa, berie sa to dnes ako súčasť „moderného“ zdravého 

životného štýlu. Nezáleží pritom, či sa človek vydal na „zelenú cestu“                 

z vlastného presvedčenia alebo zo zdravotných dôvodov. Vegetariáni prijímajú 

bezmäsitú stravu, zo živočíšnych produktov konzumujú iba mlieko, syry, 

jogurty a vajcia. Dôležité je, aby svoj jedálniček obohatili o špecifické zdroje 

vápnika, bielkovín, minerálov a stopových prvkov, ktoré ponúka mäsitá strava. 

Tento deň je príležitosťou na zmenu v jedálnom lístku založenom na zeleninovej 

báze. 
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Čo sa objaví najčastejšie na ich tanieri? 

Tofu predstavuje bohatý zdroj bielkovín, zinku a železa. 

Používa sa v slaných aj sladkých pokrmoch. Pripravuje sa         

z neho nátierka, pridáva do šalátov alebo sa uvarí podobne ako 

mäso. Vyrába sa zrážaním sójového mlieka. 

 

Oriešky. Čo druh to vitamín E, omega 3 mastné kyseliny, 

bielkoviny a zinok.  

 

Ryžu často dopĺňajú zeleninou, alebo si pripravia ryžový 

nákyp. 

 

Cottage cheese obsahuje veľa vápnika, minerálnych 

látok aj vitamínov. Dá sa jesť samostatne, ale môže sa 

doplniť aj červenou repou a paprikou. 

 

Ovocie a zelenina predstavujú obrovskú 

skupinu potravín ponúkajúcu zásobu vitamínov. 

Rozpisovať ďalej asi netreba. 

 

Ovsené vločky sa dajú ľahko kombinovať a rýchlo 

zasýtia. Môžu sa jesť surové, ale po uvarení sú ľahšie 

stráviteľné. Vločky sa hodia k príprave detských jedál,   

do müsli, kaší, polievok, palaciniek, placiek (aj 

zemiakových) a pečiva. Poskytujú tiež bielkoviny. 

A my mäsožravci, u ktorých sa náhodou tieto skvelé a hlavne zdravé potraviny v 

jedálničku nevyskytujú, sa môžeme inšpirovať. 

                                                                                 redakčná rada  
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Október – mesiac úcty k starším 

 

Mám rada svoju babku, lebo vždy ma vie pritúliť, navarí mi 

vynikajúce jedlá a dovolí mi viac ako mamka :)  

Katka N., VI.B 

 

Mám rád svojich starých 

rodičov, lebo sú ku mne 

milí, majú ma radi, 

hovoria mi o svojom 

detstve a ja ich rád 

počúvam :) 

Marek Cs., V.A 

 

Moji starí rodičia sú perfektní. Mám rád, keď mi hovoria 

rozprávky. Často mi pomáhajú s domácimi úlohami. Veľmi 

radi sa starajú o kvety  :) 

Peter Patrik K., V.A 

 

Ja mám rada svojho dedka preto, lebo vždy s ním chodím 

na prechádzky. Vždy, keď k nemu prídem, dá mi 1€. Stavia 

nám super domčeky a berie ma do mesta :) 

Vanesa K., V.A 
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Mám rada môjho dedka, lebo ma učí veci, ktoré budem 

potrebovať v budúcnosti. Moja babka ma učí domáce 

práce. Mám ich rada, pretože ma berú na rôzne výlety 

a majú so mnou veľa trpezlivosti. 

Adriána S., V.A 
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Október – mesiac úcty k starším 

                          
               Ódy na starobu v podaní IX.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staroba nie je žiadna choroba, 

nedá sa na ňu podať žaloba, 

nie je to žiadny žiaľ, 

láska starších uhasí aj požiar. 

 

Oslavovať starobu je krása, 

každý nad starobou jasá. 

Staroba je ako poklad, 

ako lásky sklad. 

 

Vanesa Vitániová, IX.A 
Ó, staroba, ty jeseň života, 

ty, čo každého raz dobehneš, 

ty, keď vystriedaš mladé letá, 

úsmev do života prinesieš. 

