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Milí naši čitatelia! 

Neviem, či to cítite rovnako ako my, ale tieto dni sú naozaj magické. Vonku na nás číha slnečné počasie, 

ktoré v nás prebúdza toľko energie, že pomaly nevieme, čo skôr. Poniektorí z nás ešte doťahujú posledné 

známky, aby naše vysvedčenia boli vizitkou celoročnej práce a zároveň potešili našich rodičov, kto-

rí ,povedzme si to úprimne, miestami až kolabovali, keď videli našu „snahu“ zhmotnenú v známke, ktorú 

sme hrdo doniesli domov v žiackej knižke. No na  druhej strane je tu čas školských výletov, exkurzií, kde 

sa dá všeličo zaujímavé zažiť. Dvadsiatym siedmym júnom sa zatvoria brány našej školy a na nás už bude 

čakať čas voľnosti, dobrodružstva, ničnerobenia a prázdninovej pohody. Aby sme tieto dni strávili podľa 

svojich predstáv, mali by sme byť aj opatrní. A tak vám z našej redakcie zo srdca želáme veľa bláznov-

stiev, nových priateľov, starším spolužiakom letné lásky a cesty plné dobrodružstiev. A to všetko pod do-

hľadom pohody, porozumenia, šťastia a opatrnosti. Pekné prázdniny!                celá redakcia :)                                                                                                     

Vo štvrtok 5. júna sme mali možnosť zapojiť sa do celo-

slovenského maratónu v čítaní. Cieľovou skupinou boli 

žiaci do 15. rokov. Čítali sme na rôznych miestach našej 

školy a z rôznych kníh. Podmienkou bolo, aby každý účast-

ník prečítal jednu stranu. Naši najmenší čitatelia čítali vo 

vestibule  školy. Piataci boli v tento deň na exkurzii. Po 

návrate z exkurzie prišli podporiť maratón a sami prispieť 

svojou účasťou. Čítali pekne a zreteľne. Boli na nich hrdé 

nielen pani učiteľky, ale i pani riaditeľka, ktorá im milý slovom dodávala odvahu.  

Podľa oficiálnych výsledkov sa do maratónu  zapojilo 756 žiakov z našej školy  

a celoslovensky v ten deň čítalo 37 064 čitateľov. Skvelé! 

  
 

To, že nám príroda nie je ľahostajná sme dokázali aj počas Dňa Zelených škôl, ktorý 

na našej škole organizovala p. uč. Lacková. Na tento deň nám spolu s našimi roves-

níkmi pripravili zaujímavé činnosti. Každá trieda najskôr pripravila plagát, ktorý zná-

zorňoval separáciu odpadu. Ďalšou činnosťou bola súťaž o prírode, jej ochrane 

a veciach, ktoré s ním súviseli. Súťaž bola pre žiakov  druhého stupňa a na jej prie-

beh prísnym, ale spravodlivým okom dohliadala p. uč. Macurová. Treťou časťou bolo 

upratovanie a skrášľovanie okolia našej školy, ktoré kvôli časovej tiesni bolo presunu-

té na iný termín. O tom však píšeme v ďalšom článku. 
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N e -

