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Milí čitatelia Školáčika,  
 
školský rok je už tri mesiace v pl-
nom prúde a my sme pre vás      
pripravili prvé číslo školského 
časopisu, štvrťročníka, v ktorom 
sa dozviete veľa nových a zaují-
mavých informácií zo života našej 
školy. 
Sme radi, že ste sa rozhodli znovu 
zalistovať si v ňom. Týmto číslom 
vstupuje Školáčik do svojho dvad-
siateho prvého ročníka. Uvedomu-
jeme si, že to ešte nie je na 
Guinnessovu knihu rekordov, no 
pre našu redakčnú radu je to prí-
jemné zistenie. Vaša podpora nás 
presviedča, že námaha vkladaná 
do jeho prípravy je investovaná 
zmysluplne. Práve preto sme tu 
opäť, aby ste si mohli prečítať to 
najdôležitejšie, čo sa v našej škole 
počas školského roka udeje. 

     V roku 50. výročia jej vzniku si 
budeme pripomínať aj jej históriu, 
fotogalériu jej premien, uverejní-
me vlastnú tvorbu žiakov venova-
nú jubilantke, oslovíme bývalých   
i súčasných pedagógov, žiakov, 
aby svojimi spomienkami prispeli 
k jej oslavám, upriamime pozor-
nosť na úspechy, ktoré jej žiaci 
dosiahli, budeme sa zaujímať o jej 
ďalšie plány do budúcnosti. 
     Ostaneme verní aj tradičným 
rubrikám: interview, z vašej vlas-
tnej tvorby, vzorne nás reprezen-
tovali,aktuálne fotoreportáže, výs- 
ledky zberu papiera, perličky z vy- 
učovacích hodín...  
Veríme, že vďaka vašim príspev-
kom bude kreativita v tomto roku 
poznávacím znamením nášho ča-
sopisu.

 
 
Úspešný školský rok 2015/2016 a príjemné čítanie školského časopisu vám 
želá redakčná rada ... � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Bibiána Porembová, VII.A 



 
 

                                   
 
 
 
 

     Milí čitatelia Školáčika, na úvod si zalistujeme v múdrom slovní-
ku a priblížime vám profesiu, bez ktorej si život v žiadnej škole ne-
vieme predstaviť. Áno, uhádli ste, je to pán školník. 

     Školník  je pracovník v materských, základných a stredných ško-
lách pôsobiaci ako správca školy, ktorý vykonáva pracovné úlohy v 
pomocných (nepedagogických) procesoch. Materiálne zaisťuje pre-
vádzku školského zariadenia, udržiava čistotu a poriadok v areáli 
školy, vykonáva bežnú údržbu školských priestorov a majetku ško-
ly, obsluhuje jej kotolňu, ak ju škola má, zabezpečuje najzákladnej-
šie materiálne potreby na vyučovanie. V zimnom období  zabezpe-
čuje odstraňovanie snehu a ľadu z chodníkov, schodísk a ciest  v 
areáli školy.Vo väčších školách pôsobí v rámci stredného manaž-
mentu ako vedúci zamestnanec usmerňujúci prácu ďalších nepe-
dagogických pracovníkov (údržbárov,upratovačov a podobne).                                   

 

Zvedaví redaktori Laura Navarová a Ján Bruzik zo VI.C  zašli za 
naším pánom školníkom a vyspovedali ho. 



R: Ako dlho pracujete v našej škole? 

Š: Tento školský rok to bude už sedemnásty rok. 

R: Čo je náplňou vašej práce? 

Š: Predovšetkým údržba priestorov školy, vonkajších aj vnútorných. 

R: Ktoré pracovné nástroje používate pri práci najčastejšie? 

Š: Najviac pracujem so skrutkovačom, s kladivom, s vŕtačkou či s       

    kosačkou. 

R: Potešilo vás, že žiaci našej školy majú vyučovací predmet  tech-    

    nická výchova? 

Š: Samozrejme, veď fyzická práca je veľmi dôležitá a myslím si, že        

     sa im získané vedomosti  a zručnosti zídu aj v praktickom živote. 

