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Môj učiteľ  

Môj učiteľ – človek štedrý, 

zrejem z neho ako klas. 

Viem už, odkiaľ dujú vetry, 

odkiaľ príde prvý mráz. 

Prečo dvakrát dva sú štyri, 

aký majú stromy vek. 

Viem už, koľko má svet šíry 

veľkých morí, hôr i riek. 

Môj učiteľ – človek milý, 

máva teplú ľudskú reč. 

Stačí slovo – a v tej chvíli 

neistota zmizne preč. 

Môj učiteľ – človek čistý 

ako prvý zimný sneh. 

Poštár nosí modré listy 

a on múdrosť, spev i smiech. 

Až raz všetky vlčie maky 

iba preňho budú rásť, 

i ja chcel by som byť taký 

a tak ľúbiť svoju vlasť. 

(Úryvok) 

Alojz Čobej 

 



 

 

 

 

 

 

Nový školský rok je opäť tu. A s ním i nové číslo 

nášho školského časopisu, v ktorom sa dozviete množstvo 

nových informácií, cenných rád, začítate sa do tvorby 

našich žiakov, potešíte sa nielen výtvarnými prácami, ale 

i výrobkami, ktoré žiaci vyrobili počas vyučovania 

a v neposlednom rade uvidíte pestrú činnosť našej školy, 

ktorá je školou otvorenou pre všetky deti, preto sa 

môžeme pýšiť rôznymi aktivitami, ktoré spestrujú 

vyučovací proces. Toto číslo školského časopisu vás 

prevedie 1. polrokom, ukáže vám našu kreativitu 

a šikovnosť. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapájajú 

do tvorby časopisu a robia ho tak skutočne jedinečným. 

Veď posúďte sami...  

              redakčná rada ☺ 

 



Spomienky na leto 

Vlasy sú svetlejšie,     Celé leto s kamarátmi som bola, 

pokožka tmavšia. ubehlo to rýchlo ako voda. 

Voda je teplejšia,   Toto leto úžasné bolo, 

nálada krajšia.                                      užila som si ho bombovo.  
Lenka, IX.A    Bianka, IX.A 

 

Prázdniny sa začali,  Prší, prší, len sa leje, 

slnko svieti nad nami.    teplé leto sa nám smeje. 

Bicykle a kolobežky    Koniec leta teplý bol, 

zdolávali všetky briežky.    na to teplo si nikto nezvykol. 
 Mia, IX.A     Lukáš, IX.A     

Každý má rád leto, 

nie však nevydržateľné teplo. Leto bolo, leto prišlo, 

Prázdniny bežia neskutočne rýchlo, murovali sme jak to išlo. 

Všetko naokolo akosi stíchlo. Malta vyschla, betón tiež,          Mirka, IX.A  

 Mirka, IX.A nuž skončilo to leto tiež. 
 Dávid H., IX.A 

Končí sa nám pomaličky leto, 

škola začína, každý vie to. 

Aj jabĺčka sú už konečne zrelé,  

môžeme si z nich urobiť ovocné želé.  
Patrícia, IX.A  
 

Keď leto skončí, 

príde jeseň zas. 

A deti skúšajú 

zas vrátiť čas.  
Sára, IX.A 
   

Leto  zbehlo ako voda, 

slnko nám už máva zhora. 

Koniec leta, začiatok školy,    

už z diaľky počuť školské zvony.  
Nikola, IX.A 



Ako som prežil prázdniny... 

Prázdniny sú časom oddychu. Niektorí naši žiaci sa so svojimi 

spomienkami na tento pokojný čas s nami radi podelili. Veríme, že si naši žiaci 

i učitelia oddýchli a nabrali veľa síl do nového školského roka.  

 

Hral som futbal s kamarátmi, no pomáhal som i otcovi.  

D. Horváth, VI.B 

Bol som na festivale.  

P. Žiga, VI.B 

Počas prázdnin som navštívila ZOO, tiež som sa prechádzala s kamarátmi 

a relaxovala som. 

L. Janová, VI.B 

Počas prázdnin som sa tešila do školy a na svoje kamarátky. 

A. Horváthová, VI.B 

Cez prázdniny sme šli s kamarátkou na hrozno.  

S. Horváthová, VI.B 

Bola som na letnej škole, chodila som na zmrzlinu a s kamarátkou sme boli 

aj na pizzu. 

S. Horváthová, V.B 



Nezabudnuteľné prázdniny 

 

Moje prázdniny sa začali veľmi nudne – doma s rodičmi, na ulici 

s kamarátmi. Ale jedného dňa sa rodičia rozhodli, že pôjdeme na Kanárske 

ostrovy. 

