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Milí čitatelia, 

ani sme sa nenazdali a máme tu nový školský rok... Brány školy sme v tomto 

školskom roku otvorili 2.9.2019. I keď padajúci sneh a mrazivé počasie nám 

momentálne spríjemňuje tieto zimné dni, pripomeňme si, čo všetko sme spolu 

zažili od septembra.  Je tu čas, kedy opäť  vychádza nové číslo nášho školského 

časopisu Mladý novinár. Tak ako vždy, tak aj teraz dúfame, že Vám prinesie 

veľa zaujímavého, poučného a vtipného čítania. Dozviete sa o novinkách, ktoré 

sa udiali na našej škole, začítate sa do tvorby žiakov, uvidíte výtvarné práce 

a pripomeniete si významné dni, ktoré sme si spoločne pripomínali.  

Náš časopis si môžete prezrieť aj v elektronickej podobe. Nájdete ho                   

na internetovej stránke www.zsvelkaida.sk. Vďaka tomu si môžete jeho obsah 

vychutnať nie len v pohodlí 

domova pri svojich počítačoch, 

ale aj kdekoľvek, kde máte 

dostupný internet.  

Náš časopis vychádza už 

niekoľko rokov a za ten čas si 

našiel mnoho priaznivcov. Sme 

radi, že stále sa nájdu aj noví 

autori, ktorí chcú svojimi článkami prispieť. Ak aj vy máte nápad, ktorý by 

mohol  obohatiť stránky ďalšieho čísla, podeľte sa oň s nami, s redakčnou radou. 

Bianka Karmen Pálfiová VII.A a redakčná rada   
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Opäť v škole 

 
Stíchlo pole, zavial vietor, 

škola brány otvára. 
Všetkých žiakov veľkých, malých, 

do náručia zvoláva. 
 

Vôňu poľa, šelest lesov 
nesieme si v pamäti. 

Teraz zas nám do lavice 
jasné slnko zasvieti. 

 
A pre pánov učiteľov 

pozdrav z našej záhradky. 
To sú kvietky, čo sme z jari 

sami siali na hriadky. 
 

Zazvoň krajom, naša pieseň, 
nech zvie mesto, dedina, 
že pre všetky šťastné deti 
školský rok dnes začína. 

Elena Čepčeková 
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Aká bude jeseň? Pranostiky vám povedia... 

Naši predkovia, ktorí žili v tesnejšom vzťahu s prírodou, si všímali pozorne 

všetko dianie v nej a niektoré nápadnejšie javy zaznamenali v pranostikách.      

K takýmto patria aj tie, v ktorých je podchytená prognóza o tom, aké bude 

počasie počas jesene. 

 

Babie leto prináša pekné dni v jeseni. 
 

Za peknou jeseňou nasleduje tuhá zima a úrodný rok. 
 

Pekná jeseň znamená veternú zimu. 
 

Dlhá jeseň, krátka zima. 
  

Aká jeseň, taká jar. 
 

Jesenné oranie, polovičné oranie.  

 

Keď sa drží list v mesiaci októbri na stromoch pevne, to 

znamená krutú zimu. 

 

Ak skoro v októbri sneh padá, bude mäkká zima. 
 

Viete, že... 

Pranostika je predpoveď budúcich vecí, najmä počasia. Vznikla na základe 

dlhodobého pozorovania prírody a javov v nej, ktoré ľudia postupne zovšeobecnili. Je 

pevnou súčasťou ľudovej slovesnosti. 

 

Patrícia Staňová, VII.A 



6 
 

Spomienky na leto 

Môj zážitok z prázdnin 

Počas týchto letných prázdnin sme sa s celou rodinou vybrali do Grécka. 

Najviac sa mi v tejto krajine páčilo hlavné 

mesto Atény, kde sme parkovali v najväčšom 

gréckom prístave – Patras. Po meste sme 

cestovali metrom. Navštívili sme starovekú 

Akropolu, kde sme sa veľmi zapotili, pokiaľ 

sme vyšli až na vrchol. Ten výhľad však určite 

stál za to. Takú trmu-vrmu treba určite vidieť. 

V Grécku som zažila mnoho zábavných 

situácií, ale aj ignoranciu zo strany Grékov. 

Ako niečo nepochopiteľné mi pripadalo 

náhodné zastavenie áut uprostred cesty, 

následné otvorenie dverí, z ktorých šofér 

vystúpil, dvere nechal otvorené a išiel si kúpiť 

raňajky a noviny. Vrcholom bolo odstavené auto uprostred úzkej uličky a slečna 

v kaderníctve. Všetky autá stáli a trúbili. Gréci sa mi zdali dosť spomalení, 

pretože ich určite obmedzuje teplota počasia. Musím však povedať, že aj mne 

bolo strašne teplo. Navštívili sme aj vykopávky v Olympii, kde som si zabehla 

dvestovku na prvom olympijskom štadióne. Bol to úžasný zážitok. Boli tam aj 

rôzne iné pamiatky, ktoré sme s bratom a mamou 

prezývali „kamienky“. Videla som samozrejme 

aj veľa iných miest. Boli sme aj na ostrove 

Thasos.  Chcela by som ešte spomenúť jedno 

zaujímavé miesto, a to Epidaurus /nami 

pomenovaný ako dinosaurus/. Bolo tam úžasné 

divadlo, ktoré je postavené tak, že ak niekto 

zatlieska alebo zaspieva v strede javiska úplne dole, tak to vynikajúco počuť 

hore bez akéhokoľvek ozvučenia – jedným slovom dokonalá akustika. Vyskúšali 

sme more vo všetkých kútoch Grécka. Musím povedať, že sme sa  vo vode 

dostatočne vybláznili, veď taká teplá voda ešte nebola nikde, a to som už toho 

veľa precestovala. Veľmi sa nám tam páčilo, ale aj tak sme sa tešili na cestu 

domov a na nášho psíka, ktorý nám strážil dom. 

Katka Nalevanková, V.B  
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Letné prázdniny na Orave 

Moje letné prázdniny boli super. Spolu s rodičmi sme sa vybrali na výlet           

na Oravu. Cesta tam bola zaujímavá, pretože koliba, v ktorej sme mali bývať, sa 

nachádzala pod Vasiľovskou hoľou a bola obklopená krásnou prírodou.              

Na druhý deň našej dovolenky sme sa vybrali navštíviť Oravský hrad. Pred 

vstupom do hradu bola obrovská brána, ktorá keď sa otvorila, ako keby sme sa 

ocitli v rozprávke. Prešli sme 730 schodov, ktoré nám vraj predĺžia život a videli 

mnoho zaujímavých vecí. Tretí deň sme strávili na lodi návštevou Slanického 

ostrova, na ktorom bola socha Antona Bernoláka pozerajúceho sa na svoju 

rodnú dedinu. Zo všetkých zaliatych dedín sa zachoval kostol, v ktorom sa 

nachádza tradičná architektúra a zaujímavosti o zatopených dedinách. Taktiež 

sme sa vybrali navštíviť aj oravské múzeum v Zuberci. Bolo tam veľa dreveníc 

a kostol, v ktorom sa odohrával koncert rodiny, ktorá vlastnila celé múzeum. 

V posledný deň sme si išli pozrieť horáreň, kde Pavol Országh Hviezdoslav 

napísal Hájnikovu ženu, sochu Ježiša Krista v Kline a večer sme sa vybrali       

na Vasiľovskú hoľu, odkiaľ bol nádherný výhľad na celú Oravu. 

                 Oravský hrad                                                      Slanický ostrov 

 

 

 

 

 

 

                                           Múzeum Oravskej dediny v Zuberci 

Tamara Harasinová, IX.A 
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Leto v Prahe 

Koncom slnečného júla sme sa s rodinou vybrali spoznávať Prahu. Bývali sme 

v perfektnom hoteli Hilton, kde sa mi najviac páčil bazén. Na raňajky nám 

ponúkali dokonca aj zmrzlinu. Keď sme si obzreli hotel, hneď sme išli               

na Karlov most, z ktorého bol krásny výhľad na rieku Vltavu. Bolo tam strašne 

veľa ľudí. V sobotu sme išli na Václavské námestie, kde bola socha svätého 

Václava a blízko nej bolo aj Národné múzeum. Pražský hrad bol krásny, len 

škoda, že sme si ho nestihli prezrieť aj zvnútra, ale zato sme videli výmenu 

stráže. V Prahe je známa aj Zlatá ulička, ktorú sme tiež radi navštívili.              