 

Všetkých nás to čaká, 

veď staroba je trpezlivá, 

tak preži život v radosti, 

aby si mal pekné spomienky! 

Oliver Škulka, IX.A 
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Ó, staroba, ktorá s nami kráčaš, 

životom stále nám mávaš. 

Mávaš nám ty zďaleka, 

je to zmena každého človeka. 

 

Ak príde tvoj čas jesenný, 

nech tvoji blízki sú s tebou spojení. 

Aj tvoje vrásky dostanú krásu, 

keď nadíde chvíľa starnutia zrazu.  

 

Sofia Skapinyeczová, IX.A 

 

 

 

Stojím doma pred zrkadlom, 

do očí mi hľadí starý pánko. 

Šedý vlas a vrásky vôkol očí, 

slovenský dôchodok mi slzy tlačí.  

 

Avšak radosť z našich detí ho zatieni, 

džavot vnúčat hlasný, nenútený. 

Staroba je radosť dennodenná 

a so životom zmierená.  

 

Dominik Nalevanko, IX.A 
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Deň počítačovej bezpečnosti 

Kto využíva Internet?   
 
Široká verejnosť 
Podnikatelia 
Politici 
Informatici 
Záujmové skupiny (zberatelia, fankluby...)  
Masovokomunikačné média (www.sme.sk,...) 

Nadácie(biela pastelka, UNICEF, belasý motýľ,...) 
Distribútori nelegálneho softvéru 
Obchodníci s drogami, ľudskými orgánmi 
Mafia, pornopriemysel  

 
A naše deti! 
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Štatistika  

100% detí, ktoré majú prístup k Internetu ho využívajú. 

 

Chlapci - hry, sťahovanie hier, videí, softvéru, chat...  

Dievčatá – chat, nákupy, módne trendy, hry...  

 

Vedeli ste, že: 
❖ Až 6 detí z 10 zverejní fotky na webe, ktoré by rodičom 

neukázali.  

❖ 2/3 detí zverejní osobné údaje. 

❖ 2 z 10 detí sa stretne s niekým z Internetu. 

❖ Viac ako polovica si uvedomuje riziká na Internete. 

❖ 44% detí navštívilo pornografické stránky. 

❖ Až 70% nevie, ako sa chrániť na Internete. 

 

Aké sú pozitíva Internetu? 
• Rýchla (on-line) komunikácia. 

• Veľký zdroj informácií.  

• Rýchla aktualizácia zdrojov. 

• Plánovanie (cestovné poriadky, mapy a pod.). 

• On-line štúdium. 

• Elektronická pošta. 

• Komunikácia na diaľku (možnosť komunikovať s ľuďmi napr. z USA, 

Austrálie...).  

• Rozvoj jazykových znalostí. 

• Internetbanking, internetový obchod a iné. 
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Aké sú negatíva Internetu?   

• Strata osobnej slobody. 

• Šikanovanie, sexuálne obťažovanie, prenasledovanie...  

• Sťahovanie dát, hier a videí – ich obsah nie je regulovaný, takže môžu byť 

pre mládež nevhodné!   

• Nárast agresivity u detí vplyvom počítačových hier. 

• Obezita, zhoršenie zraku. 

• Zhoršenie schopností vyjadrovania sa. 

• Zvýšenie únavy (ponocovanie). 

• Nezáujem o šport.  

• Závislosť. 

 

Pravidlá bezpečnosti  

❖ Chrániť si svoj PC  

Aktuálny antivírusový program. Robte si záložné kópie dôležitých súborov.  

Buďte opatrní, keď niečo sťahujete z internetu.  

❖ Chrániť seba 

Buďte obozretní, keď zverejňujete svoje osobné informácie. Myslite na to, s 

kým sa rozprávate. Pamätajte na to, že nie všetko je hodnoverné a že nie každý, 

s kým sa stretnete na internete, je čestný.  

❖ Dodržovať pravidlá 

 Musíte sa riadiť zákonmi, aj keď ste na internete. Starajte sa o ostatných tak, 

ako aj o seba, keď ste on-line.  
 

Ako sa brániť negatívam Internetu?  

Čo robí škola?  

✓ Zabezpečuje bezpečnosť pri práci na počítačoch - antivírový softvér, 

Firewall a proxy server.  