 28. júla sme sa vybrali do Budapešti na letisko a odtiaľ sme leteli vyše päť 

hodín do LasPalmas. Tam nás na letisku čakali s transparentom, na ktorom boli 

naše mená. Odviezli nás do apartmánu v Maspalomas. Recepčný rozprával po 

anglicky. Moji rodičia nevedia po anglicky, tak som s ním musel rozprávať ja. 

Dal nám kartu od apartmánu a my sme sa vybrali do našej izby. Ani sme sa 

nevybalili a už sme boli pri bazéne. Ďalšie dni sme striedali šantenie pri oceáne 

a pri bazéne. Spoznal som tu i dvoch chlapcov Tima a Lea. Som rád, že som sa 

mohol s nimi rozprávať po anglicky. Aspoň som si cvičil angličtinu. Po 

večeroch sme sa s rodičmi prechádzali po meste. 

 Boli sme tam štrnásť dní, ale ani neviem, ako to rýchlo zbehlo. Som rád, 

že som videl takú krásnu krajinu.  

D. Lassú, V.A 

 

Moja dovolenka na Slovensku 

Hneď na začiatku júla sme sa vybrali na týždeň na Oravu.  



Boli sme ubytovaní v dvojposchodovom (moderne zariadenom) dome. 

Asi dva metre od domu sme mali krásnu Oravskú priehradu. Boli sme aj na 

vyhliadkovej lodi, z ktorej sme videli Vtáčí ostrov. Zastavili sme sa aj na malom 

ostrove, kde bol pekný kostol, v ktorom sa konala sv. omša iba raz za rok. Po 

Orave sme sa ešte vybrali do Nízkych Tatier, kde sme navštívili Demänovskú 

jaskyňu a krásnu prírodu okolo nej. Keďže sa veľmi radi kúpeme, boli sme 

vyskúšať všetky Aquaparky v okolí. A to sú Tatralandia, Oravice, Bešeňová a na 

koniec Aquacity Poprad. Najviac sa mi páčila príroda okolo Štrbského plesa 

a malé jazierka lásky. 

Dúfam, že sa tam čím skôr vrátim. 

                  V. Veresová, V.A 

 

Moje letné zážitky 
 

 Počas letných prázdnin som zažila veľa zábavy. Najčastejšie som sa 

bicyklovala a korčuľovala po dedine. Keď bolo veľmi teplo, kúpala som sa 

v bazéne na dvore. 

Raz som bola i u sesternici, ktorá má obrovský bazén. Ten deň bol pre 

mňa najlepší. Ostala som tam aj na noc. Bola to zábava. V jeden deň som bola 

s rodičmi aj na kúpalisku, kde nás natáčala televízia. Veľmi sa mi páčil i výlet 

vláčikom v Košiciach. Počas prázdnin som tiež oslavovala svoje desiate 

narodeniny. Mamka mi upiekla chutnú tortu. 

Boli to super prázdniny.  

K. Zeherová, V.A 

 

 

 



Ako som prežil letné prázdniny? 

 

           Pýtate sa aké boli moje prázdniny? Popravde mne ubehli veľmi rýchlo, 

no užil som si ich ako sa len dalo. Zažil som veľa zábavy či už s rodinou, či 

s kamarátmi. Mám veľa pekných, vtipných a nezabudnuteľných zážitkov. No ale 

pýtali ste sa aké boli, tak Vám to teda vyrozprávam. 

 
 

             V jeden krásny a slnečný deň sme sa s rodičmi rozhodli, že sa pôjdeme 

pozrieť na vyhliadkovú vežu. Bola u mňa aj sesternica Laura, a tak sme išli ja, 

moja sesternica, mamka, môj brat a ocko. Bolo to skvelé, vyšli sme až na samý 

vrch. Teda až na môjho brata. Ten sa veľmi bál ísť úplne hore. No samozrejme 

to nie je môj jediný zážitok. Každý deň som chodil von s kamarátmi, či už sa 

bicyklovať, hrať futbal, prechádzať sa so psami. Niektoré dni som chodil na 

tréningy, kde som tiež zažil kopu srandy. Pred koncom prázdnin sme boli 

v Jasovskej jaskyni. Pre všetkých to bolo zaujímavé, no pre mňa nudné. Keby 

ste nás videli, tak by ste si asi mysleli, že sme tam z donútenia. Ale predsa to 

bolo fajn a prázdniny boli naozaj super. 

                Pravdupovediac, bol by som veľmi rád, ak by prázdniny pokračovali 

ďalej. Určite by som zažil veľa zážitkov, ktoré by som vám mohol opäť 

vyrozprávať. 