R: Čo by ste odkázali našim žiakom? 

Š: Aby šetrili majetok školy, neničili ho a zaobchádzali s ním tak,  

    ako by bol ich vlastný. Mali by ho zachovať pre ďalších žiakov.  

R: Čomu sa rád venujete vo voľnom čase? 

Š: Rád si zašportujem, fotografujem a venujem sa zvieratkám. 

Ďakujeme za rozhovor a prajeme čo najmenej zbytočných opráv. 



MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 
NÁVŠTEVA Z OSTRAVY 

 
     V dňoch 02.-04.10.2015 sme 
v našej ZŠ privítali 50 žiakov a 
učiteľov zo štyroch  partnerských 
ZŠ z Ostravy z Českej republiky.    
     Hosťom sme pripravili bohatý 
program: prechádzku po historic-
kom centre mesta, výlet k vodnej 
nádrži Bukovec, jej prehliadku, 
korčuľovanie v Crow Aréne, sle-
dovali sme zapálenie maratón-

skeho ohňa, svetelné atrakcie Bie-
lej noci na Hlavnej ulici, minima-
ratón v rámci 92. ročníka MMM.  
     Spoločnosť im robili riaditeľ 
školy, RNDr. Ľ. Hvozdovič, pani 
učiteľky Mgr. P. Kajlová, Mgr. M. 
Zaracká, RNDr. M. Žolobaničová, 
Mgr. K. Pristášová s Mgr. J. Lu-
káč. 
              Dovidenia o rok!

 

                   

                                    

... Soňa Kuľbagová     
zo VII.A sa blíži       

do cieľa ... 

 

 

... posledné 
metre               

Matúša  
Mergleského           

z V.C ...



         

Jesenná báseň 
 
Stará pani, starý pán, 
v autobuse prednosť dám! 
Každá vráska na ich tvári 
ukazuje život starý. 
 
U babičky, u deduška, 
zabavím sa do teplúčka, 
starým ľuďom pomôžem,   
ťažko je im, to už viem.  
                                                                                Veronika Adamčová, VI.A                               

Sme tak radi, že ich máme, 
veľa rád dostávame. 
Október je ich mesiac, 
keby takých bolo viac.                                                          
 
Roland Szűcs, VI.A                                                          
                                                                                                    Šašo Jašo 

                                                                                   
Šašo Jašo žongluje, 

s loptičkami tancuje. 
Cirkusantka Ela 

cvičila koňa Peja, 
zabudla na mačku, 

ihneď vzala hračku, 
mačka leto naháňa 
od večera do rána, 

a keď ho už dohnala, 
            Lukáš Bačko, IX.A                                                       zima nám už nastala. 
 

Amália Klemová, II.B                                          



 
Mačička Tigrička 

 
     Bolo slnečné ráno a mačička Tigrička sa prechádzala po lúke. Fliačik k nej pribehol a ho-
vorí: „Tigrička, poď sa hrať!“  
     Vtom vyšla z domu aj Simonka. Obaja k nej pribehli. Ona ich pohladila a začali sa spo-
lu zabávať. 
     Sliepky za plotom sa iba závistlivo pozerali a pomysleli si: „Ony sa majú, môžu si len 
tak voľne behať po dvore.“ Sliepka Lili sa zrazu začala vysmievať Tigričke aj Fliačikovi: „Vy 
ste iba mačky, my vieme aspoň lietať!“  Tigrička sa nahnevala a pustila svoju pesničku tiež: 
„Vy viete iba lietať, my však vieme loziť po stromoch a sme prítulné, ha-ha-ha!“ A tak sa 
hádali, hádali a hádali, až kým sa nevrátila domov mamka Šaratica, cica-mica. 
     A čo počuje, čo vidí? Sliepky a mačatá si navzájom ubližujú a vysmievajú sa jeden dru-
hému. Ihneď sa rozhodla zastaviť to. 
    „Stojte! Prečo sa hádete?“ „Lebo sa nevieme dohodnúť, kto z nás je lepší!“ odpovedali. 
„Ale kvôli tomu sa nemusíte hádať. Nikto nemôže byť lepší, keď sa hádate. Udobrite sa       
a povedzte si čarovné slovíčko prepáč!“  
„Prepáčte, prepáčte,...“ ozývalo sa na dvore. A tak sa všetci udobrili a boli zase priatelia. 
                   