Po horúcom vyčerpávajúcom dni nám veľmi dobre padlo večerné kúpanie 

a sauna. Posledný deň hneď ráno som znova využila možnosť ísť sa okúpať 

s mojím ockom. Potom sme si ešte pozreli Pražský orloj a Staromestskú radnicu. 

Každý deň sme sa presúvali metrom. Cestou domov sme si nemohli nevšimnúť 

tancujúci dom. Celá Praha sa nám veľmi páčila. Po tomto krásnom výlete som 

sa domov vôbec netešila, ale ako sa vraví, všade je dobre, doma najlepšie. 

Evelin Pomothyová, V.B 
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Náučno-zábavné popoludnie v knižnici 

Vďaka svojej farebnosti patrí jeseň medzi 

najkrajšie ročné obdobia. Preto sme sa spolu 

so žiakmi VII. ročníka stretli na náučno-

zábavnom popoludní v knižnici, aby sme toto 

ročné obdobie preskúmali do hĺbky.              

Po úvodnej prezentácii, v ktorej sa žiaci 

dozvedeli veľa zaujímavostí o jeseni sme sa 

začítali do pranostík, ktoré sú charakteristické 

pre toto ročné obdobie. Urobili sme si predpoveď počasia, ktorá nám vyplynula 

z jesenných pranostík. Zistili sme, že keď na Martina prší, mala by nás čakať 

suchá a mrazivá zima. Alebo aj to, že aký je november, taký bude nasledujúci 

máj. Tiež sme sa dozvedeli veľa noviniek o pestovaní jesenných kvetov 

a starostlivosti o ne, aby im neublížil prvý mráz. Po tejto náučnej časti sa žiaci 

pustili do práce. Ich úlohou bolo nakresliť plody jesene, ale aj kvety, o ktorých 

sa niečo nové dozvedeli, alebo ilustrovať pranostiky. Ďakujeme za vašu účasť.  

Vyučujúci slovenského jazyka 
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Svetový deň prvej pomoci 2019 

Prvá pomoc nás spája 

Každý z nás má potenciál naučiť sa poskytovať prvú pomoc. Svetový deň 

prvej pomoci upriamuje tento rok pozornosť na skupiny ľudí, ktorí majú 

zdravotné znevýhodnenie, či žijú v izolácii, mimo väčšinovej spoločnosti. 

Iniciátorom Svetového dňa prvej pomoci je Medzinárodná federácia spoločnosti 

Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRCCS). Pod týmto názvom sa 

pripomína od roku 2003. Cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o významnej 

úlohe prvej pomoci v každodenných a krízových situáciách. V mnohých 

mestách sa konajú aktivity s ukážkami prvej pomoci. Ľuďom poskytujú rady       

a návody ako ošetriť najčastejšie poranenia, ako reagovať v situáciách 

ohrozujúcich život a zdravie človeka. Tento deň je tiež príležitosťou oslavy ľudí, 

ktorí zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní prvej pomoci. 

„Červený kríž na celom svete pripravuje laikov v prvej pomoci už 150 rokov. 

V roku 2017 sa vo svete  vďaka kurzom prvej pomoci Červeného kríža naučilo 

poskytovať prvú pomoc vyše 16 miliónov ľudí! Nič vám nebráni pridať sa 

a naučiť sa základné postupy ako zachrániť život. Dlhoročné skúsenosti nám 

ukazujú, že tieto zručnosti sa vám môžu zísť kedykoľvek a kdekoľvek. Základy 

zvládne naozaj každý, príďte sa o tom presvedčiť.“ 
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Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna! 

 

Čo je prvá pomoc? 

 

Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe. Nenahrádza 

zdravotnícke a lekárske ošetrenie, ale je predpokladom jeho úspešnosti. Prvú pomoc 

treba poskytnúť ešte pred príchodom záchrannej služby alebo lekára. Je to súbor 

jednoduchých úkonov, ale keďže pomôcky nie sú zväčša k dispozícii, treba improvizovať. 

 
Záchranca musí vedieť: 

 zhodnotiť situáciu bez ohrozenia vlastného života,  

 zistiť príznaky úrazu, ochorenia,  

 poskytnúť prvú pomoc,  

 privolať špecializovanú pomoc a odovzdať postihnutého 

pracovníkom zdravotníckeho záchranného systému.  
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Zúčastnili sme sa... 

 Zážitkového workshopu 

V utorok dňa 10. 9. 2019 sa na našej škole uskutočnil zážitkový workshop  

sprostredkovaný občianskym združením Post Bellum pre žiakov 9. ročníka. 

Lektori počas workshopov 

prostredníctvom zážitku otvárali tému 

nútenej migrácie, antisemitizmu, 

xenofóbie. Účastníci prežili postupnú 

premenu spoločenskej atmosféry        

v období 30. rokov 20.  storočia         

v Československu i na Slovensku. 

Workshop zároveň približoval, ako sa 

vplyvom politických podmienok mení život mladého dievčaťa. Cez skutočný 

príbeh, prostredníctvom  štruktúrovanej drámy a hrania rolí, si priblížili dilemy, 

ktorým ľudia v tom čase čelili. 

 Zbierky Biela pastelka 

Naša škola sa už po piatykrát stala súčasťou tímu Bielej pastelky. Biela pastelka 

je  verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým 

postihnutím a na financovanie aktivít, ktoré  

nevidiacim a slabozrakým pomáhajú začleniť sa        

do bežného života. Dobrovoľníci Miroslava Bačová 

zo VII.A a Oliver Kiss z V.A, pod vedením p. uč. 

Radvanovej a p. uč. Horvátha, oslovovali našich 

žiakov a učiteľov s prosbou prispieť do zbierky. 

Odmenou za príspevok bol dobrý pocit, že aj  my sme 

nevidiacim a slabozrakým pomohli. Celkovo sa vyzbierala suma 94,88€. 

Ďakujeme  všetkým, ktorí prispeli, že nám pomohli pomáhať. 

 Európskeho dňa jazykov 

24. septembra 2019 sa na našej škole uskutočnilo náučno-zábavné popoludnie 

pri  príležitosti Európskeho dňa jazykov.  Po slávnostnom otvorení a vypočutí 

hymny sa žiaci rozdelili do zmiešaných družstiev. Ich úlohu bolo  spoznať          

a prebádať kultúru i jazyk rôznych európskych národov. Navštívili triedy a  
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učebne, v  ktorých sa museli popasovať 

s rôznymi úlohami.  Prežité popoludnie 

sa nieslo v znamení príjemnej nálady    

a zábavy. Pripomenutie tohto dňa       

na našej škole prebehlo veľmi úspešne. 

Žiaci sa aktívne zapájali do všetkých 

činností, hravou formou sa otestovali    

a precvičili si svoje vedomosti              

z cudzích jazykov. Veríme, že sa v  ďalšom školskom roku opäť stretneme. 

 

 Týždňa zdravej výživy 

V rámci Týždňa zdravej výživy sme na našej 

škole vyhlásili súťaž o najkrajšie domáce ovocie. 

Do súťaže sa zapojilo veľa detí z prvého 

i druhého stupňa, za čo im veľmi ďakujeme. 

Z ovocia prevládalo najmä sladké šťavnaté 

jabĺčko, ale objavili sa tiež oriešky, slivky, duly, 

maliny... Je vidieť, že deti majú ovocie rady a už 

teraz sa tešíme, s čím sa pochvália na budúci 

školský rok. Keďže sa nedalo vybrať iba jedno 

ovocie, porota sa rozhodla udeliť tri ceny.  

Victorii Varádi z III.A – za najvoňavejšiu dulu 

Emme Timárovej z V.A – za sladké domáce maliny 

Katke Nalevankovej z V.B – za najkrajšie červené jablko 
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Zúčastnili sme sa... 

 Behu zdravia 

Žiaci I. a II. stupňa 

špeciálnych tried sa 18. 

októbra 2019 zapojili     

do akcie  s názvom  Beh 

zdravia. Tento rok sa 

konal 10. ročník.             

Z každej triedy boli 

vybraní traja žiaci, ktorí 

mali prebehnúť určenú trasu                  

za stanovený čas. Na dvoch kontrolných 

stanovištiach získali body, ktoré boli  

potrebné k dobehnutiu do cieľa.  