T. Havrila, VII.A 

 

Ako som prežil letné prázdniny 

Mojím najzaujímavejším zážitkom bol počas letných prázdnin spoločný 

výlet s rodinou na začiatku augusta.   



Prvý deň sme všetci nasadli do auta a zamierili sme do Banskej Štiavnice, 

aby sme si pozreli staré mesto a slávne banské múzeum. Po prehliadke (neskoro 

popoludní) sme pokračovali ďalej až za naše hranice do Maďarska. Hneď ako 

sme prišli do hotela, vybalili sme si veci a išli sa navečerať. Na druhý deň sme 

sa vybrali na kúpalisko. Boli tam zábavne tobogany a bazény. Po večeri sme sa 

vybrali na prechádzku okolo Dunaja. Mali sme aj veľkú zmrzlinu.Nasledujúci 

deň sa žiaľ pokazilo počasie. Pršalo celý deň, tak sme namiesto aquaparku 

zamierili do hotela s príjemnou teplou termálnou vodou. Po kúpaní cestou späť 

sme náhodou spozorovali gokartovú dráhu. Vyskúšať si takúto jazdu bol môj 

tajný sen, ktorý sa mi na dovolenke aj náhodou splnil. Posledný deň sme ešte 

navštívili múzeum a baziliku  v Ostrihome. Trochu unavení po prechádzke sme 

sa išli pobaliť do hotela. Po obede sme nasadli do auta a vybrali na cestu domov.  

 

Domov sme prišli až neskoro večer. Boli sme síce unavení, ale príjemne. 

Užil som si naplno svoju prvú jazdu na gokarte a bol to zážitok, na ktorý 

nezabudnem do konca života.  

O. Kiss, VII.A 

 

 

 

 



Zúčastnili sme sa... 

❖ ... finančnej zbierky Biela pastelka 

❖ ... finančnej zbierky Hodina deťom 

 

Prečo pomáhať? 
 

Pomôcť deťom, ktoré to naozaj potrebujú, je jednoduchšie, než 

sa môže zdať.  

Aj malá, pravidelná podpora im dokáže zľahčiť život a zaradiť 

ich do spoločnosti.  

Aj minimálna čiastka, ktorú darca nepocíti na svojom finančnom 

konte, dokáže vyvolať vnútorný pocit na nezaplatenie. 

 A urobíte tak dobrý skutok, zmeníte slzy a smútok na radosť. 

Poďme do toho spolu. 

 



Zúčastnili sme sa... 

❖ ... workshopu: Deň kedy sa mlčalo 

Žiaci 9. ročníka sa v piatok 15.10.2021 zúčastnili worskshopu, ktorý 

viedli rovnako ako každý rok, lektori z občianskeho 

združenia Post Bellum. Počas tvorivej dielne sa žiaci zoznámili na 

vlastnej koži s témami kolektivizácie a znárodňovania na 

československom vidieku. 

 

Žiaci sa dostali do konkrétnej dediny, prevzali roly skutočných ľudí a 

zoznámili sa so základnými pojmami 50. rokov. Zažili voľby v roku 1948, 

znárodňovanie, dostali sa do situácie, kedy sa museli rozhodnúť, či 

vstúpia do družstva a či pomôžu ľuďom z dediny, ktorí sa musia 

vysťahovať. 

 

 

 



Zúčastnili sme sa... 

❖ ... Európskeho dňa jazykov 

 

V dňoch od 27. septembra do 1. 

októbra 2021 sme si so žiakmi 

našej školy pripomenuli Európsky 

deň jazykov, ktorý bol vyhlásený 

Radou Európy v roku 2001. 

Cieľom tohto podujatia bolo 

upozorniť žiakov na dôležitosť 

učenia sa cudzích jazykov. Žiaci 

spoznávali kultúru a jazyk 

vybraných krajín prostredníctvom 

piesní, tancov a zábavných hier. 

 

 

 

 

 

 



Záložka do knihy spája školy 

PREČO? 