v i e m , 

ako ste 

na tom s darčekmi vy, ale ja uprednostňu-

jem tie zážitkové. A tak, keď nadišiel 

máj, som na správnom mieste vyslovila 

želanie, že chcem na vlastné oči vidieť 

rásť konvalinky.  V dnešnej dobe ich vidím 

len na obrázkoch alebo ich predávať 

v kvetinárstve. Verte, či neverte, podarilo 

sa mi to. A to sme na meninovú 

„expedíciu“ ani nemuseli ďaleko cesto-

vať. Naše auto zastavilo v susednom Roj-

kove a hľadanie mohlo začať. Počasie nám 

prialo, príroda lákala svojimi malebnými 

zákutiami a nezameniteľnou vôňou. Vtáčí 

koncert bol neodolateľným. Pátranie moh-

lo začať. Najskôr mi vyrazil dych výhľad 

na okolité kopce. Ak by som vedela maľo-

vať, tak určite by som zvolila túto scené-

riu. Zohnutá popod kríčky a stromy pokra-

čujem v hľadaní. A to, že som bola úspeš-

ná, hovorí priložená fotografia, ktorú som 

vlastnoručne zaznamenala. Dolu v lístí sa 

ukrývala krása nevídaná. Nádherný kvie-

tok, ktorý je mimochodom jedovatý 

a zákonom chránený, v objatí vysokých 

zelených lístkov. A vedľa ďalší 

a ďalší....srdce mi bilo ako splašené. Teši-

la som sa ako malé dieťa. Radosť nemala 

k o n c a 

k r a j a . 

Pomalič-

ky som chodila po okolí a hľadala ďalšie 

biele parádnice. Bolo ich tam celkom 

dosť. Pohľad na tú krásu bol nezabudnu-

teľný. A aby tej radosti nebolo dosť, po-

darilo sa mi nájsť ešte úchvatné jazierko. 

To mi tiež vyrazilo dych. Na tento deň 

dlho nezabudnem. Bol nevýslovne krásny 

a jeho hodnota nevyčísliteľná. Bol viac 

než nákupy či drahé darčeky. Už stará 

múdrosť hovorí, že v jednoduchosti je 

ukrytá krása. 

Hovorí sa, že kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie. Tejto ľudovej múdrosti sme sa chytili aj my a pýtali sme sa za vás. Dnes sme si zo-

brali na mušku dve naše nové pani učiteľky. V minulom čísle sme vám to sľúbili a to, že si vieme stáť za slovom, potvrdzujeme 

zaujímavými odpoveďami. Prvú sme vyspovedali pani učiteľku Eriku Durčákovú a hneď za ňou Katarínu Tabačákovú. 

Učíte chémiu a biológiu. Máte radi 

prírodu? 

 

Prírodu mám veľmi rada. Vyrastala 

som na dedine, kde som si každý 

deň mohla užiť jej krásu.  Rada 

chodím na prechádzky po poliach, 

lúkach, ale i do lesa. 

Prečo ste si vybrali práve tieto dva 

predmety? 

 

Sú to prírodovedné predmety, ktoré ma začali zaujímať už 

na ZŠ. Neskôr ma začali zaujímať natoľko, že som sa 

ich rozhodla aj vyštudovať. 

Čo hovoríte na žiakov?( ale pravdu :)  

 

Musím priznať, že ma v mnohých oblastiach žiaci dokážu 

prekvapiť a ani som netušila, čo všetko v škole doká-

žu . 

Páči sa vám projekt Zelená škola? 

 

Tento projekt bol pre mňa nový. Keď som sa s ním bližšie 

zoznámila, zapáčil sa mi. 

 

Aký je učiteľský kolektív? 

 

Myslím, že je výnimočný. Som rada, že ma všetci priateľsky 

prijali medzi seba. 

 

 Čo sa vám páči na našej škole? V čom je výnimočná? ( ak 

vôbec je) 

 

Páči sa mi, že sú tu príjemní ľudia, zaujímavé aktivity a to, 

že každý deň strávený v tejto škole mi prináša niečo 

nové J. 

                     Ďakujem za rozhovor . Ivana Stieranková 7.A 

 

Druhou adeptkou na rozhovor je pani učiteľka Katarína 

Tabačáková 

         Kde ste študovali? Je to vaša prvá škola? 

 Na UMB FHU v Banskej Bystrici, nie, nie je. 

         Pridelili vám 5.A triedu. Aké máte pocity? 

Pocity mám výborné, pretože od začiatku som vedela, 

že budem mať piatakov a že to bude športová trieda. 

Nakoľko som telocvikárka, je mi potešením byť tried-

nou učiteľkou v 5.A. 

          Páči sa vám vaše povolanie? 

              Áno, samozrejme. 

         Je pravda, že máte radi gymnastiku? 

            Áno, hlavne, keď to baví deti. 

       Čo sa vám najviac páči na tejto škole? 

           Spolupracujúce deti na hodinách i vo voľnom čase. 

        Akí sú k vám kolego-

via? Ako vás privítali? 