✓ Vysvetľuje na hodinách Informatiky, Občianskej náuky, Etickej výchovy 

problematiku chatovania, sociálnych sietí a používania Internetu.  

✓ Ponúka rôznorodé voľnočasové aktivity pre žiakov. 

✓ Zvyšuje atraktivitu vyučovania, aby žiaci nechodili poza školu. 

✓ Komunikuje so žiakom, s rodičmi. 
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Niekoľko zásad pre váš domov  

✓ Vhodne umiestnite počítač, napríklad do obývačky. 

✓ Obmedzte deťom čas strávený pri počítači. 

✓ Obmedzte im prístup k Internetu. 

✓ Zhovárajte sa s deťmi o tom, čo robia na Internete! 

✓ Sledujte zmeny v ich správaní. 

✓ Naučte deti vhodne a zodpovedne využívať možnosti Internetu (hľadanie 

informácií k štúdiu, o športe, kultúra, voľný čas a i.)  
 

Najdôležitejšie je...  

 

Rozhovor rodičov s deťmi 

Stanovenie si pravidiel o tom, s kým vaše deti chatujú, ako dlho sú pri počítači a 

ako služby Internetu využívajú! 

Spýtajte sa občas svojich detí: 

 

Ako bolo v škole? Bol si na Internete? 

Čo si tam našiel? Máš nového priateľa? 

Chceš sa osobne s ním spoznať? Už ste sa osobne stretli? 

Čo si hľadal na Internete, na čo to potrebuješ...? 
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Jesenné maľovanky 
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Jesenné maľovanky 
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Deň červených makov 
 

11. november (nazývaný i Deň červených 

makov)  je pamätným dňom venovaný 

spomienke na vojnových veteránov. Pripomína 

sa na celom svete, pretože v tento deň došlo 

k ukončeniu 1. svetovej vojny. Práve na ňu 

reagoval svojím literárnym dielom P. O. 

Hviezdoslav. I žiaci IX.A si prečítali jeho 

Krvavé sonety a zamýšľali sa nad povahou 

vojny a mieru. A tak vznikli ich literárne diela.  

Vojna 

Vojna sprevádza človeka od jeho uvedomenia si. Vojna nás neopúšťa od 

našich najstarších čias. Už Biblia popisuje vojnový stav medzi jednotlivými 

skupinami nepriateľských civilizácií voči Izraelitom a ich boj o prežitie. 

Niektoré historické pramene ju popisujú ako spravodlivú odplatu, iné ako 

zámienku na vlastníctvo.  

Staroveký autor Homér bol číry romantik, vojnu prebásnil do Iliady ako 

romantický boj za ideál. Avšak aj iné písomné pramene popisujú vojnu ako 

bežnú súčasť života človeka, napríklad zápisy z Rímskej ríše od rímskych 

cisárov. Ale ani človek po tejto historickej dobe sa vojne nevyhol. 

Európa vrela počas celého feudalizmu. Hranice kráľovstiev sa presúvali, 

posúvali alebo mazali. Väčšinou vyhrala sila agresora. Osvietenstvo 

a klasicizmus neprinieslo pokoj zbraní, len boj s novšími, intenzívnejšími 

a smrteľnejšími zbraňami. Priemyselná revolúcia zas dokázala prichystať 

a vyvinúť tie najlepšie strelné zbrane práve pre vojny vo všetkých častiach sveta.  

Potom prišla nenávisť hodná všetkých nenávistí a svet sa ocitol v prvej 

svetovej vojne. Tá zanechala také jazvy v mysliach ľudí, že o 30 rokov na to tu 

bola druhá svetová vojna. Zomrelo v nej pravdepodobne 50 – 80 miliónov ľudí.  

Odvtedy sa veľké konflikty snažia vyspelé štáty držať na uzde, no Kórea, 

Vietnam a Afganistan boli opäť veľkými škvrnami vo svedomí ľudí. Moderná 

doba však nie je o nič lepšia, možno bojové operácie nie sú také smrteľné 
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a zomiera v nich menej ľudí, ale hrôzy vojny sú o to intenzívnejšie. Spomenúť 

môžeme Etiópiu, Rwandu alebo Sýriu. 