❖ lebo kreatívne čítanie 

motivuje žiakov, aby rozprávali o 

knihách so silným príbehom, 

premýšľali o nich a spätne sa k nim 

vrátili, 

 

❖ aby pomáhali učiteľom a 

školským knihovníkom vytvárať v 

triedach takú atmosféru, ktorá bude 

podnecovať a dokáže nadchnúť celý kolektív žiakov pre čítanie kníh, pre 

diskusiu o prečítaných príbehoch a pre výtvarné 

stvárnenie literárneho motívu z prečítaného 

textu, 

 

❖ aby školy výmenu záložiek využili k 

nadviazaniu vzájomnej spolupráce a výmene 

dobrých príkladov z praxe a taktiež k 

poznávaniu histórie, kultúry, jazyka, literatúry 

či regionálnych zvykov, 

 

❖ lebo práca na 

záložkách prinesie 

žiakom potešenie z 

tejto činnosti, obohatí ich o skúsenosť zo sústredenej 

práce a takisto aj o pocit hrdosti nad ňou samou, 

 

❖ žiak sa pri nej naučí nielen preberať 

spolurozhodovanie o tom, čo sa ho samotného týka, 

ale naučí sa aj rešpektovať potreby druhých a čestne 

si splniť svoj záväzok voči poväčšine neznámemu 

rovesníkovi z pridelenej partnerskej školy. 

 



Komiks 

 

Čo je to komiks? 

• kreslený seriál komických alebo dobrodružných príbehov v časopisoch, 

• obrázky dopĺňa text v bublinách, 

• obrázky sú často doplnené rôznymi zvukomalebnými výrazmi, 

• spojenie literatúry a výtvarného umenia. 



I na našej škole rastú 

talenty, ktoré nám 

robia veľkú radosť. 

Ďakujeme Natálii 

Lučaiovej zo VII.A 

triedy, ktorá pre nás 

pripravila tento milý 

komiks, v ktorom 

použila anekdotu, teda 

krátky príbeh s vtipnou 

pointou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



Výroba tekvicových panákov 

Hodina slovenského jazyka nemusí byť iba o písaní diktátov 

a siahodlhých cvičeniach. Tému dynamický opis sme v triede 

VII.B poňali naozaj 

dynamicky. Plán 

pani učiteľky 

vyrobiť si 

tekvicových panákov 

prijali žiaci 

s nadšením. Do 

školy priniesli 

množstvo prírodného 

i ozdobného materiálu, z ktorého 

vyrábali svojich jesenných 

tekvicových panákov. Tí 

napokon urobili radosť 

i ostatným žiakom, pretože 

zdobili priestory školy. 

žiaci VII.B triedy 



Zrodila sa postava............. 
 

V rámci výtvarnej výchovy sa žiaci a žiačky 6.A triedy   zaoberali v mesiaci 

október formovaním a modelovaním postavy. A takéto krásne umelecké diela 

nám vznikli: 

 

 

p. uč. Černá + kolektív VI.A triedy 



 

Voda 

 

Pomaly si kvapka kvapká 

priehľadný kúsok pozlátka. 

Taká malá, malicherná, 

pokojná a sladká. 

Jedna kvapka v strede púšte, len tú vodu 

chytiť skúste. 

Malá a tak krásne sladká, 

keď na nás z oblakov kvap – kvap 

kvapká... 

 

Viktor B. Kulcsár, 6.A 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laura Csiszárová, V.A 

Vivien Verešová, V.A 

JESEŇ 

Z krásneho a teplého 

leta sa časom vytvorí 

chladnejšie, ale zato 

farebnejšie a pestrejšie 

obdobie – jeseň. Je to 

taká predpríprava našej 

milovanej prírody na 

tuhú a chladnú zimu. 

Jeseň je ročné obdobie, 

ktoré k nám prichádza 

vždy v rovnakom čase. 



Jedna rúčka  

 

Jedna rúčka, druhá rúčka, 

trhám hrušky do klobúčka.  

Keď ich všetky otrháme,  

pôjdeme ich zaniesť mame.  

 

Jedno uško, druhé uško, 

 od hrušiek ma bolí bruško.  

Jeden fňuká, druhý čuší,  

zakryme si obe uši. 

 

 Jedno oko, druhé oko,  

šarkan letí privysoko.  

Keď na nás ten trhan skočí,  

zakryme si obe oči. 

Michaela Spišáková, V.A 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Zuzana Studeníková, V.A 



Október – mesiac úcty k starším  
 

Ja som starý, ty si stará, 

napriek tomu mám ťa rada. 

Keď ťa vidím,  

úplne žiarim. 

Lásku mám hneď na tvári. 

 

M. Cziszár, J. Horváthová, T. Cziszárová, VII.A 

 

Na dôvodoch odchádzame, 

spolu na nich si zaspomíname. 

Konečne si oddýchneme, 

na výlety sa vyberieme. 

 

N. Čigašová, VII.A 

 

Staroba je iba vek, 

napred sa ísť musí. 

Aj keď na to nie je liek, 

ľuďom sa však nehnusí. 

 

T. Havrila, M. Majoroš, VII.A 

 

Staroba je ako kvet, 

stále krásna ako svet. 