Víťazmi sa stali najrýchlejší bežci, ktorí 

prebehli určenú trasu v čo  najkratšom 

čase. Odmenení však boli všetci žiaci, 

ktorí sa zapojili do tejto  aktivity, 

pretože behom prispeli k lepšej činnosti 

svojho srdca.   

Túto akciu pripravili pre žiakov vyučujúci p. uč.  Matta a p. uč. Zámbory. 

 

 Tekviciády 

Vyrezávanie tekvíc má na Slovensku dlhú 

tradíciu. Obchody nás  zaplavujú tekvicami 

rozmanitých tvarov, veľkostí a farieb. 

Tekvice na našom  území vyrezávali už naši 

pradedovia a volali ich svetlonosy.  Dňa 24. 

októbra si naši žiaci I. stupňa za pomoci 

pána učiteľa PaedDr.  Horvátha a pani 

učiteľky Mgr. Radvanovej „zašantili“         

pri vyrezávaní a  aranžovaní tekvíc. Výsledné výrobky boli krásne a všetky boli 

hotové umelecké  diela. 
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 Súťaže s názvom Súhra 

Dňa 29. októbra 2019 sme sa 

zúčastnili regionálnej súťaže      

s názvom  SÚHRA.  Súťaž 

prebiehala na pôde ZŠ Poproč.  

Ide o súťažno-hravú aktivitu,     

v ktorej súťažia  štvorčlenné 

družstvá žiakov z 2.  stupňa. 

Našu školu reprezentovali žiaci Sabína Plošticová z V.A, Adolf  Turták         

zo VI.A, Tamara Farkašová zo VII.A a  Dominik Nalevanko z VIII.A. 

Družstvá museli  absolvovať niekoľko disciplín,  ktoré boli zamerané               

na orientáciu v našom regióne, nárečie regiónu, ľudové piesne a tradície regiónu. 

Naši žiaci obsadili pekné  4. miesto. 

 

 Okresného kola v bedmintone 

26. novembra 2019 sa v priestoroch Základnej 

školy s materskou školou v Rozhanovciach 

uskutočnilo okresné kolo v bedmintone 

chlapcov a dievčat. Súťažili dvojčlenné 

družstvá v dvoch kategóriách: starších                 

a mladších žiakov/žiačok. 

Naša škola mala zastúpenie v kategórii 

mladších žiačok, kde nás reprezentovali: 

Gabriela Lukáčová z V.A a Evelin 

Pomothyová z V.B. Dievčatá svojím vzorným 

prístupom a postupným zlepšovaním obsadili   

4. miesto. Keďže súťažili prevažne so staršími 

dievčatami, nazbierali neoceniteľné skúsenosti.  

V kategórii starších žiačok našu školu reprezentovali: Kornélia Pomothyová 

z VIII.A a Nikola Lukáčová zo VII.A. Naše žiačky vybojovali pekné               

3. miesto. 
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Zúčastnili sme sa... 

 Potuliek svetom 

Medzi žiakmi na druhom stupni sa už druhý rok veľkej obľube teší krúžok 

vedený p. učiteľom  PaedDr. V. Horváthom a p. učiteľkou Mgr. M. Radvanovou 

„Potulky svetom“.  Jeho náplňou je spoznávanie rôznych miest, ale aj zábava 

a oddych. Na „potulkách“ spolu zažívame najmä veľa zábavy, ale užívame si aj 

prírodu a v neposlednom rade si vychutnávame oddych a navzájom sa viac spolu 

spoznávame, a prehlbujeme priateľstvá. Tento školský rok sme navštívili 

napríklad Aquacity v Poprade, vodopád Skok vo Vysokých Tatrách a vianočné 

trhy v Košiciach.  

 

 Vianočných trhov 

Tak ako každý rok aj v tomto roku si naša škola 

pripravila vianočné ozdoby. Každý, kto chcel 

niekomu spríjemniť tieto najkrajšie sviatky, tak 

mohol nájsť originálny darček pre všetky vekové 

kategórie. Pod vedením p. uč. Horvátha a p. uč. 

Radvanovej boli pripravené mnohé krásne ozdoby, 

ktoré spríjemnili vaše domovy. Mnoho detí, či 

dospelých bolo prekvapených, ako málo stačí na to, 

aby malým darčekom v takýto vianočný čas 

vyjadrili úsmev na tvári. Tradíciou týchto trhov sa 

stal vianočný punč, na ktorom si každý návštevník 

pochutnal. Ak chcete spríjemniť Vianoce sebe 

alebo vašim blízkym, stačí sa aj o rok zastaviť na vianočných trhoch.  
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 Vianočného  turnaja v bedmintone  

Týždeň pred vianočnými prázdninami sa v našej škole uskutočnil 

vianočný turnaj v bedmintone. Zúčastnili sa ho žiaci 1. a 2. stupňa. Každý z nich 

si v tomto populárnom športe prišiel nielen zmerať svoje sily, ale aj sa príjemne 

zabaviť. Všetkým účastníkom, víťazom a ostatným umiestneným srdečne 

blahoželáme. Osobitne blahoželáme Klaudii Kolpákovej zo IV. A triedy 

a Patrikovi Juríkovi zo VII. A triedy.  Pevne veríme, že sa pri podobnej akcii 

čoskoro opäť stretneme. 

                                                                                 Mgr. Mária Černá  
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EXKURZIE 

Hvezdáreň v Medzeve 

Dňa 8.10.2019 sme sa triedy 

III.A a IV.A vybrali na exkurziu 

do Medzeva. Navštívili sme 

Hvezdáreň a Technické 

múzeum rodiny Schusterovej. 

Cestovali sme autobusom. Deti 

o exkurzii napísali toto: 

.....rozprávali sme sa o vesmíre. Keďže bolo pekné počasie mohli sme pozorovať slnko. 

Najviac sa mi páčili vedecké hračky. Išli sme aj do Technického múzea a bol tam 

vodný mlyn.... /Zuzka B./ 

......v Technickom múzeu sme videli staré fotografické prístroje, filmovacie kamery, 

projektory a rôzne iné predmety. Najviac ma však upútal vodný hámor s veľkým 

kladivom. Vo Hvezdárni bolo veľké plátno a videli sme tam aj škvrny na slnku. A aj 

sme sa hrali s vedeckými hračkami. Mne sa najviac páčila vedecká hračka presýpacie 

hodiny, ktoré išli nahor..... /Karolínka/ 

....rozprávali sme sa o našej planéte, pozorovali sme slnko, na plátne nám premietali 

o vesmíre. V múzeu boli fotky Indiánov, videla som vodný mlyn, čo ovláda veľké 

kladivo, boli tam starodávne kamery. /Miška/ 

........rozprávali sme sa aj o planéte Venuša, ktorá schováva v závoji svoju krásu. 

Dozvedela som sa, že Mars je lenivá planéta. /Viki/ 

.......dozvedel som sa, že život je len na planéte Zem. Najviac sa mi páčila vedecká 

hračka Ježko v klietke. Mohli sme si kúpiť magnetky. /Dávid L./ 

.....teta nám ukázala rôzne vedecké hračky. Medzi nimi boli aj očné klamy, či špiónske 

okuliare. V Technickom múzeu sa mi páčili kladivo poháňané vodným mlynom a forma 

na výrobu lopát. /Maťko/ 

...hrali sme sa s „kúzelníckymi hračkami“. Pozorovali sme slnko dvoma 

ďalekohľadmi. Prvým ďalekohľadom sme videli slnko zafarbené na červeno a druhým 

ďalekohľadom na oranžovožlto. /Zuzka S./ 

.......Videli sme solárne hračky. Pozorovali sme slnko aj s okuliarmi. Bolo biele. Videli 

sme veľa fotiek a kamery, ktorými natáčali. Ujo zatiahol páku a začala tiecť voda        

na veľké koleso a veľké kladivo, ktoré začalo veľmi nahlas búchať. /Vivi/ 
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Európska noc výskumníkov 

My, žiaci piateho ročníka, sme sa v posledný septembrový piatok, 28. septembra,  

zúčastnili podujatia s názvom Európska noc 

výskumníkov, ktoré sa súčasne organizuje v 30 štátoch 

Európy. Toto podujatie sa konalo v priestoroch 

obchodného centra 

Atrium Optima. Šikovní 

výskumníci otvárali 

brány nášho poznania, 

aby sme lepšie chápali 

svet, v ktorom žijeme. 