Kolegovia sú prí-

jemní, priateľskí 

a tiež vtipní. Pri-

vítali ma veľmi 

kamarátsky a zo 

začiatku z ich 

mien som mala 

mierny chaos. 
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Je u nás pekným zvykom, že každú dru-

hú májovú nedeľu v roku venujeme na-

šim matkám, mamám, mamičkám. V ten 

deň chodia ľudia po meste s kyticami, 

darčekmi a rôznymi drobnosťami, ktorý-

mi chcú potešiť svoje mamičky. Tie na 

oplátku doma vypekajú a pripravujú 

malé dobroty, aby sa zavďačili gratulan-

tom. Vnímam tento sviatok, ako niečo 

výnimočné. Mamy sú predsa tie, ktoré 

vedia poradiť, usmerniť, pomôcť, ale 

i karhať. Hoci to karhanie je plné lásky 

a nehy. Rozhodla som sa vyjsť na chod-

by našej školy a dávala som viacerým 

opýtaným iba jedinú otázku : „Čo pre 

teba znamená tvoja mama?“ Nuž a tu sú 

odpovede. Niektoré sú skutočným vy-

znaním lásky. Posúďte sami. 

Anetka M: Moja mama je na mňa milá, 

dobrá. 

Aďo: Je nenahraditeľná, je super 

a ľúbim ju. 

Oxana: Je najdôležitejšia v mojom ži-

vote, lebo mi darovala život, je to naj-

lepšie, čo ma v živote stretlo. 

Terezka: Kamarátka, s ktorou sa vždy 

môžem porozprávať a neodmietne ma. 

Maroš: Všetko. 

Emka L :  Dôveru, šťastie, radosť. 

Anetka P: Lásku. 

Emka M. : Pomoc, nádej, dôvera. 

Ivka : Priateľka, ktorej môžem povedať 

všetko. 

Lucka : Neustála pomoc. 

Ľubica: Moja banka. 

Sonička: Poklad, ktorý nikto nenahradí. 

Ninka: Všetko na svete. 

             Pripravila: I. Jonáková z 5.B 

 

 

Pieseň s názvom HAPPY, ktorú naspieval Pharrell Williams, pozná 

hádam každý z nás. Je plná energie, dravosti a priam vyzýva 

k tancu. V televízii sme videli na spomínanú pieseň tancovať 

politikov, ľudí na pošte či v meste. S podobným nápadom prišla 

aj pani uč. Paťka Zrnčíková. A keďže  i ona je plná energie, tak 

poprosila bývalé žiačky a tie sa pustili do natáčania. V každej 

triede sa žiaci s radosťou zapojili a o pekné nápady vôbec nebola 

núdza. Dokonca sa tancovalo v zborovni a tiež aj v riaditeľni. Že 

neveríte? Nevadí!! Dôkaz si môžete pozrieť pekne zostrihaný do 

zaujímavého videa, ktoré je na našej školskej stránke. Myslím si, 

že keď si niekto cudzí pozrie naše video, bude mať peknú pred-

stavu o našej škole a o živote, ktorý v nej prúdi každý vyučovací 

deň. Vďaka za nápad.  

 

V štvrtkové júnové ráno sa žia-
ci všetkých troch piatych tried 
vybrali na exkurziu. Namierené 
to mali do Liptovského Mikulá-
ša, kde navštívili múzeum Jan-
ka Kráľa. Ako prvú expozíciu 
navštívili Mučiareň, v ktorej 
mučili nášho národného hrdinu 
Jánošíka. Tu sa dozvedeli rôz-
ne zaujímavosti o živote tohto 
zbojníka a o jeho mladom živo-
te. Po hovorenom slove sprievodkyne nastal čas na skúšanie. Nie-
ktorí si vyskúšali dereš, iní španielsku čižmu, niektorí poťažkali 
hák a hlavne všetci fotografovali. Miestami pripomínali japon-