Spomienky sa rozrastajú... 

 

Spomienky sú krásna vec, 

ktoré veľmi chceme. 

Uvidíme ako starneme, 

ale na náš kvet mladosti 

nezabudneme.   

 

L. Harbulyáková, VII.A  

 

 



 

Nie je celkom pravdou, že staroba je zlá, plná chorôb 

a smútku. Štatistiky uvádzajú, že seniori sú šťastnejší ako 

tridsiatnici. Nezažívajú toľko stresu, sú pokojnejší, vedia sa 

tešiť z bežných vecí. Každý môže aspoň troškou prispieť 

k tomu, aby boli šťastnejší 

a v pohode. 

Uctime si starších ľudí, 

venujme im chvíľu času, 

obdivu, lásky i porozumenia. 

To je to najdôležitejšie, čo 

im môžeme dať. A nielen 

v októbri. 

Babka, dedko, máme vás 

radi. 

 

redakčná rada 



 

 

Stop drogám! 

 

Počúvaj ma sem, ty loptoš, 

nebuď fetoš! 

Ref.: Lebo ťa chytia žandáre, 

a vo väzení budeš nosiť sandále. 

 

Niečo zlé budeš mať v tele, 

Budeš vyzerať akoby ťa mäsiar mele. 

Ref.: Lebo ťa chytia žandáre, 

a vo väzení budeš nosiť sandále. 

 

Prestaň s tým už teraz, 

ľudia sa z toho vyliečili už neraz. 

Ref.: Lebo ťa chytia žandáre, 

a vo väzení budeš nosiť sandále. 

 
N. Lučaiová, E. Timárová, O. Kiss, D. Širila 

 

 



 
 

 

Neber drogy, ničia ti život. 

Drogy sú zlá vec, 

radšej športuj 

akoby si mal byť lenivec. 

 

Neber drogy, ničia ti život. 

Keď ti niekto drogy ponúkne, 

neváhaj a odmietni ho hneď. 

 

Neber drogy, ničia ti život. 

Radšej buď zdravý ako zdrogovaný, 

veď zdravie máš len jedno. 
 

M. Cziszár, T. Cziszárová, M. Zilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Takého nádherné práce pre nás pripravili šikovní 

štvrtáci ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Kreativita na hodine techniky 

Na hodinách techniky v V.A triede mohli žiaci popustiť 

uzdu svojej fantázii a ukázať svoju šikovnosť. Napriek 
tomu, že sa žiaci niekoľkokrát ocitli na dištančnom 

vzdelávaní, podarilo sa im vytvoriť aspoň zopár výrobkov, 

ktorými potešili nielen seba, ale i svojich učiteľov.  

 



 

Žiaci sa so svojou úlohou popasovali statočne, veď posúďte sami na 

priložených fotkách. 

 

Chcelo to veľa trpezlivosti, ale výsledok stál za to 😊 

žiaci V.A triedy 

 



Filmový klub 

 

RoalDahl, britský spisovateľ, bol známym predovšetkým 

svojou tvorbou pre deti. K jeho najznámejším dielam patria, napr. 

Matilda či Čarodejnice. Mnohé z jeho autorských rozprávok boli 

i sfilmované. S dievčatami z Filmového klubu sme sledovali 

a diskutovali o filmovej rozprávke s názvom Čarodejnice. Je to 

pravdepodobne prvý „detský horor“ vôbec. Ide o príbeh malého 

chlapca, ktorého čarodejnice premenia na myš. Vo filme je množstvo 

scén, z ktorých tuhne krv v žilách, no i množstvo vtipných situácií. Film odpovedá na 

otázku, čo je v ľudskom živote naozaj dôležité. Prídeš na to? 

 

Čo dievčatá oslovilo? A čo naopak sa im na filme nepáčilo? 

❖ Film Čarodejnice sa mi náramne páčil, 

boli tam scény, na ktorých som sa 

zabavila. Najsmiešnejšia časť bola tá, 

keď sa hlavná čarodejnica premenila 

na ohyzdného potkana. 

 

❖ Veľmi sa mi páčili hovoriace myši a ich šikovnosť.  

 

 

❖ Film v sebe ukrýval výbornú myšlienku o tom, že nie je dôležité to, ako 

vyzeráš, ale to, aký si.  

 

❖ Nepáčilo sa mi premieňanie detí na zvieratá. 

 

 

❖ Nepáčilo sa mi to, ako čarodejnice neznášali deti a chceli ich všetky 

premeniť.  