Bolo tu veľa stánkov, 

ktoré si pre nás pripravila 

Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárneho 

lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzita 

Komenského v Bratislave, Prešovská univerzita 

v Prešove a výskumné ústavy Slovenskej akadémie vied. Dozvedeli sme sa 

zaujímavosti z oblastí: fyziky,  biológie, histórie, sociológie, matematiky, chémie         

a informatiky. Mohli sme sa na vlastné oči presvedčiť, že veda v žiadnom prípade nie 

je nuda. 

Vanesa Ďurčová, Samuel Kuzma, Róbert Vasiľ, V.B 

LA RAMBLA 

Dňa 3. októbra 2019 sme sa zo španielskeho krúžku vybrali na košickú „LA 

RAMBLU“. Košická la Rambla je vlastne 

premenená košická Hlavná ulica na známu 

barcelonskú ulicu so živými sochami.      

Na tie sa zmenili študenti španielskeho 

gymnázia, ktorí nám predstavili rôzne 

rozprávkové či hororové postavy. Stretli  

sme tam Simpsonovcov, Mickeyho Mousa 

alebo postavy z hororu TO. Taktiež sme si 

mohli  zacvičiť v programe Cvičme            

v rytme, pozrieť si scénu z pohrebu alebo si zahrať Človeče,  nehnevaj sa.  Bola to 

veľká zábava. Škoda len, že sme sa v meste nemohli zdržať o čosi dlhšie. Určite  bolo 

na čo pozerať. Nevadí, dúfame však, že budúci rok si tento super výlet zopakujeme  

znova. 

žiaci z krúžku Španielčina 
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Letecké múzeum v Košiciach 

Babie leto bolo naozaj vydarené. Príjemné slnečné počasie nás lákalo vybehnúť 

na nové miesta, aby sme sa niečo nové 

naučili. Preto sa naše pani učiteľky 

rozhodli, že my, žiaci VIII.A, vymeníme 

lavice za zážitkové učenie na čerstvom 

vzduchu. Dňa 22.10.2019 sme sa 

spoločne vydali po stopách leteckého 

múzea. Nečakalo nás len krásne počasie, 

ale i milý pán sprievodca, ktorý nám 

odborne vysvetlil, aké poklady skrýva 

Letecké múzeum v Košiciach. Videli sme začiatky letectva, najstaršie zostrojené 

lietadlá, ktoré boli ešte z dreva, videli sme lietajúci stroj, na ktorom sa pokúsil 

vzlietnuť i známy mních Cyprián v Červenom Kláštore. Po tomto výlete          

do minulosti sme si mohli pozrieť lietadlá i vrtuľníky, ktoré sa používali 

v blízkej minulosti. Letecké stroje sme neobdivovali iba z diaľky, ale                

do niektorých sme si mohli i nastúpiť a ocitnúť sa na chvíľu v koži pilota. Tiež 

sme si zblízka prezreli vládny špeciál i lietadlo, v ktorom sa ukrývalo múzeum. 

Napokon sme sa presunuli do hangáru, ktorý skrýval obrovské poklady – 

historické autá, motorky i bicykle. Radi sa na toto miesto v budúcnosti vrátime.  

Potom sme sa presunuli na Náučno-zábavnú výstavu 

venovanú Európskej únii. Tu sme si prezreli symboly 

všetkých európskych krajín. 

Videli sme veterný mlyn 

typický pre Holandsko, 

Eiffelovu vežu, ktorá je 

pýchou Francúzska, grófa 

Drakulu z Rumunska, 

švédsku detskú izbu, 

plachetnicu zo Slovinska, bulharskú ružu, maďarský dom a mnoho iných 

zaujímavosti.  

Za vydarenú exkurziu ďakujeme triednej pani učiteľke Ing. M. Stahovcovej a p. 

uč. Mgr. M. Revťákovej.  

Sofia Skapiyneczová, VIII.A 
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Pracovné vyučovanie našich štvrtákov 

 

Takéto nádherné práce vytvorili naši žiaci na pracovnom vyučovaní. Síce 

navštevujú iba prvý stupeň, už teraz dokážu pracovať s drevom, ozdobovať 

škatuľky, vtáčie búdky. Tiež si 

vyskúšali výrobu stromčekov z vlny 

a guľôčok. Ich zručnosť potvrdila 

i výroba vzorkovníkov rôznych 

semienok. Už teraz sa tešíme na vaše 

ďalšie výtvory.  
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V školskom roku 2019/2020 sa naša ZŠ 

stala súčasťou dvoch európskych projektov 

K2 – Školské výmenné partnerstvá – 

Erasmus +. 

Prvý je pod názvom „Roots and wings“ 

/Korene a krídla/, kde organizačnou 

krajinou je Česká republika a ďalšími 

partnermi sú Slovensko, Poľsko, Švédsko, 

Nórsko a Rumunsko. 

Jeho cieľom je využívanie rôznych metód 

na prácu so žiakmi s poruchami učenia 

a mentálnym postihom. V tomto projekte 

sme ako prvá účastnícka krajina ešte v októbri 2019 privítali všetkých 

zúčastnených partnerov na pôde našej ZŠ. Počas týždňa naplneného rôznymi 

aktivitami a poznávacími výletmi sme sa postupne všetci lepšie navzájom 

spoznávali. Výborným výsledkom tejto mobility sú pravidelné pozdravy a videá 

zúčastnených žiakov ako aj pedagógov. Už sa veľmi tešíme na ďalšiu mobilitu 

aj s našimi žiakmi v Poľsku. 

Druhý projekt je pod názvom „Together against dropout“ /Všetci spolu proti 

záškoláctvu/. Organizačnou krajinou je Rumunsko a partnermi sú Slovensko, 

Bulharsko, Turecko a Lotyšsko. Cieľom tohto projektu už podľa samého názvu 

je nájsť nové metódy a možnosti ako bojovať so záškoláctvom na školách, ale aj 

spolupráca so žiakmi zo slabšieho sociálneho prostredia. Prvé koordinačné 

stretnutie sa konalo v novembri 2019 v meste Moreni v Rumunsku, kde sa stretli 

iba koordinátori  jednotlivých krajín na objasnenie niekoľkých aspektov 

týkajúcich sa realizácie projektu. Už sa však veľmi tešíme na 1. mobilitu aj so 

žiakmi v Turecku. Naša ZŠ privíta partnerské krajiny v júni tohto roku. Veríme, 

že aj týmito projektmi ERASMUS+ priblížime a zároveň aj zviditeľníme našu 

ZŠ ako aj krajinu a jej kultúru ostatným členským krajinám EÚ. Našim žiakom 

zas motiváciou k učeniu sa cudzích jazykov a spoznávaniu iných krajín a ich 

kultúr. 

                                                                                                           p. uč. Mgr. E. Sokolová  

                                                                                      p. uč. Mgr. K. Szabó 
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Otvorená hodina na 

našej škole v rámci 

projektu Erasmus+ 

s názvom ROOTS 

AND WINGS. 

Privítanie 

primátorom mesta 

Moreni /Rumunsko/. 

Projektový tím 

TOGETHER AGAINST 

DROPOUT 

/Rumunsko/. 

Prvé stretnutie 

s hosťami na našej 

škole v rámci 

projektu ROOTS 

AND WINGS 

Erasmus+. 
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Október – mesiac úcty k starším 

Každý mesiac v roku má svoje nenapodobiteľné čaro, svoj význam tak     

pre prírodu, ako aj pre nás ľudí. Príchod jesenných dní, sprevádzaný babím 

letom a rannými hmlami, je typický pre mesiac október, ktorý je venovaný úcte 

starším.  

  Jeseň je krásna, jeseň je dar, lebo je obdobím zbierania plodov zeme, 

ktorú zušľachtili pracovité ruky človeka. Lesy  sú oblečené do teplých zlatých 

farieb, v diaľke sa modrejú končiare vrchov. Všetko je jasné, priezračné a čisté. 

Strieborné nitky babieho leta splietajú lúče skúpeho slnka, vietor roznáša listy 

doďaleka  a na steblách trávy sa 

denne ranná rosa zatrblieta. 

  Tak, ako končí leto a začína 

jeseň, prichádza staroba nenápadne 

a pomaly. Nedá sa jej vyhnúť. 