ských turistov, ktorí bez prestania 
stláčali spúšť fotoaparátov. A akí sú 
fotografi? Posúďte sami. Fotografie 
sú totiž z ich dielne. Druhá zastávka 
bol archeologický skanzen Havránok. 
Tam sa dozvedeli nové poznatky 
o Keltoch na Slovensku. Pozreli si ich 
príbytky, hradby, pohrebisko. Všetko 
bolo doplnené odborným slovom 

sprievodcu. Jeho pútavé rozprávanie nedovolilo nikomu nudiť sa. 
No a navyše im ešte aj prialo počasie. Počas celej exkurzie im 
svietilo slniečko, ktoré im objednali pani učiteľky. Tie vraj si 
s počasím tykajú. Je fajn mať také učiteľky ! 
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Čistota pol 

života 

To, že máme udržia-
vať čistotu nášho 
tela nám od útleho 
veku pripomínala 
mamina, p.učiteľka 
v MŠ, p.učiteľka a p. 

vychovávateľka v ZŠ. 

Pre našich najmlad-
ších žiakov – prváči-

kov, si p. vychovávateľka Palugová pripravila prednáš- 

ku o baciloch, baktériach a vírusoch. Spoločne s p. vychová-
vateľkou Stašovou zahrali deťom divadielko o chlapčekovi 

Špinkovi, ktorý si 
nechcel umývať 
ruky a dievčatku 
Zdravuľke, kto- rá 
mu porozprávala 
p r í b e h 
o nebezpečnom  

bacilovi. 

Pozreli si  DVD 
o zafúľanej Bambuľ-
ke, ktorá si až po 

vysvetlení dedom Jozefom uvedomila dôležitosť dodržiava-
nia hyg. zásad. Určite ju všetci poznáte z TV, no nepamätá-
te si pieseň, ktorú spievala v kapitole : Čistota je pol živo-

ta. Poteším vás krátkym textom, zaspievajte si : 

 

          Nie je to žiadna novota,  

          že čistota je pol života. 

          Ten, kto sa bojí mydla, vody, 

          ten večne ušmudlaný chodí..... 

 

NEZABÚDAJME  : Čistota je pol života !!!!! ( voda nebolí 

ani neškodí ) 

        Semafór nie je fór, ale strážca ciest 

Množstvo dopravných nehôd zapríčinia malé deti. Počas pohybu na ces-

tách sú nedisciplino- 

vané a nerešpektujú  pravidlá cestnej premávky. 

 

17.1.2014 pani vychová-
vateľky pripravili pre 
odddelenia ŠKD doprav-
né kvízy, ktoré boli 
zamerané na zopakova-
nie riadenia premávky 
na cestách, na precho-

doch pre chodcov,  

na križovatke so svetel-
nou signalizáciou. Hra-
vou formou doplňova-

čiek, hádaniek, poplete- 

ných viet, tajničiek, 
kresieb si utvrdili pra-

vidlá cestnej premávky. 

 

Môžem potvrdiť, že vedomosti 

u detí sú vynikajúce..... 

No, pýtam sa : „Deťúrence, 
prečo tieto pravidlá nedodržia-

vate ?“ 

 

Prečítaj prvému kamošovi, ktoré-

ho dnes stretneš : 

 

Na ceste si pozor daj, dobre sa tam pozeraj ! 

Keď červená svieti, stojte všetky deti ! 

Oranžová priprav sa a zelená pohni sa ! 

 

                              ŠKD   Palugová Iveta 

Čajové popoludnie v ŠKD 

Keď nás opustia naši najbližší, vynárajú sa nám krásne spo-
mienky súvisiace s nimi. Často myslím na mätový čajík od 
mojej mamy. Bol voňavý, očarujúci, z jej záhrady... 
 