 

Hodnotenie: 8/10 



Paul William Young, rodený Kanaďan, v jednom rozhovore 

spomína, že začal písať, aby mal originálne darčeky pre svojich 

blízkych. A tak vznikli podklady k napísaniu románu Chatrč. Kniha 

sa stala v roku 2008 úplným bestsellerom a neskôr bola i sfilmovaná. 

Príbeh v sebe skrýva niekoľko posolstiev (Boh nás nekonečne 

miluje, činí nás hodnými svojej lásky), ale i nové pohľady na 

vnímanie Boha, božiu lásku, vzťah medzi Bohom a človekom. Skrz 

hlavnú postavu prichádzame na to, že v živote je dôležité odpúšťať. 

A len vtedy sa stávame slobodnými bytosťami. Kniha odpovedá na otázku, ktorú si určite 

každý z nás už kládol: „Kde je Boh, keď trpím, prežívam bolesť?“ Kde teda je? Prečítaj si 

knihu alebo si pozri film a možno to zistíš... 

Čo dievčatá oslovilo? A čo naopak sa im na filme nepáčilo? 

❖ Páčilo sa mi, ako všetko dobre 

dopadlo. Oslovil ma prerod hl. postavy, 

ktorá smútila nad smrťou svojej dcéry.  

❖ Zaujala ma scéna, keď sa hlavný 

hrdina stretol so svojím otcom 

a vzájomne si odpustili. 

Najdojímavejšie bolo to, keď hl. hrdina 

našiel telo svojej dcéry a smel ju 

pochovať. 

❖ Film Chatrč hodnotím pozitívne. Páčila sa mi myšlienka o odpúšťaní, 

pretože ak v sebe dusíme hnev, ubližujeme v prvom rade sebe. Je dobré 

odpúšťať. Zaujímavá bola i myšlienka týkajúca sa posudzovania. Nemali 

by sme iných posudzovať.  

❖ Na príbehu sa mi nepáčilo, že jedna z postáv zomrela. 

❖ Páčilo sa mi, že sa hl. postava dokázala preniesť cez smrť svojej dcéry 

a dokázala odpustiť vrahovi.  

❖ Na filme sa mi páčila myšlienka odpúšťania i spôsob, akým sa hl. postava 

vyrovnávala so smrťou dcéry, zaujímavé bolo i to, ako na hrobe dcérky 

vyrástli kvety zo sĺz jej otca.  

❖ Myslím si, že vo filme boli miestami zbytočne dlhé scény. 

 

Hodnotenie: 8/10 



Milé čitateľky, milí čitatelia, 

prihováram sa k vám v mene celého kolégia Zelenej školy.  

Áno, aj v tomto školskom roku pokračujeme v „zelených“ 

aktivitách, ktorých hlavnou témou bude opäť VODA. 

V tomto roku nás čaká záverečné hodnotenie a získanie 

certifikátu, preto sa s celým tímom budeme snažiť 

pracovať čo najaktívnejšie. 

Kolégium pracuje v tomto zložení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Koordinátor: 

Mgr. Mária Besterciová, ŠT  

Členovia z pedagogických zamestnancov: 

Mgr. Blanka Müllerová, I.stupeň 

Mgr. Eva Timárová, II.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: 

V.A VI.A 

Zuzana Studeníková Klaudia Rumi 

Martina Kančiová Vanesa Kančiová 

Laura Csiszárová Laura Janová                             

Martin Lukács Anna Mária Janová                    

Michaela Spišáková  

  

VII.A VII.B 

Michaela Bačová  EvelinPomothyová 

Emma Timárová Alexandra Mižáková 

Sabína Plošticová Vanesa Ďurčová 

Oliver Kiss     Katarína Nalevanková 

Maximilián Majoroš Leo Sabo 

Milan Csiszár                       Mgr. Mária Besterciová 

 
  

 

 



ZELENÁ ŠKOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrícia Staňová, IX.A                                                       Tamara Farkašová, IX.A 

Problémov životného prostredia je 

veľa. Každá škola zapojená do 

programu ZELENÁ ŠKOLA si 

vyberá jednu prioritnú tému 

(oblasť), v ktorej sa chce zlepšiť – 

učiť o nej viac a realizovať praktické 

kroky k jej riešeniu. Našou 

prioritnou témou je VODA. Žiaci 

rôznych ročníkov kreslili živočíchy, 

ktoré žijú vo vode a páčia sa im. Tu 

je ich malá ukážka. 