Človek sa ocitá v jeseni života          

a spomína na minulosť. Staroba nie 

je choroba. Staroba je výzva            

a neznamená koniec životnej 

aktivity. Je tu mesiac október, ktorý 

pripomína,  ako si uctiť starších 

občanov  v našom okolí. Úcta           

k starším by mala byť hlavne 

spontánna, nenásilná a sústavná.      

A predovšetkým by mala byť táto 

úcta stála, nielen v „Mesiaci úcty    

k starším”, lebo starší ľudia si ju  

zaslúžia vždy. Aj keď im hlavu 

pokrýva nejeden sivý vlas, dokážu rozdávať radosť, lásku a nehu pre každého 

z nás. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším. 

Napokon im vďačíme  za svoj život. Nezabudnime na pozdrav, ktorý je 

najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti, úcty a rešpektu. Zamyslíme 

sa každodenne nad tým, ako sa správame k dospelým a položme si otázky,       

na ktoré si v duchu odpovieme.  Bol som dobrý? Počúval som? Pomohol som 

im? Nezarmútil som ich?  Správal som sa tak, aby som nestratil  ich dôveru? Čo 

som pre nich urobil? Ako som im prejavil  lásku,  úctu a vďaku? 
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Vystúpenie pre dôchodcov 

Dňa 20. októbra 2019 obecný úrad organizoval v priestoroch 

školskej jedálne Deň dôchodcov. Pri tejto príležitosti si žiaci našej 

školy v spolupráci s učiteľmi pripravili krásny kultúrny program, 

ktorým chceli potešiť starkých. Do programu boli zapojení žiaci z I. 

i II. stupňa. 

Tvorba žiakov IX. ročníka 

   

  Ó, staroba 

 Prvé vrásky na tvári sa zjavia. 

 Aspoň tie najkrajšie spomienky sa v nich odzrkadlia! 

 Nevadí, veď už máme na to vek, 

 spolu chceme prežiť tento prekrásny svet. 

 

 Tie nádherné chvíle a mladosť je už za nami, 

 staroba, najdlhšia časť je ešte len pred nami! 

 Ó, staroba, jeseň nášho života 

 uzatvára sa jedna časť a tá druhá len začína. 

 

      Roland Kigler, IX.A  

 

Staroba 

 

Staroba na nás doľahla 

ako keď noc na polia sadá. 

Choroby, šediny a vrásky, 

kde sú naše dávne lásky? 

Bolesti, žiaľ a plač, 

povedú každého z nás starobou, 

na ktorú čaká každý z nás. 

Tie roky mladosti nikto nevráti, 

 čas sa pomaly kráti. 

 

Šimon Szilasi, IX.A 
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Jeseň života     Veselá staroba 

Veľa vrások, sivé vlasy   Ó staroba, to je teda radosť, 

predstavujú starobu.   cítim, akoby sa mi začala mladosť. 

Toľká múdrosť prežitých liet,  Cítim sa zrazu fajn, 

nie je veru na škodu.   v duchu nachádzam pokojný raj. 

 

Múdre rady našich dedkov,  Ráno nemusí vstávať nik, 

ba aj babičiek sa pridá.   môže  sa ísť na piknik. 

Staroba  to nie je smútok,  Byť babkou a dedkom, 

vie to byť aj psina.    to nie sú starosti, 

       vnúčatá nám donesú veľa radosti. 

Samuel Štefán, IX.A    

   Maxim Pollák, IX.A 

 

Čas 

Staroba je čas, 

keď rád si na všetko spomínaš. 

Mladosť si užívaj, 

život si vychutnaj. 

Na tvári máš vrásky? 

Šediny Ti zdobia vlásky? 

Nech Ťa sila neopúšťa! 

Či je deň a či noc hustá. 

Valentína Ádámová, IX.A 



27 
 

Deň zdravej výživy - 24. október 2019 

 

 Svetový deň výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra na pamiatku založenia 

Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov (FAO, 1945). Tento deň si 

kladie za cieľ zvýšiť povedomie verejnosti o situácii vo svete v oblasti výživy a povzbudiť 

ľudí na celom svete, aby prijali opatrenia aj proti hladu. 

 Aj naša škola si tento deň pripomenula v rámci tematického ,,Týždňa zdravej výživy“, 

ktorý sa  uskutočnil od 21. do 25. októbra 2019. V rámci triednických a ostatných 

vyučovacích  hodín sa viedli rôzne diskusie a aktivity o zdravej výžive, nevyhnutnosti 

konzumácie mlieka pre rast a vývoj organizmu, o dôležitosti umývania rúk a pohybovej 

aktivity pre zdravie človeka vrátane zamerania sa na prevenciu proti obezite. 24. októbra  

2019 si pod vedením p. uč. Černej,  p. uč. Revťákovej a p. uč. Hajdukovej celá základná 

a materská škola v školskej jedálni zamaškrtila na vynikajúcich chlebíčkoch so zdravou 

nátierkou, na ktoré sa každý veľmi tešil. Žiaci špeciálnych tried upiekli so svojimi 

vyučujúcimi nielen chutný koláč, ale pripravili aj množstvo zdravých jedál. Aj učitelia 

telesnej výchovy nám hodiny spestrili zaujímavými pohybovými a športovými aktivitami.  

       Mgr. Mária  Černá 
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Množstvo kontroverzie v oblasti výživy na prvý pohľad neumožňuje vznik kompromisných 

rád, na ktorých by sa zhodla celá verejnosť, laická i odborná. Existuje však niekoľko 

výnimiek – faktov o výžive, na ktorých sa zhodnú všetci. Vybrali sme niekoľko tvrdení, s 

ktorými snáď nebude mať problém žiaden čitateľ. 

 

Pridaný cukor je zlo 

Vieme, že cukor, ktorý pridávajú výrobcovia do potravín, je zlý. Či už ho považujete len za 

problém prázdnych kalórií, alebo za vraha miliónov ľudí ročne, nie je dôvod pochybovať o 

tom, že pridať cukor do stravy je nevhodné. Pridaný cukor obsahuje prázdne kalórie. Nemá 

žiadne živiny a keď ho budete jesť veľa, vášmu organizmu začnú tieto živiny chýbať. To je 

však len špička ľadovca. Existujú oveľa vážnejšie nebezpečenstvá cukru, ktoré sa až teraz 

dostávajú do pozornosti médií. 

 

Omega-3 mastné kyseliny sú dôležité a väčšina ľudí ich 

nekonzumuje dosť 

Omega-3 tuky sú extrémne dôležité pre správne fungovanie ľudského tela. DHA, omega-3 

mastná kyselina zo živočíchov, tvorí až 40% polynenasýtených tukov v našom mozgu. 

Nedostatok omega-3 je asociovaný s nižším IQ, depresiami, mentálnymi poruchami, 

ochoreniami srdca a ďalšími vážnymi choroba. Preto je najlepšie získavať omega-3 tuky zo 

živočíšnych zdrojov, a to najmä z rýb, mäsa pasúcich sa živočíchov, vajec alebo rybieho 

oleja. 

 

Neexistuje perfektná diéta pre každého 

Sme unikátni. A nenápadné rozdiely v genetike, telesnom type, kultúre či prostredí môžu (a 

majú) vplyv na typ stravy, ktorá je pre nás najlepšia. Niektorým sa darí na nízkosacharidovej 

strave, kým iní budú „v pohode“ aj na vegetariánskej vysokosacharidovej diéte. Faktom je, že 

čo funguje na Jožka, nemusí fungovať na Aničku. Aby ste zistili, aká strava je „tá vaša“, je 
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potrebné experimentovať. Vyskúšajte rôzne spôsoby stravovania, až kým nenájdete taký, pri 

ktorom môžete zotrvať. 

Zelenina zlepšuje zdravie 

Zelenina je dobrá. Je bohatá na vitamíny, minerály, vlákninu, antioxidanty a nekonečný rad 

stopových prvkov a živín, ktoré ešte veda nestihla ani preskúmať. V observačných štúdiách je 

konzumácia zelenina spájaná s lepším zdravím a nižším rizikom ochorenia. Odporúčame 

preto konzumovať zeleninu každý deň. Je zdravá, dokáže zasýtiť a do stravy pridáva pestrosť. 