22.1.2014 sme si s prváčikmi 1.oddelenia naplánovali čajové 
popoludnie. Deti celý týždeň prinášali čajíky od výmyslu sve-
ta. Rodičia prispeli medíkom aj citrónmi. ĎAKUJEME. Úlohou 
detí  bolo vymyslieť názov. Po dlhých hádkach a škriepkach sa 
zhodli na čajíku Mixík. 
Porozprávali sme sa o zázračných bylinkách, ich pozitívnych 
účinkoch. Aktivitu uskutočníme znova(ostalo nám kopec zá-
sob). Prváci z 1.A si prajú byť zdraví, stále svieži. 
Urobte niečo pre svoje zdravie! Nájdite si čas na šálku ča-
ju! 
Večerný čaj pre pedagógov :  2 lyžičky chmeľových šišiek 
zaliať ¼ litrom vriacej vody, nechať  ¼ hodinky lúhovať. Čaj 
pôsobí upokojujúco, zmierňuje stres, nervozitu. Po raňajšom 
prebudení sa sme FIT !! Stíhame včasný príchod do práce, sme 
schopní  podať 100% výkon počas vyučovacích hodín. 

                     ŠKD Palugová   Iveta                                
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Jój, bolí ma zub! 
 
Krásny úsmev očarí každého 
z nás. 
 
Pani doktorka Slobodová a jej pomocníčka 
sestrička Drexlerová  zavítali medzi našich 
prváčikov a druháčikov 12.2.2014. Cieľom 
prednášky bolo porozprávať deťom o vývoji 
detského chrupu, o správnej technike čiste-
nia zúbkov, o hygiene ústnej dutiny, ako 
zabrániť vzniku zubného kazu. Pani doktor-
ka upozornila deti na pravidelnú preventív-
nu prehliadku, pretože zubný kaz môže spô-
sobiť aj iné zdravotné komplikácie. Netreba 
sa báť zubného lekára! Dokáže odstrániť 

bolesť, vie ako pomôcť... 
Prednáška deti zaujala, upútala. Pani dok-
torka a pani sestrička ochotne odpovedali 
na otázky zvedavých detí. Ďakujeme za ich 
dôležité rady, návštevu. 
Pamätajme si : chrup dieťaťa je vizitkou 
každého rodiča. 
 
                                                                                                               
ŠKD  Palugová Iveta 

                      Valentínsky deň v ŠKD 

Kto bol svätý Valen-

tín? 

Svätý Valentín bol biskup, ktorý 

tajne sobášil zamilované páry. 

Dostal sa za to do väzenia, kde 

sa zaľúbil do dozorcovej slepej 

dcéry. Vďaka svojim schopnos-

tiam robiť zázraky jej údajne 

vrátil zrak a ešte predtým, ako 

ho popravili, stihol svojej milej 

napísať odkaz s textom : Od tvojho Valentína. Odvtedy sa traduje vznik 

prvej Valentínky. 

Aj v školskom klube  prebehli rôzne aktivity k dňu sv. Valentína. Zapojili 

sme sa do celoškolských aktivít Valentínska  pošta a do súťaže o naj-

krajšie Valentínske  srdce. Vo všetkých oddeleniach ŠKD  sa 14.2.2014 

uskutočnil  Valentínsky  deň plný tvorivosti. Deti boli pracovité, kreatív-

ne. Krásne výrobky, darčeky boli určite milým a príjemným prekvape-

ním pre obdarovaného človeka. 

Zvyčajne sa obdarúvame darčekmi počas Vianoc, v deň narodenín 
a menín. Skúsme to aj počas obyčajného, všedného dňa. Ako? Úsmevom, 
pohladením, povzbudením, krásnym slovom...... 
                                                                    ŠKD    Palugová Iveta 

Fašiangový 

karneval v ŠKD 

Všetkým je nám známe, že na čas fašiangov 
a karnevalov sa tešia hlavne malé deti. Túžia 
sa obliecť  do kostýmu ich obľúbenej posta-
vičky. 
 