Dúfam, že sa človek dokáže spamätať a pochopí, že vojna nie je výhrou 

pre žiadnu stranu. Avšak nové spôsoby boja – finančné a informačné vyvolávajú 

už teraz skryté boje medzi tými najväčšími firmami a najbohatšími ľuďmi. Ich 

dôsledok odhadnúť neviem, no viem, že budúcnosť ľudstva bez boja je pre mňa 

iba sci-fi románom. 

Dominik Nalevanko, IX.A 

 

Vojna 

Zakrvavené oči,  

diabla má na pleci, 

v krvi má zabíjanie,  

chcela by ľudstva vyhubenie. 

 

Prísna na vojakov, 

neľútostná voči nepriateľom, 

konflikty rieši bez pier. 

Čo je to mier? 

Oliver Škulka, IX.A 
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Vojna 

 

Rok 1939 nastal 

a život muža zastal. 

Dozvedel sa, čo sa deje, 

tak si nasadil vojenské oblečenie. 

 

Vojna je krutá a podlá, 

má veľa zabití. 

Na oblohe zúria nálety, 

čo prináša veľa obetí. 

 

 
Sebastián Flóra, IX.A 

 

Mier 

Mier je čistá láska v nás, 

čo nám ukazuje krásu krás, 

nemá za potrebu si nič dokazovať 

a nenechá nikoho utláčať. 

 

Mier má silu všetkých udobriť 

a na správnu cestu nás usmerniť. 

Svet vojnou zachvátený, 

len mier svätý uzdraví.  

 
Leonard Balint, IX.A 
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Mier 
 

Po lúke sa prechádza 

celá v bielych šatách. 

Na svet sa pozerá optimisticky 

s krásnymi modrými očami. 

Je štíhla ako laň, 

má  príjemný tenký hlások. 

Spája ľudí a pomáha im, 

je k nim veľmi vľúdna. 

Ľudia ju majú radi –  

krásku holubičiu.   
 

Andrea Kundráková IX.A 
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20. november – Medzinárodný deň bez fajčenia 

Fajčíte? 

Ak áno, zamysleli ste sa niekedy nad dôsledkami, ktoré jeden z najrozšírenejších 

zlozvykov na svete prináša? Vravíte, že nie? Potom je posolstvo 20. novembra 

určené aj pre vás. 

  

Fajčenie zabíja. 

Patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtí na celom svete. 

Viete o tom, že ročne zomrie približne 3,5 milióna ľudí            

na následky fajčenia? 

Napriek tomu sme voči nemu ľahostajní. 

Počet fajčiarov neustále stúpa. 

O pár rokov hrozí, že bude fajčiť 1,6 miliardy populácie! 
 

S cigaretami začínajú deti, pre mladistvých je zbraňou pre budovanie určitej 

prestíže medzi ostatnými. Dospelí si nevedia predstaviť svoj život bez milovanej 

cigaretky. Cigaretou zaháňajú stres, frustráciu, smútok či nudu.  Do svojho 

potešenia neváhajú investovať kvantum peňazí. Výrobcovia a predajcovia 

tabaku prosperujú. Ako tento obrovský kolos spôsobujúci postupné ničenie 

zdravia až smrť zastaviť? 

 

Medzinárodný deň bez fajčenia 

Predstavitelia svetových zdravotníckych organizácií apelujú na dôležitosť prevencie, 

predovšetkým na sekciu primárnej prevencie. Osveta detí a mládeže patrí medzi 

najdôležitejšie oblasti prevencie.  

Okrem toho tento deň ponúka príležitosť pre všetkých fajčiarov, zamyslieť sa nad dôsledkami 

zlozvyku s mnohokrát katastrofálnymi následkami a skoncovať s ním! Nezabúdajte ani          

na nebezpečenstvá pasívneho fajčenia a bráňte sa.  
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Vážte si samých seba a nefajčite, pretože fajčenie spôsobuje vážne zdravotné problémy. Je 

dokázané, že fajčenie má negatívne účinky na každý jeden ľudský orgán.  