 

 

 

 

Mia Beneová, IX.A 

 

 

Bianka Karmen Pálfiová, IX.A 

 

 

 

  Katarína Nalevanková, VII.B 

 

 

 

 

 

        Tiffany Vaňová, IV.A 

 

 

 



Poznáš tieto zvieratá? Pomenuj ich a vymaľuj ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A ideme ďalej! Naša škola pokračuje v už 

rozbehnutých projektoch Erasmus+ aj 

naďalej, keďže zlá pandemická situácia 

nám neumožňuje zúčastňovať sa na klasických mobilitách v zahraničí, 

pokračujeme teda Virtuálnymi mobilitami. Od začiatku školského roka sme sa 

stihli zúčastniť na troch Virtuálnych mobilitách z dvoch rôznych projektov. 

 

 

 

Prvá virtuálna mobilita bola v projekte „Roots and wings“ a trvala od 18-

22.10.2021. Počas  týchto dní sme sa stretávali s našimi partnerskými krajinami 

on-line (na platforme Google meet) a plnili jednotlivé úlohy, ktoré nám boli 

zadávané  organizačnou krajinou (Česká republika) každý deň. Boli to úlohy ako: 

vyrobiť wordart alebo haiku zo zadaných slov, vyrobiť hudobný nástroj a zahrať 

na ňom pieseň, alebo vyrobiť veľkú kresbu na tému - čo nám dáva krídla 

(grafity, maľba na sklo). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Druhá virtuálna mobilita z projektu „Together against dropout“ prebiehala        

v termíne od 2.- 4.11.2021. 

Organizačnou krajinou bolo Turecko a počas troch dní sme 

opäť plnili rôzne úlohy a prezentovali rôzne prezentácie. 

Tentokrát sme robili dialógy na tému - My favourite popstar,  

Prezentovali ľudový hudobný nástroj a folklór, alebo sa učili maľovať na vodnej 

hladine (Ebrupainting). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tretia virtuálna mobilita bola opäť z projektu 

„Togetheragainstdropout“ a prebiehala od 7. - 

9.12.2021. Organizačnou krajinou sme boli 

tentokrát my (Slovensko). Prezentovali sme naše 

vianočné zvyky a tradície ako príchod Mikuláša, 

pečenie a zdobenie perníkov a samozrejme aj 

spievanie vianočných kolied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čakanie na Mikuláša v 1.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Za nádherné fotografie a kresby ďakujeme p. uč. B. Műllerovej a jej šikovným prvákom ☺ 



Svoje vedomosti sme zužitkovali na týchto súťažiach: 

❖ Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry  

Úspešnými riešiteľkami sa stali Nikola Lukáčová a Karolína Tilimonová z IX.A. Našu 

školu na okresnom kole zastupovala Nikola Lukáčová, ktorá sa napokon umiestnila na 

krásnom 7. mieste. 

 

❖ Olympiáda ľudských práv 

Tento rok sa konal už 24. ročník tejto zaujímavej súťaže. Nosná téma pre tento rok znela 

Digitálny vek – hrozba alebo šanca pre ľudské práva? 

Najúspešnejšími riešiteľmi sa stali žiaci z IX.A triedy: 

1. miesto: Tamara Farkašová 

2. miesto: Sára Benöová 

3. miesto: Patrik Lipták 

 

 

❖ Olympiáda z anglického jazyka 

Kategória - 1A 

1. miesto - Dávid Lassú, V.A 

2. miesto – Natália Lučaiová, VII.A 

3. miesto – Dávid Širila, VII.A 

 

Kategória – 1B 

1. miesto – Karolína Tilimonová, IX.A 

2. miesto – Patrik Lipták, IX.A 

3. miesto – Tamara Farkašová, IX.A 

 

❖ Geografická olympiáda 

Kategória G 

1. miesto – Zuzana Studeníková, V.A – postupuje 

2. miesto – Dávid Lassú, V.A – postupuje 

3. miesto – Victoria Varadi, V.A - postupuje 

Kategória F 

1. miesto – Amy Lechnerová, VI.A – postupuje 

2. miesto – Emma Timárová, VII.A – postupuje 

3. miesto – Sabína Plošticová, VII.A – postupuje 

 



Kategória E 

1. miesto – Patrícia Staňová, IX.A – postupuje 

2. miesto – Sára Benoövá, IX.A – postupuje 

3. miesto – Nikola Lukáčová, IX.A – postupuje 

 

Školské kolo Technickej olympiády 

 

Dňa 8. 10. 2021 sa na  našej  škole  uskutočnilo  školské  kolo Technickej olympiády. 

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

1. Dávid Molitoris IX.A 

2. Lukáš Iglai IX.A 

3. Miroslava Bačová IX.A 

Do okresného kola postupujú prví dvaja úspešní riešitelia. 