Milé princezničky, supermani, ježibabky, čer-
tíky, rodičia a starí rodičia, vítam vás na kar-
nevale ŠKD...! 
Takto nás privítala moderátorka, vychováva-
teľka Bibka  28.2.2014 po 14.00 hod. vo vy-
zdobenej fašiangovej telocvični. Po promená-
de masiek nasledovalo fotenie oddelení, ta-
nec s balónom vo dvojiciach, striedal sa ta-
nec so spevom jednotlivcov, ktorí nabrali 
odvahu sa prezentovať. 
Bolo že to párty ako sa patrí !!  Deti boli ve-
selé, nadšené, spokojné. Ocitli sa v krajine 
Rozprávka. 
Všetky masky boli prenádherné, bolo ťažko 

vybrať  tú najkrajšiu. A tak, každá z nich bo-
la odmenená sladkosťou a ocenená pochval-
ným uznaním za účasť na karnevale. 
Ďakujeme rodičom za prípravu masiek pre ich 
ratolesti a za ich prítomnosť na karnevale 
ŠKD. 
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Tanec je po-
hyb a radosť. 
A práve tieto 
dve činnosti 
zaplavili naše 
srdcia v máji. 
Hovorí sa, že 
máj je mesiac 
lásky. V škole 
sme tento 
mesiac zahore-
l i  l á s k o u 
k tancu. Pýta-

te sa, prečo? Pretože takmer na polovicu mesiaca 
sme v škole prepadli tancovaniu. Pomocou videa, 
ktoré bolo zavesené na webe, sme sa podľa ta-
nečníka Jara Bekra naučili krátky a veľmi milý 
tanček. Ten bol venovaný deťom v Afrike. Celá 
akcia prebiehala pod záštitou medzinárodnej   
organizácie UNICEF. Tú v našej škole mala pod 
palcom p. uč. Zrnčíková, ktorá na naše tanečné 
kroky a úspechy s láskou dozerala. Ako svoje 
pomocníčky si  zvolila telocvikárky a v ročníkoch 
1.-4. to boli triedne pani učiteľky. Keď sme sa 
všetci tanečníci stretli pred MsKS, bola že to 
paráda. Spoločne s ostatnými školami v našom 
meste sme zaplnili celú plochu a tancovali 
o život. Jednalo sa totiž o rekord, ktorý bolo 
treba natočiť na video. Ak ste náhodou náš tanec 
nestihli, tak si pozrite video, ktoré je na stránke 
školy. Je milé, keď dobrá myšlienka vie spojiť  
toľko tancuchtivých. Pohybu a tancu zdar! 
 
 
 
 
 

 
 

Už máte plán na prázdni-
ny? Viete kde a s kým ich 
strávite? Ak áno, máte po 
probléme. No náš tip je 
pre tých, ktorí to šťastie 
nemajú. Buď ešte neve-
dia alebo pôjdu niekam 
až trošku neskôr. No a na 
vyplnenie tohto času má-
me pre vás dobrý, čo dobrý, priam skvelý ná-
pad. Ak ste čo i len trošku dobrodružný 
a pátravý typ, bude to pre vás niečo nové. Mož-
no výzva. Vedeli ste, že v našom okolí sa nachá-
dza prírodný úkaz zvaný Puchmajerovej jazier-
ko? Čo tak sa vybrať hľadať ho? Aby ste sa doz-
vedeli viac, máme pre vás pár indícii. Nachádza 
sa  v trojuholníku Kubínska  hoľa a vrch Minčoľ . 
GPS súradnice 49°16'39.4"N 19°15'19.9"E      
49.277616, 19.255532. V prípade, že jazierko 
nájdete, nechajte nám fotku s krátkym odka-
zom na našej stránke kohutik.dk@gmail.com. 
V najbližšom čísle vám budeme venovať pozor-
nosť. 
 

   Z rozprávky do rozprávky 

Asi mi dáte za pravdu ak poviem, že 
deti radšej uprednostňujú  mobil a 
počítač  pred knihou. 
 Rodičia by mali deti viac motivovať 
a viesť k čítaniu kníh. Čítanie je per-
fektný spôsob na rozvoj 
 slovnej zásoby. 
 Deti zo školského klubu sa tešili na marcové popoludnie - na 
putovanie v rozprávkových komnatách. 
 Tušili, že ich tam čaká niečo, niečo rozprávkové... Kde bolo, 
tam bolo, v mestečku Dolný Kubín, pri 
 riečke Orava, stála maličká Žltá budova 14.3.2014 sa triedy 
zmenili na čarovné komnaty. 
 Po komnatách pobehovali   rozprávkové bytosti, ktoré mali  ko-
pec  zaujímavých úloh pre ich 
 návštevníkov, obdivovateľov. Museli roztriediť  hrach od šošovi-
ce, vytvoriť  rozprávkový príbeh, 
 poskladať puzzle, zložiť vláčik  z roztratených rozprávkových 
vagónov, určiť obrázkové ilustrácie, 
 ktoré v knihách  poprehadzoval   škodoradostný škriatok. Všetky 
úlohy boli splnené. Detičky 
aj teraz 
 dokázali, že sú múdre ako 
sova  a usilovné ako včielky. 
 