Negatívne účinky fajčenia sú nasledovné: 

✓ Spôsobuje celý rad chorôb dýchacích ciest, 

kardiovaskulárnych a nádorových ochorení, 

✓ podľa najnovších výskumov je zodpovedné za rakovinu krčka 

maternice, obličiek a kostnej drene, 

✓ zväčšuje riziko vzniku osteoporózy a zlomenín,  

✓ vznik paradentózy a šedého zákalu môže byť spôsobený 

fajčením, 

✓ dôsledkom tohto zlozvyku je oslabený imunitný systém, 

spomalené hojenie rán, pooperačné komplikácie a pod. 

 

Na pohľad nevinná, horiaca nevyspytateľná? 

Obsahuje približne 4000 chemických látok namiešaných v lahodnom koktaile, ktorý tvoria 

rakovinotvorné chemikálie, jedy a návykové látky. Pozrime sa aspoň na nepatrný zlomok 

látok nachádzajúcich sa v cigaretách a ich účinky: 

✓ V cigaretách je obsiahnutý nikotín, ktorý sa dostáva do mozgu do 10 sekúnd po tom, 

ako človek vdýchne cigaretový dym. Dostane sa do každej časti tela, dokonca i do 

materského mlieka. Nikotín vyvoláva závislosť. 

✓ Oxid uhoľnatý pôsobí na hemoglobín, ktorý sa nachádza v červených krvinkách 

a eliminuje ich schopnosť prenášať kyslík. 

✓ Arzén spôsobuje rakovinu a poškodenie srdcovo-cievneho systému.  

✓ Kadmium je zodpovedné za vznik rakoviny a poškodenie obličiek. 

✓ Benzén (benzol) spôsobuje leukémiu. 

✓ Formaldehyd sa využíva pri ničení baktérií, uchovávaní mŕtvol a v cigaretách 

spôsobuje predovšetkým problémy s dýchacím ústrojenstvom. 

✓ Polónium sa zaraďuje medzi rádioaktívne prvky a vyžaruje škodlivý druh žiarenia.  

✓ Amoniak nájdete napríklad v niektorých čistiacich prostriedkoch určených pre toalety 

a v cigarete zvyšuje návykovú silu nikotínu. 

✓ Ostatné karcinogénne látky negatívne ovplyvňujú gény zodpovedné za správny 

a normálny rast buniek. 
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Pranostiky na mesiac november 

Ak kvitnú v novembri stromy, bude zima trvať až 

do mája. 

 

Na začiatku novembra sa teplo so zimou háda. 

 

Keď začiatkom novembra sneží, máva ten sneh 

výšku veží. 

 

Aký november, taký budúci marec. 

 

Ak nevydrží prvý novembrový sneh, nevydrží 

žiaden cez celú zimu. 

 

Ak prídu v novembri predčasne mrazy tuhé, skoro 

zas dobre bude. 
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Ak v novembri sneh padá do blata, bude na 

ozimnom poli veľká strata. 

 

Ak prvý sneh padne na blato, bude celá zima 

blatnavá, ak ale na mráz, očakávajme bohatý rok. 

 

Aký je november, taký bude nasledujúci máj. 

Studený november – zelený máj. 

 

Keď padne prvý sneh na mokrú zem, bude slabá 

úroda. 

 

Novembrová hmla zhasína slnko. 

 

Novembrové slnko na zem nevidí. 

 

Ak v novembri rastú vody, tak sa budú ukazovať 

celú zimu. 
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Žltá jeseň 

 Mária Rázusová – Martáková 

 

Jeseň, pani bohatá, 

farbí stromy do zlata, 

premaľúva celý sad. 

Zletel vietor, šiki - miki, 

hojdá všetky konáriky, 
vraj by stromy zobliecť rád.  

Vyhúda im celý čas: 

“Ide zima, bude mráz, 
pomrznete zaiste!” 

Ale strom mu rozosmiaty 

ako dáky peniaz zlatý 
púšťa len list po liste. 

Na polici v komore 

stojí vojsko v pozore 
a do okna nakúka… 

A to vojsko na parádu, 

to sú plody z nášho sadu: 
krásne žlté jablká. 

Vojde Evka maličká 
- v žltých vláskoch mašlička - 

vyskočí a povie: „Jaj! 