 

Je nutné vyhýbať sa nedostatku vitamínu D 

Vitamín D je unikátnym vitamínom. Funguje v našom tele ako steroidný hormón. Koža 

vytvára vitamín D, keď je vystavená ultrafialovému žiareniu zo Slnka. Tak sme získavali 

potrebnú dennú dávku počas celej evolúcie. Dnes však veľká časť populácie trpí nedostatkom 

vitamínu D. Získať dostatok vitamínu D zo stravy je veľmi náročné. Ak neprichádza do úvahy 

ani možnosť získať ho vďaka slnečným lúčom, prichádza na rad jeho náhrada. Napríklad 

lyžicou oleja z treščej pečene každý deň. 

 

Diéty nefungujú, zmeniť treba životný štýl 

Diéty nie sú efektívne. To je jednoduchý fakt. Môžu viesť ku krátkodobým výsledkom 

(redukčné diéty), no akonáhle sa vrátite k svojim predchádzajúcim stravovacím návykom,  

vaše telo to na sebe prejaví. A ešte pridá. O jo-jo efekte sa už toho napísalo veľa. Väčšina 

ľudí, ktorí zhodili prebytočné kilá redukčnou diétou, sa k svojej „prirodzenej“ hmotnosti 

krátko po skončení diéty vráti. Z tohto dôvodu je jedinou rozumnou dlhotrvajúcou a 

udržateľnou metódou chudnutia zmena životného štýlu. 

 

Najzdravšie jedlo je to najmenej spracované 

Čím viac sa industrializoval proces výroby potravín, tým sa ich kvalita znižovala. Počas 

úpravy potravín sa stráca veľké množstvo živín. Fabriky potraviny nielen zbavujú nutrientov, 

ale dokonca do nich pridávajú  cukor, transmastné tuky a jednoduché sacharidy. Nič dobré. 

Takto spracované jedlo navyše býva plné konzervantov, farbív a iných chemikálií, aby dlhšie 

vydržalo a pôsobilo atraktívnejšie. Väčšina týchto chemikálií však nikdy nebola skúmaná z 

hľadiska vplyvu na ľudské telo počas celoživotnej konzumácie. Najvýznamnejšie, čo môžete 

pre skvalitnenie stravy urobiť, je jesť „skutočné jedlo“, teda také, ktoré neprešlo továrňou – 

jedlo varené doma. 

                                                                                                         Mgr. Mária Černá 
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Zelená škola 

 

 

 

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do programu Zelená škola. Po 

úspešnom ukončení a obhájení vlaky Zelenej školy s témou Zeleň a ochrana 

prírody sa kolégium rozhodlo, že v certifikačnom období 2019 – 2021sa budeme 

venovať téme: VODA. 

Kolégium Zelenej školy už usilovne pracuje a vypracoval audit na tému Voda. 

 

POZITÍVA 

 Väčšina učiteľov aj žiakov vedia čo netreba vylievať do sifónu. 

 Na škole používame ekologické čistiace  prostriedky. 

 V kuchyni sa taktiež využívajú ekologické  čistiace prostriedky. 

 V škole máme studňu, ktorou polievame  záhradu a školský pozemok. 

 

NEGATÍVA 

 Na škole nevyužívame dažďovú vodu. 

 Nemáme jazierko, kde by sa odvádzala dažďová voda. 

 Na polievanie okrasných rastlín v budove  využívame pitnú vodu. 

 

Ak by si mal nejaký nápad, ktorý by 

súvisel s vodou, napíš ho na papier 

a dones ho p. uč. Timárovej.  My ho 

skúsime s kolégiom  zrealizovať. Už sa 

tešíme na nápady. 



ŠIKANOVANIE 

Ako sa mu brániť? 

Slovo šikanovanie je odvedené z francúzskeho slova „chicane“, čo znamená 

zlomyseľné obťažovanie, týranie, sužovanie, prenasledovanie. 

Šikanovanie je:  

 

 akékoľvek psychické či fyzické násilie páchané agresorom voči obeti, 

ktorá sa z akýchkoľvek príčin nevie brániť, 

 opakované úmyselné ubližovanie druhým, 

 keď niekto robí druhého to, čo mu je nepríjemné, ponižuje ho a spôsobuje 

mu bolesť, 

 keď niekto núti druhého pod hrozbou vyhrážok do niečoho, čo mu je 

nepríjemné. 

  

Čo robiť, ak ti niekto ubližuje: 

 uvedom si, že to nie je tvoja vina, nikomu, ani tebe, nesmie nikto 

ubližovať, trápiť ťa a zraňovať, 

 vyhýbaj sa miestam, kde ťa šikanujú, ak sa im nedá vyhnúť, choď tam 

s kamarátom, 

 buď rozhodný, pozeraj sa agresorovi rovno do očí a povedz nech to 

už nerobí, 

 nedaj sa vyprovokovať k bitke, 

 čo najrýchlejšie odíď,  

 povedz učiteľovi, alebo rodičom (čo sa stalo, kto bol 

pri tom, kto to videl, kde sa to stalo). 

 

Nikomu, ani tebe, nesmie nikto ubližovať, trápiť ťa 

a zraňovať! Šikanovanie je trestný čin! 
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ZNAKY  ŠIKANOVANIA 

  Jasný úmysel ublížiť druhému. Napr. bitie,  

     strkanie, schovávanie vecí, posmievanie,   

     krádeže vecí, vylúčenie z kolektívu ... 

 

  Útočníkom môže byť jedno dieťa alebo skupina detí. 

 

  Útoky sú opakované.  Jednorazová akcia sa väčšinou za šikanovanie  

      nepovažuje. 

 

  Nepomer síl medzi útočníkom a obeťou. 

 

Ako spoznáme obeť šikanovania 

 

 Spolužiak je cez prestávky sám, nemá kamarátov, ostatní o neho 

nejavia záujem. 

 

 Cez prestávky sa zdržuje v blízkosti 

učiteľov. 

 

 Prichádza neskoro na vyučovanie.  

 

 Pri skupinových športoch býva často volené do skupiny medzi 

poslednými. 

 

 Ak má prehovoriť pred triedou je neisté, ustráchané. 

 

 Pôsobí smutne, nešťastne, stiesnene až depresívne, je plačlivé. 

 

 Zhoršuje sa v učení, na vyučovaní je nesústredený. 

 

             Jeho veci sú poškodené, znečistené, prípadne rozhádzané. 

 

       Má znečistený, poškodený odev. 

 

            Odreniny, modriny, škrabance, rezné rany a pod., ktoré nevie     

                uspokojivo vysvetliť. 

Mgr. Monika Revťáková 
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  17. november 

Deň boja za slobodu a demokraciu 

Medzinárodný deň študentstva 
 

Tieto dva sviatky patria neoddeliteľne k sebe, aj keď históriu Medzinárodného 

dňa študentov mnohí dnešní študenti ani nepoznajú. Nazrieť teda musíme          

do Prahy, do roku 1939. 

28. októbra sa oslavovalo výročie  

vzniku Československej republiky. 

Na protest proti fašistickej okupácii 

sa konala veľká demonštrácia. 

Neobišlo sa to bez streľby do ľudí 

zo strany nacistov. Zranený bol 

študent medicíny na Karlovej 

univerzite Jan Opletal a robotník 

Václav Sedláček. Študent dostal 

zásah do brucha, robotník              

do hrude. Obaja neskôr zraneniam 

podľahli. Václav Sedláček pri prevoze do nemocnice, Jan Opletal 11. novembra. 

Pohreb vysokoškoláka sa spontánne premenil na masovú manifestáciu proti nacizmu.  

 

Reakcia okupantov na seba nedala dlho čakať. V noci zo 16. na 17. novembra vtrhlo 

gestapo spolu s nemeckou políciou            

a jednotkami SS na vysokoškolské 

internáty v Prahe a v Brne a viac ako 1200 

študentov odvlieklo do koncentračného 

tábora. 17. novembra bez súdu zastrelili 

pravdepodobne náhodne vybratých 9 

predstaviteľov študentského hnutia - 

údajných vodcov povstania. Medzi 

popravenými bol aj jeden Slovák Marek 

Frauwirth, ktorý, pracoval na slovenskom 

konzuláte v Prahe - vydával falošné doklady pre ľudí, ktorý utekali pred nacistami. 