 Na záver niečo pravdivé:  
Kniha je najkrajší dar, 
vždy ostane s tebou. 
 
                                                              

ŠKD  Palugová Iveta 

                           Deň Zeme v ŠKD 

Nielen my, ľudia, oslavujeme svoje krásne sviatky narodenín a menín. 
Aj naša planéta ZEM 
má svoj sviatok . Každý rok 22.4. oslavujeme  „ DEŇ ZEME “. 
Pani vychovávateľky pri tejto príležitosti pripravili krásnu aktivitu – 
UTVORME  ZEMEGUĽU. 
Deti si celý týždeň vyrábali čelenky a projekty im prideleným sveta-
dielom.   Oddelenia sa prezentovali  vedomosťami , ktoré nadobudli 
pri vyhotovení projektov.  Všetci sme sa  pochytali za ruky a  na škol-
skom dvore sme utvorili velikánsky kruh znázorňujúci našu prenádher-
nú planétu ZEM. 
Deti sa potešili, že sa takouto formou mohli zúčastniť jej osláv. 
Chráňme si našu planétu ZEM, my sme jej súčasťou ! 
 
Najkrajším darčekom pre našu ZEM bude ďalšia aktivita ŠKD – EKO 
DNI, ktoré prebehnú 
od 28.-30.4 2014. Postaráme sa o vyčistenie školského dvora a celého 
okolia našej školičky. 
 
Aj naše dva envirkove záhony na školskom dvore sa už začali pýšiť  
svojou budúcou úrodou. 
Detičky si posadili cibuľku, pažítku, zeler, hrášok, redkvičku..Bude že 
to mňamky  ochutnávka !!!! 
 

Čo je ZEM ?  
Odpovede našich prvákov: Je to 
strašne velikánska guľa, ktorá plá-
va vo vzduchu. 
 Žijú na nej aj veľké opice, ktoré 
majú kráľovstvo. 
 Hory, kvietky, motýliky, vtáči-
ky.... 
 My prváci, učiteľky, vychovávateľ-
ky – čiže ľudia. 
 
 

mailto:kohutik.dk@gmail.com
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9. máj bol pre nás zaujímavým májovým dňom. Po 

dvoch vyučovacích hodinách sme odišli do MsKS na Bys-

terci, kde už na nás čakali dvaja sympatickí muži. Je-

den sa volal Jaroslav Gažo, člen skupiny Arzén a jeho 

kolega Radko Pažej, ktorý je profesionálny moderátor. 

Obaja sú členovia novovzniknutej formácie OFF 

a nedávno robili predskokanov skupine IMT Smile. Na 

koncerte zazneli ukážky z rôznych muzikálov, ktoré 

sme si pospevovali spoločne s nimi. Chlapci si nás zís-

kali nielen kvalitným spevom, ale aj zmyslom pre hu-

mor, ktorý prenášali aj do piesní. Ku koncu predstave-

nia umožnili vystúpiť a spoločne si s nimi zaspievať aj 

našej Miške Dobákovej z 9.B triedy. Rozlúčili sme sa i 

s obrovským 

p o t l e s k o m 

a v duchu sme 

si želali, aby 

takýchto kon-

certov bolo čo 

najviac. 

 

 

Pre tých, ktorí ešte nevedia, čo budú robiť 

cez prázdniny, máme pre nich pozvánku na 

letnú prázdninovú činnosť, ktorá bude pre-

biehať na našej škole od 30.06.-4. 7. 2014 t. 

j. prvý prázdninový týždeň. Poplatok je 50 

eur. 