Žltý jačmeň, žlté žitko, 

žltá skriňa, žlté sitko, 
 vonku žltý celý kraj!” 
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Rozprávka o Červenej čiapočke 

 

Kde bolo, tam bolo, aby bolo.                                                                                                         

Bola raz jedna dievčina. V jeden deň 

išla von nazbierať bylinky pre svoju 

babku. Babka bývala sama v jednom 

byte. Na ceste stretla kobylu. Tá sa 

jej opýtala: „Dievča malé, kam ideš 

s tými kvetmi?“ „Idem ich dať 

babke,“ povedala Červená čiapočka. 

„Môžem ísť s tebou?“ „Mmm, OK, 

môžeš.“ „Jéj, ďakujem!“ A išli spolu 

k babke. Vedľa cesty v ohrade sa pásol býk a byvol. Tento 

dobytok patril bývalému susedovi – bývalému poľovníkovi. Bol 

veľmi bystrý a vyhýbal sa zbytočným stresom. Keby 

čiapočka stretla vlka, bolo by to nedobré. Ale vlk už býval 

v inom lese, kde sa učil nové obyčaje. Konečne prišli ku 

babke. Vyrozprávala jej všetko, čo robila a koho stretla po 

ceste ku nej. Čiapočka povedala, že by nechcela byť v tom 

strašidelnom lese, kde vlk teraz býva. 

Emilia Case, III.A        
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DECEMBER 

Mikulášku, dobrý strýčku, 

modlím sa Ti modlitbičku, 

zlož tú svoju plnú tašku, 

daj nám z tvojich darov trošku, 

kus koláča makového či koníka medového, 

veď Ty svätý Mikuláš, 

veľa dobrých darov máš.  
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Vianočné výtvory žiakov IV.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzana Studeníková, IV.A 
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Vianočný príbeh 

Týždeň pred Vianocami sme piekli perníky, babka 

s radosťou pečie ďalšie vianočné koláčiky, ktoré ja 

a môj malý brat stále ochutnávame. Kým dedko chodí 

na ryby, aby nám chytil vianočného kapra, ocko 

pripravuje vonkajšiu vianočnú výzdobu. Moja mamka 

a ja sa staráme o čistotu a poriadok v dome. 

Vianočný stromček zdobíme všetci spolu a má krásnu 

striebornú a bielu farbu. Na Vianoce chodia 

rozprávky, medzi moje obľúbené patrí Ľadové 

kráľovstvo. Stále, keď nasneží, chodíme do parku sa 

sánkovať a korčuľovať. Keď sa vrátime zo 

sánkovačky, na dvore si postavíme snehuliaka, 

ktorému dávame meno Olaf. Keď konečne vojdeme do 

domu sme takí premrznutí, že si musíme dať horúcu 

čokoládu, aby sme sa zohriali. A keď konečne príde 

Štedrý deň, ráno vstaneme a utekáme ku stromčeku, 

kde si rozbalíme darčeky. Kým sa ja aj brat tešíme 

z darčekov, mamka začne pripravovať vianočnú 

večeru. Na Štedrý večer zvykneme jedávať oblátku 

s medom, kapustnicu s hríbmi a klobásou, rybacie 

filé so zemiakovým šalátom a opekance s makom. 

Podvečer zase počúvame vianočné koledy. Vianoce sú 

najkrajšie sviatky v roku, a preto ich mám 

najradšej. 

Vivien Veresová, IV.A 
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Vianočný príbeh 

S mojou mamkou pečieme medovníky. Zdobíme ich  

bielou, zelenou, červenou a žltou farbou. Zdobenie 

ma veľmi baví. Na Vianoce ozdobujeme stromček. 

Zvyčajne máme na Vianoce kapustnicu. Už je 

24.decembra a pod stromčekom  sú darčeky. Dostal 

som drona. A vy? To, čo som napísal Ježiškovi, sa 

mi splnilo. Dúfam, že aj Vám! Pod vianočným 

stromčekom, ktorý sme s mamkou pekne vyzdobili sa 

našiel darček aj pre bračeka a sestričku. S rodinou 

sme oslavovali narodenie Ježiška. Na Štedrý večer 

sme jedli bobaľky, kapustnicu, šalát a rybu. Každý 

rok chodíme na polnočnú svätú omšu. Na Štedrý deň 

už svietia na adventnom veci štyri sviece. Tie 

štyri sviece sa volajú mier, pokoj, láska a nádej. 