Najmladší zastrelený Václav Šafránek mal len 19 rokov. V tento deň začal platiť 

Hitlerov príkaz zatvoriť všetky české vysoké školy na 3 roky – v podstate to znamenalo 

do konca vojny.   
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Dva roky po týchto udalostiach bol vo Veľkej Británii za účasti zástupcov študentov 

17. november vyhlásený za medzinárodný deň študentstva. Zástupcovia 

študentov sa na svojom prvom povojnovom zjazde zišli 17. novembra 1945 v Prahe. O 

rok neskôr sa tu konal 1. svetový kongres študentstva a bol tu aj založený 

Medzinárodný študentský zväz. 

Keď sa prenesieme o 50 rokov neskôr, uvidíme, že sa 16. novembra 1989 v Bratislave 

vo večerných hodinách konala demonštrácia skupiny študentov za zmenu školského 

systému.  

Na druhý deň bola v Prahe 

veľká spomienková akcia na 

udalosti z roku 1939.  

Po skončení oficiálnej časti 

sa dav neplánovane vydal 

do centra mesta.  

Za Národným divadlom im 

špeciálne jednotky polície 

zahradili cestu.  

Študenti niesli zástavy, 

spievali a skandovali 

požiadavku na zmenu 

pomerov v ČSSR. 

Príslušníci ZNB a Oddielu 

osobitného určenia 

ministerstva vnútra veľmi 

razantne zakročili, 

rozháňanie študentov sa 

zmenilo na brutálnu bitku. 

Tento incident odštartoval 

nežnú revolúciu. 

 

Pojem Nežná revolúcia označuje nekrvavé udalosti,  

ktoré prebehli v Česko-Slovensku s cieľom odstrániť komunistickú vládu. 

 

 

Dnes si 17. november zväčša pripomíname iba ako štátny sviatok Deň boja za slobodu 

a demokraciu a málokto vie o pôvodnom význame tohto sviatku. 
 

Zdroje: http://kolacek.blog.sme.sk/c/173294/Medzinarodny-den-studentov.html 

              http://sk.wikipedia.org/wiki/Nežná_revolúcia#17._november 

http://kolacek.blog.sme.sk/c/173294/Medzinarodny-den-studentov.html
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nežná_revolúcia#17._november
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Týždeň boja proti drogám 
 

STOP DROGÁM 

 

V 5.B je banda skvelá, 

aj keď je tu detí veľa, 

smiech a dobrá nálada, 

šíri sa tu od rána. 

 

Saška, Rico, Vanesa i Lea 

o drogách už vedia veľa. 

Že sú zlé a nebezpečné, 

nebudeš tu po nich večne. 

 

Nikdy po nich nesiahneme! 

Vyhýbať sa im budeme! 

Tvrdí to Frany, Robo, Samo i Dominik, 

chceme byť zdraví a šťastní ako nik. 

 

Leo s Evelin a Sebi s Katkou 

vybrali sa cestou krátkou 

za svojím zdravím a dlhým životom. 

Pridaj sa k ním a nebuď drogám otrokom. 

 

Zober loptu a nie drogy, 

vie to Diana, ba aj Zsolty, 

Mišo, Martin vie to tiež 

zašportuj si, skáč a bež! 

 

Fajčenie tiež zabíja.  

Vie to každý, ba i ja!  

Kričí Pavel s Jozefom, 

cigarete daj zbohom. 

 

Dominika, Viktor, Ema 

drogy to sú vážna téma. 

Edo, Miki, Mária 

buďte dobrá partia. 

 

DROGÁM ŠANCU NEDÁME, 

ĽAHKO NAD NIMI VYHRÁME. 

 

Spoločná práca žiakov V.B 
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Povedz drogám nie! 

 

Stop drogám, 

škodia vám. 

Neberte už tie drogy! 

Verte mi, 

nebudete mať krásne vlohy. 

Prestaň drogy brať, 

poď sa so mnou hrať. 

Predstava je to krásna, 

život aspoň nebude 

jedna veľká vráska. 

Len treba snahu mať, 

krásny darček dať. 

Ovocie a zeleninu, 

s ňou to zvládneš 

ty dnešná mládež. 

 

Sára Benöová, Dávid Husár, Sebastián Trešanski, Daniel Madár, VII.A 

 

Báseň proti drogám 

 

Heroín, kokaín, haš, 

to sú drogy nie pre nás. 

Čím dlhšie ich budeš užívať, 

tým kratší život budeš mať. 

Týždeň boja proti drogám máme, 

lebo ich my, ľudstvo, veľa užívame.  

Škodia zdraviu, to je známe, 

preto ľudia umierame. 

Návykové sú to látky, 

nie sú s nimi žiadne srandy, 

nikdy po nich nesiahni, 

budeš zdravý ako my. 

 

Patrik Lipták, Bianka Karmen Pálfiová, Tamara Farkašová, VII.A 
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STOP DROGÁM 

 

Drogy sú návykové látky, 

budeš mať po nich život krátky. 

Kto ich užíva bude závislý, 

má z nich hlúposti na mysli. 

 

Budeš ich pravidelne užívať, 

nebudeš vedieť bez nich prežívať. 

Dostaneš sa do kolotoča závislosti, 

budeš mať po nich slabé kosti. 

 

Tak si obleč neprestrelnú vestu! 

Povedz im nie! A nájdi správnu cestu. 

 

 

Rebeka Urbánová, Lenka Kočišová, Mia Beneová, Nikola Lukáčová, VII.A 

 

 

Drogy 

 

Drogy nie sú špás,            Kto si drogy užíva 

hovorí to každý z nás.                           peklo máva zaživa. 

Miesto drogy užívanie,   Krátke chvíľky slasti 

pestuj radšej športovanie.   skončia v hĺbke strastí. 

 

         Priateľstvo, zdravie, krásu                     Nad drogami známa vec, 

s drogami len dočasu.                      nezvíťazí jedinec. 

Nesmieš po nich nikdy siahnuť,   Keď sa ale spojíme, 

lebo by ťa mohli stiahnuť.                      spolu ich porazíme. 

 

Vanesa Vitániová a kol., VIII.A 
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Drogy sa stali súčasťou každodenného života. Diskotéky, 

ulice, školy, parky a domácnosti sú plné drog.  Jednoducho 

-  drogy sa nachádzajú všade a tak je lepšie niečo o nich 

vedieť a vyvarovať sa ich, ako sa tváriť, že neexistujú. V 

posledných rokoch sa množia správy o drogových 

problémoch. Drogy sa objavujú v televízií, v novinách i v 

časopisoch. Vidíme ich zabavovať na letiskách a uliciach 

našich miest. Sledujeme reportáže o ich ilegálnej výrobe a predaji. A preto sa na základe 

týchto skutočností  tretí týždeň novembra 2019 v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám 

v priestoroch školy  uskutočnili rôzne aktivity, či už priamo na vyučovacích hodinách alebo 

v poobedňajších hodinách, v rámci ktorých sme sa mali možnosť hlbšie zamyslieť nad 

nebezpečenstvom drog a ničenia životov ľudí a ich rodín. V rámci hodín telesnej a športovej 

výchovy  sme si aj zašportovali, pretože nie drogy, ale práve aktívne športovanie  upevňuje 

naše fyzické a psychické zdravie. V poobedňajších hodinách mali žiaci možnosť pozrieť si 

dokument zo skutočného života zvaný ,,Keď musíš, tak musíš“, v rámci ktorého mohli 

nahliadnuť do života narkomanov a drogových dílerov. Po  tomto dokumente nasledoval  film  

s názvom ,,Drogová závislosť“  zobrazujúci isté  životné obdobie mladého 20-ročného  

dievčaťa, ktorej život postupne zničili drogy.  

 

Po tomto zaujímavom týždni plného aktivít o drogách sme si uvedomili  jednu vec a to 

tú, že nikdy v živote my, žiaci ZŠ Veľkej Idy, nezoberieme drogu. Veď platí staré známe 

pravidlo: ,,Ľudia síce berú drogy, ale drogy si na oplátku berú ich životy.“ A my  predsa 

chceme prežiť krásny a plnohodnotný život. Život bez drog. 

              Mgr. Mária Černá 
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Súťaž o najkrajšiu vianočnú ozdobu 

 

V mesiaci december sa do súťaže O najkrajšiu vianočnú ozdobu zapojilo spolu 

s triednou učiteľkou aj 11 žiakov z II.A triedy. Víťazkou sa stala naša Vanesska 

Iglaiová so svojím vianočným stromčekom 😉 

Okrem toho sme sa rozhodli prekvapiť pani riaditeľku zo škôlky výrobou 

vlastnej pohľadnice.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

p. uč. Mgr. P.  Focková 
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Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 

 

Olympiáda sa konala  6. novembra 2019 v priestoroch školskej knižnice. 