Ďalší týždeň pod názvom Z každého rožku 

trošku stojí 40 eur a v tom istom čase prebie-

ha aj Bedmintonový kemp, ktorý stojí 55 eur. 

Bližšie informácie nájdeš na stránke našej 

školy alebo u p. uč. Aničky Vešelényiovej. 

V dňoch 10.-12. feb-

ruára sa uskutočnilo 

na našej škole elek-

tronické testovanie 

žiakov 5. a 9. roční-

kov. Piataci boli 

testovaní zo sloven-

s k é h o  j a z y k a 

a matematiky. Žiakom deviatych ročníkov k týmto 

dvom predmetom pribudol aj anglický jazyk. Kým 

v prvých dňoch nás trošku trápilo internetové pri-

pojenie, v ďalších dňoch už testovanie prebiehalo 

bez problémov. Vďaka tomuto testovaniu sme ma-

li možnosť vyskúšať si riešenie testov v online po-

dobe, ktoré už čoskoro bude celoslovenské. Tým, 

ktorí to šťastie nemali, môžeme odkázať, že oba-

vy nie sú na mieste. Stačí v tichosti pracovať 

a hlavne klásť dôraz na správne čítanie textu. Ak 

pochopíte text, odpovede sa priam samé núkajú. 

Samozrejme za predpokladu, že naše učenie dopo-

siaľ bolo dôkladné. A výhodou elektronického tes-

tovania bolo aj to, že výsledok sme dostali hneď 

po odoslaní testu. 

Deň po prvom máji sme mali 

v škole zaujímavú akciu. Bola 

zameraná na upratovanie 

okolia školy, ale aj mesta. 

Každá trieda dostala  pridele-

nú časť, na ktorú sme po tre-

tej vyučovacej hodine vyrazi-

li. Počasie nám prialo a robota  išla od ruky. Vyčistili sme 

okolie školy, priľahlé parky a ešte nám bolo aj do spevu. Po 

dobre vykonanej práci nám ostala chvíľka času, a tak sme 

vyrazili na zmrzlinu. V teple nám zmrzlina dobre padla. 

Osviežila nás a s pocitom dobre vykonanej práce chutila 

viac ako inokedy. 
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Hodina dejepisu- Ako skončili Grécko-Perzské vojny?  * smutne 

Charakterizuj Atény( život, vláda, poloha)*   život dobrý, vláda zlá, poloha dobrá 

Čo to boli Grécko- Perzské vojny? * veľmi zlé vojny 

Hodina biológie- Čo je to erekcia?  * stuhnutie umu 

Napíšte druh cibuľovej zeleniny.  *vlašský šalát 

Napíš samca, samicu a mláďa tura domáceho.* tur, turka a turča 

Čo patrí medzi hrabavú hydinu?  *krtko                                                                                              Ďakujeme   

Napíš zástupcu vodnej hydiny:  * bobor 

Čo je to vonkajšie dýchanie?  * keď dýchame niekde v prírode 

Z akých častí je zložené srdce?  * z mäsa a kostí                Zozbierali p. uč. Lacková, p. uč. Trnovcová 

Neobyčajný zážitok čakal na nás v jedno májové doobedie. Nielenže 

bol piatok a krásne sa zvíkendievalo, ale i učenie sa zmenilo na zážit-

kové .Celá naša cháska študentská sa vydala na cestu k štadiónu. Tam 

nás čakali sokoliari s nádherným vtáctvom, ktoré miestami vyrážalo 

dych. Zasvätili nás do tajov sokoliarstva, ktoré bravúrne zvládali 

a z ich hlasu a správania sa bolo cítiť, že títo chlapíci svoju prácu milu-

jú. Okrem rôznych ukážok na nás čakali krátke prednášky a kvízy, 

v ktorých sme mohli 

získať pekné ceny. So 

zatajeným dychom sme 

sledovali ukážky lovu 

dravého vtáctva,  a tak 

okrem poznatkov sme si 

do školy doniesli aj 

pohladenie v duši. 
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