Na Vianoce sme celá rodina spolu. Pozeráme vianočné 

rozprávky. Keď napadá sneh, tak utekáme von sa 

šmýkať a guľovať. Mám rád vianočné prázdniny, počas 

ktorých sa deťom plnia sny a rodiny sú spolu... 

                Nikolas Kateržabek, IV.A 
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NAŠE PRÁCE POČAS DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA 

Rovnoramenná váha 

Emma Timárová, VI.A 

Tobias Havrila, VI.A 

Federico Vaňo, VI.B 
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Tvárnosť tuhých látok – modelovanie obrázkov 

 

 

   

 

 

                                                                                                                               

 

Sebastián Ivanko, VI.B         Federico Vaňo, VI.B                 Evelin Pomothyová, VI.B 

                                                              

 

 

 

 

 

    Katka Nalevanková, VI.B         Natália Lučaiová, VI.A              Emma Timárová, VI.A 

   Sabína Plošticová, VI.A 
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        Dávid Širila, VI.A                                             Michaela Bačová, VI.A 

 

Rovnoramenná váha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                        Evelin Pomothyová, VI.B 
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Zelená škola 
 

Zelená škola je medzinárodný certifikačný 

výchovno-vzdelávací program určený pre 

materské, základné, stredné a špeciálne školy. 

Vďaka tomuto projektu si žiaci spoločne 

s učiteľmi, rodičmi a nepedagogickými 

zamestnancami rozvíjajú prostredníctvom zážitku 

tvorivé a kritické myslenie a realizujú inšpiratívne 

riešenie environmentálnych a spoločenských 

výziev. Program Zelená škola podporuje tímovú 

prácu a pomáha vytvárať spoločnú víziu školy, 

ktorá rešpektuje a chráni životné prostredie. 

V tomto certifikačnom období sme si zvolili 

prioritnú tému voda, ktorej sa budeme do hĺbky venovať celé aktuálne 

certifikačné obdobie. Na škole je zostavené kolégium Zelenej školy, ktoré sa 

bude pravidelne stretávať, plánovať, organizovať a riadiť aktivity programu 

v škole. 

KOLÉGIUM   ZELENEJ   ŠKOLY  2020/2021 

 

Koordinátor: Mgr. Eva Timárová, II. stupeň  

 

Členovia z pedagogických zamestnancov: 

Mgr. Blanka Müllerová, I. stupeň, Mgr. Barbora Weissová, ŠT 

 

Členovia z nepedagogických zamestnancov a z rady rodičov: 

Matej Timár – školník, Ing. Lívia Nalevanková – rodič, učiteľ, hospodárka 

 

Zástupcovia žiakov školy: 

IX.A - Kornélia Pomothyová, Dominik Nalevanko 

VIII.A - Sára Benöová, Bianka Carmen Pálfiová, Patrik Lipták 

VI.B - Leo Sabo, Lea Sabová, Evelin Pomothyová, Katarína Nalevanková, 

Vanesa Ďurčová, Alexandra Mižáková 

VI.A - Michaela Bačová, Nella Čigášová, Sabína Plošticová, Emma Timárová, 

Maximilián Majoroš, Oliver Kiss 

 

  Mgr. Eva Timárová 
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 V týchto dňoch na nás 

dýcha vianočná atmosféra zo 

všetkých strán, koledy počuť 

v rádiách i v obchodoch. Aj žiaci 

našej školy si už trochu mohli 

vychutnať z tejto sviatočnej 

nálady pri plnení jednej z úloh 

našich projektov Erasmus+ 

s názvom „Together against 

dropout“  a „Roots and wings“. 