 

Úspešnými riešiteľmi v kategórii B (5. - 7. roč.) sa stali:  

1. Katatrína Nalevanková VII.B 

2. Maximilián Majoroš VII.A 

3. Sabína Plošticová VII.A 

4. Emma Timárová VII.A 

5. Michaela Bačová VII.A 

6. Samuel Kuzma VII.B 

7. Dávid Širila VII.A 

8. Evelin Pomothyová VII.B 

9. Viktor B. Kulcsár VI.A 

10. Oliver Kiss VII.A 

 

Do okresného kola postupuje iba úspešný riešiteľ z 1. miesta školského kola. 

 

 

Okresné kolo Technickej olympiády 

 

Úspešní riešitelia sa zúčastnili okresného kola, ktoré sa konalo formou online dňa 25.11.2021.  

 

V kategórii B (5. – 7. roč.) získala krásne 2. miesto:   Katarína Nalevanková – VII.B 

 

 

 

Školské kolo španielskej olympiády 

V dňoch 10.-14.12.2021 na našej škole prebehol 1. ročník olympiády zo španielskeho jazyka.  

Školského kola sa zúčastnili žiaci 5. – 9. ročníka. 



Účastníci boli rozdelení do štyroch kategórií a riešili rôzne úlohy z oblasti gramatiky či 

slovnej zásoby. Dokazovali svoje zručnosti v počúvaní, písaní i čítaní v španielskom jazyku.  

Výsledky za jednotlivé ročníky sú tieto: 

5. ročník – kategória A 

1. miesto – Dávid Lassú, Karolína Zeherová – 93% 

2. miesto – VivienVeresová – 83% 

3. miesto – Michaela Spišáková – 77% 

 

6. ročník – kategória B 

1. miesto – AmyLechnerová – 98% 

2. miesto – Rebeka Budaiová – 84%  

3. miesto – Adriána Sopoligová – 75% 

 

7. ročník– kategória C – 7.A + 7.B 

1. miesto – EmmaTimárová – 80% 

2. miesto – SabínaPlošticová – 76% 

3. miesto – Dávid Širila – 75% 

 

9. ročník – kategória D 

1. miesto – Sára Benöová – 69% 

2. miesto – Karolína Tilimonová – 65% 

3. miesto – Patrik Lipták – 60% 

 

 

BLAHOŽELÁME 



iBobor 2021/2022 

Drobci - 9. novembra 2021 

V kategórii Drobci súťažilo 21 202 súťažiacich 
Plný počet bodov dosiahlo 805, úspešných riešiteľov je 4 821 (22,74%). 
Priemer získaných bodov je 33,16 (zo 72); medián je 31. 

Celkové 
poradie 

Meno a Priezvisko Trieda Body Percentil Diplom 

4192. – 4746. Tobias Veres III.A 48 77,61 diplom 

 

Bobríci - 12. novembra 2021 

V kategórii Bobríci súťažilo 25 412 súťažiacich 
Plný počet bodov dosiahli 875, úspešných riešiteľov je 8 417 (33,12%). 
Priemer získaných bodov je 46,7 (z 96); medián je 44. 

Celkové 
poradie 

Meno a Priezvisko Trieda Body Percentil Diplom 

5532. – 6357.  Olívia Szalabová IV.A 68 74,98 diplom 

5532. – 6357. Samuel Kubisz V.A 68 74,98 diplom 

 
Benjamíni - 10. novembra 2021 

V kategórii Benjamíni súťažilo 23 431 súťažiacich 
Plný počet bodov dosiahli 97, úspešných riešiteľov je 6 169 (26,32%). 
Priemer získaných bodov je 39,19 (z 80); medián je 38,67. 

Celkové 
poradie 

Meno a Priezvisko Trieda Body Percentil diplom 

164. - 498. Sabína Plošticová VII.A 73,33 97,87 diplom 

690. – 879. EvelinPomothyová VII.B 68 96,25 diplom 

690. – 879. Katarína Nalevanková VII.B 68 96,25 diplom 

3171. – 3477. Dominik Sitáš VII.B 57,33 85,15 diplom 

3569. – 4024. AmyLechnerová VI.A 56 82,82 diplom 

5601. – 6135. Oliver Kiss VII.A 50,67 73,80 diplom 

 
Kadeti - 8. novembra 2021 

V kategórii Kadeti súťažilo 16 752 súťažiacich 
Plný počet bodov dosiahli 46, úspešných riešiteľov je 3 066 (18,3%). 
Priemer získaných bodov je 36,11 (z 80); medián je 35,33. 

Celkové 
poradie 

Meno a Priezvisko Trieda Body Percentil diplom 

1561. – 1580. Dávid Molitoris IX.A 56,33 90,57 diplom 
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