Zapojili sa do nej žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí  preukázali svoje 

vedomosti pri písaní testu, šikovnosť pri transformácii textu a tvorbe a 

prezentácii ústneho prejavu.  

Na 1. mieste sa umiestnil Tomáš Bakši (IX. A), na 2. mieste Samuel Štefán 

(IX. A) a na 3. mieste Kornélia  Pomothyová (VIII.A).  

Víťaz školského kola bude našu školu reprezentovať v okresnom kole                  

v Budimíre. 

 

Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 
 

Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa konalo 27. 11. 

2019 na pôde  Základnej školy s materskou školou Milana Rastislava Štefánika 

v Budimíre. Našu školu  reprezentoval žiak deviateho ročníka –  Tomáš Bakši.  

Pre našu školu získal krásne  II. miesto. Tomášovi za reprezentáciu školy 

srdečne ďakujeme. 

 

Školské kolo Olympiády z ľudských práv 
 

Dňa 26.11.2019 sa v priestoroch školskej knižnice uskutočnil XXII. ročník  

Olympiády ľudských práv. Nosnou témou sa v tomto školskom roku stali Výzvy  

pre demokraciu a ľudské práva v Európe v 21. storočí. Olympiáda bola  

rozdelená na tri časti. V prvej a druhej časti si žiaci museli poradiť s  

vedomostnými otázkami a v tretej časti ich úlohou bolo napísať úvahu na tému  

Každý je iný, všetci sme si rovní . Olympiády sa zúčastnilo 15 žiakov zo VII. až  

IX. ročníka.  Najúspešnejšími riešiteľmi sa stali:   

1. miesto:  Tomáš Bakši  – IX.A  

2. miesto:  Samuel Štefán  – IX.A  

3. miesto:  Dominik Nalevanko  – VIII.A  
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Školské kolo Technickej olympiády 

Aj tento rok sa v novembri na našej škole uskutočnilo školské kolo Technickej 

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

1. Dominik Nalevanko z VIII.A 

2. Kornélia Pomothyová z VIII.A 

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

1. Karolína Tilimonová zo VII.A 

 

Okresné kolo Technickej olympiády 

Úspešní riešitelia sa zúčastnili okresného kola, ktoré sa konalo dňa  28.11.2019 

v  CVČ,  Orgovánová 5 v Košiciach.  

V kategórii A (8. - 9. roč.): Dominik Nalevanko a Kornélia Pomothyová 

získali 1. miesto. 

Víťazi postupujú do krajského kola TO.  

Súťažiacim srdečne blahoželáme! 

 

Školské kolo Pytagoriády 

 

V   dňoch   10.   a   11.   decembra   2019   sa   na   našej   škole   uskutočnila 

matematická  súťaž  s  názvom  Pytagoriáda.  Zapojili  sa  do  nej  žiaci  z  I.  aj 

 II. stupňa. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci: 
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iBobor 2019/2020 

Drobci - 12. novembra 2019 

V kategórii Drobci súťažilo 15 420 súťažiacich 

Plný počet bodov dosiahli 2664, úspešných riešiteľov je 9 445 (61,3%).  

Priemer získaných bodov je 49,28 (zo 72); medián je 48.  

 

Celkové poradie Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok 
 1. - 2664. Dávid Lassú 3.A 72 bodov, 100. percentil diplom 

1. - 2664. Nikolas Kateržábek 3.A 72 bodov, 100. percentil diplom 

2955. - 3387. Michaela Spišáková 3.A 64 bodov, 81. percentil diplom 

3526. - 5932. Martin Lukács 3.A 60 bodov, 77. percentil diplom 

3526. - 5932. Martina Kančiová 3.A 60 bodov, 77. percentil diplom 

5990. - 6482. Kristián Böör 2.A 56 bodov, 61. percentil diplom 

7576. - 9323. Victoria Varadi 3.A 48 bodov, 51. percentil diplom 

7576. - 9323. Tiffany Vaňová 2.A 48 bodov, 51. percentil diplom 

7576. - 9323. Vivien Veresová 3.A 48 bodov, 51. percentil diplom 

7576. - 9323. Olívia Szalabová 2.A 48 bodov, 51. percentil diplom 

7576. - 9323. Zuzana Studeníková 3.A 48 bodov, 51. percentil diplom 

 

Bobríci - 15. novembra 2019 

V kategórii Juniori súťažilo 23 023 súťažiacich 

Plný počet bodov dosiahli 1094, úspešných riešiteľov je 12 890 (56,0%).  

Priemer získaných bodov je 59,82 (z 96); medián je 63.  

 

 

Benjamíni - 13. novembra 2019 

V kategórii Benjamíni súťažilo 21 456 súťažiacich 

Plný počet bodov dosiahli 33, úspešných riešiteľov je 4 897 (22,8%).  

Priemer získaných bodov je 37,86 (z 80); medián je 37,37.  

Celkové poradie Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok 
 1105. - 1442. Sabína Plošticová 5.A 92 bodov, 95. percentil diplom 

2095. - 3704. Dávid Širila 5.A 84 bodov, 91. percentil diplom 

3832. - 3833. Vanesa Ďurčová 5.B 82 bodov, 83. percentil diplom 

3887. - 4891. Oliver Kiss 5.A 80 bodov, 83. percentil diplom 

3887. - 4891. Emma Timárová 5.A 80 bodov, 83. percentil diplom 

4892. - 5035. Martin Csizsár 5.B 79 bodov, 79. percentil diplom 

5111. - 6479. Martin Lipták 5.A 76 bodov, 78. percentil diplom 

5111. - 6479. Samuel Kuzma 5.B 76 bodov, 78. percentil diplom 

6480. - 6666. Dominik Sitáš 5.B 75 bodov, 72. percentil diplom 

6734. - 8167. Katarína Nalevanková 5.B 72 bodov, 71. percentil diplom 

8410. - 9728. Michaela Bačová 5.A 68 bodov, 63. percentil diplom 

10037. - 11431. Evelin Pomothyová 5.B 64 bodov, 56. percentil diplom 
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Celkové poradie Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok 
 361. - 641. Dávid Molitoris 7.A 68,01 bodov, 98. percentil diplom 

1066. - 1311. Tamara Farkašová 7.A 62,68 bodov, 95. percentil diplom 

2192. - 2519. Miroslava Bačová 7.A 57,35 bodov, 90. percentil diplom 

3066. - 3554. Patrik Lipták 7.A 54,69 bodov, 86. percentil diplom 

3066. - 3554. Lukáš Iglai 7.A 54,69 bodov, 86. percentil diplom 

4344. - 4858. Bianka Pálfiová 7.A 50,69 bodov, 80. percentil diplom 

 

Kadeti - 11. novembra 2019 

V kategórii Kadeti súťažilo 17 530 súťažiacich 

Plný počet bodov dosiahli 65, úspešných riešiteľov je 4 968 (28,3%).  

Priemer získaných bodov je 40,03 (z 80); medián je 40,03.  

 

Celkové poradie Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok 
 699. - 892. Samuel Štefán 9.A 66,68 bodov, 96. percentil diplom 

699. - 892. Kornélia Pomothyová 8.A 66,68 bodov, 96. percentil diplom 

1233. - 1593. Dominik Nalevanko 8.A 62,68 bodov, 93. percentil diplom 

1233. - 1593. Maxim Pollák 9.A 62,68 bodov, 93. percentil diplom 

1799. - 1949. Vanda Harastiová 8.A 60,02 bodov, 90. percentil diplom 

2426. - 2725. Samuel Sitáš 9.A 57,35 bodov, 86. percentil diplom 

2788. - 3244. Leonard Balint 8.A 56,02 bodov, 84. percentil diplom 

3957. - 4356. Adam Hýroš 9.A 52,02 bodov, 77. percentil diplom 

 

 

Blahoželáme! 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

 

Nech sa starosť všetka zruší a nech vládne pokoj v duši. 

Čo bolelo nech sa zhojí, čo tešilo nech sa zdvojí. 

Aby boli v novom roku iba slzy šťastia v oku. 

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

a spokojný život v ňom. Dobrôt vždy plný stôl, šťastia vždy za veľký kôš a k tomu 

liek na každý bôľ. 
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