Vyrábali sme Betlehemy, ktoré majú v našej krajine dlhoročnú vianočnú 

tradíciu, a tiež vianočné pozdravy pre účastníkov projektu. Deti aj v týchto 

ťažkých Covidom obmedzených podmienkach zhotovili za pomoci p. učiteľa 

Horvátha, p. učiteľky Radvanovej a koordinátorov projektu krásne vianočné 

betlehemy. Žiaci 3.A a 4.A zase za pomoci p. učiteľky Fockovej a p. učiteľky 

Müllerovej vlastnoručne vyrobili krásne vianočné pozdravy so želaním 

v anglickom jazyku. Všetky tieto vianočné balíčky už cestujú po Európe, aby 

mohli potešiť žiakov i učiteľov iných krajín. V mene koordinátorov Erasmus+ 

projektov chcem všetkým veľmi pekne poďakovať za úžasnú spoluprácu 

a popriať Šťastné a Veselé Vianoce. 

Merry Christmas 

                   

 

 

                          

 

 



39 
 
 
 
 
 
 

 

                             

  

       

  

WE WISH YOU MERRY CHRISTMAS 

AND                                    

 

 

 

                   

                      HAPPY NEW YEAR 

 

 

 

Mgr. Eva Sokolová 
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Súťaže a olympiády v I. polroku šk. roka 2020/2021 

Anglický jazyk 

             1A kategória                                               1B kategória 

 

Víťazom srdečne blahoželáme! 

Dejepis 
 

Do okresného kola postupujú:  

 

Víťazom srdečne blahoželáme! 

 

Geografia 
 

Do okresného kola postupujú:  

 

Víťazom srdečne blahoželáme! 

1.miesto Ferencziová  Liana                        

2.miesto Plošticová Sabína 

3.miesto Harbuľáková Laura         

Lučaiová Natália                

1.miesto Nalevanko Dominik 

2.miesto Pomothyová Kornélia 

Vitániová Vanesa  

3.miesto Madak Richard  

IX. ročník VIII. ročník VI. ročník 

Dominik Nalevanko Sára Benoövá 

 

Sabína Plošticová 

Kornélia Pomothyová 

 

Tamara Farkašová 

 

Katarína Nalevanková 

IX. ročník VI. ročník V. ročník 

Sofia Skapinyeczová Katarína Nalevanková Alex Benö 
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Slovenský jazyk  

 

 

 

Víťazka školského kola nás reprezentovala aj v okresnom kole. 

Blahoželáme. 

 

Pytagoriáda 

 

Úspešní riešitelia: 

  

P3 Vanda Plošticová  získala 24 bodov 

Jozef Cihan získal  16 bodov 

P4 Dávid Lassú  získal 16 bodov 

P5   Adriána Sopoligová získala 18 bodov 

P6  Emma Timárová získala 22 bodov 

Sabína Plošticová získala 18 bodov 

Katarína Nalevanková získala 17 bodov 

 

 

Úspešným riešiteľom blahoželáme! 

 

 

1.miesto Kornélia Pomothyová 

2.miesto Oliver Škulka 

3.miesto Andrea Kundráková 
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Olympiáda ľudský práv 

 

 

 

 

Víťazom srdečne blahoželáme! 

 

Školské kolo Technickej olympiády 

Úspešnými riešiteľmi v kategórii A (8. - 9. roč.) sa stali:  

1. Dominik Nalevanko 

2. Kornélia Pomothyová 

Úspešnou riešiteľkou v kategórii B (5. - 7. roč.) sa stala:  

1. Emma Timárová 

 

Okresné kolo Technickej olympiády 

 

V kategórii A (8. – 9.roč.) sa umiestnili na druhom nepostupujúcom mieste: 

Dominik Nalevanko 

Kornélia Pomothyová 

V kategórii B (5. – 7.roč.) zvíťazila:  

1. Emma Timárová 

Víťazka postupuje do krajského kola TO. 

Srdečne blahoželáme! 

1.miesto Sofia  Skapinyeczová 

Dominik Nalevanko 

2.miesto Oliver Škulka 

3.miesto Patrik Lipták 
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Nový rok 2021 

Želajme si v novom roku, dobrých ľudí vždy po boku. Zdravia, lásky plný 

dom a spokojný život v ňom. Vôňa medu, ihličia, dobrôt plný stôl, atmosféra 

sviatočná, liek na každý bôľ. 
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