                                        
 
                                                                  Amália Klemová, II.B 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                                      Vanesa Pohlotková, VI.A 



 
 
          Zmysly 
 
Noc sa končí a už svitá, 
cez kvet maku lúč slnka presvitá. 
Lúku môžem vidieť očami, 
jej krásy počúvať ušami. 
Môj nos jemnú vôňu cíti, 
na jazyku chuť jahôd pocíti. 
     
                                                                                 
 
                                                                              Natália Sojková, IX.A 
 
 
        Nádej 
 
V noci mesiac svieti, 
môj spev lesom letí. 
Keď už svitá, 
spev utícha. 
 
Z chrbta koňa dívam sa na svet, 
hľadám nádej, ktorej tam niet. 
Ja snívam o šťastí, 
ktoré sa mi snáď pošťastí. 
 
Na strome nado mnou škovránok spieva, 
jeho spev vo mne radosť rozlieva. 
Kým lúka ukáže svoju moc, 
všetko zaspáva, blíži sa noc.                                                 
                                                                                   
  Laura Navarová, VI.C                                                        

                                              Ján Bruzik, VI.C 
 
 



Náš pes Bonny 
 
 

     Do našej rodiny pred dvanástimi rokmi pribudlo šteniatko 
border teriéra, vlastne si ono našlo nás. Toto milé  opustené šteňa 
nás nasledovalo z lesa až k našej chate. Bolo smädné, hladné, 
špinavé, ale aj tak veľmi zlaté. Nemali sme to srdce ho tam 
nechať, a tak sme sa rozhodli, že ak skočí do auta, ide s nami.    
     Dvere auta sa otvorili, psík naskočil a už sa viezol k nám 

domov. Dostal meno Bonny. Malá nemotorná gulička nám hneď prirástla k srdcu. 
     U „najdúšika“ nikdy neviete, čo z neho vyrastie. Z našej Bonny vyrástol menší psík so 
sivo-hnedou srsťou, silnými nohami a hlavou podobnou vydre s malými uškami a veselými 
hnedými očami. Krátkym silným chvostíkom nám vždy hovorila, ako veľmi sa teší, že je 
s nami. 
     Naša Bonny bola pre nás milovaný  „oriešok“ až do jednej prechádzky, keď nám istá 
pani povedala: „Jéééj, akého krásneho border teriéra máte!“ Hneď po príchode domov sme 
pátrali na internete, kde sme zistili, že Bonny nie je obyčajný  „oriešok“,  ale  poľovnícke 
plemeno border teriér. Vtedy sme pochopili jej energickú, zvedavú a veselú povahu. Bonny rada 
behala a do každej myšacej diery v zemi musela strčiť svoj malý čierny ňufák. Vždy chcela 
chytiť všetko, čo sa jej zdalo ako korisť na poľovačke. Mačky sa nám zďaleka vyhýbali 
a susedove sliepky mali šťastie, že boli za plotom. Najradšej mala prechádzky v lese, keď 
sme išli na huby. Máme veľa spoločných zážitkov, ale jeden nám ostane v pamäti navždy.         
     Boli Vianoce a my sme ozdobili stromček čokoládovými figúrkami. Naša Bonny ostala 

doma a čakala nás, kedy prídeme všetci domov zo školy aj        
z práce. Asi sa veľmi nudila. Jej dobrý ňufáčik vyňuchal voňavú 
čokoládu, a tak sme našli vianočný stromček obratý od 
čokoládových ozdôb presne do výšky našej malej zlodejky Bonny.  
Pre psa je čokoláda ako pre nás energetický nápoj, takže náš psík 
mal energie na rozdávanie, bol ako nezastaviteľná lokomotíva. 
Odvtedy na našom vianočnom stromčeku viac čokolády nikdy 

neviseli.  
     Toto dnes píšem už len ako spomienku na nášho psíka „najdúšika“, ktorý bol pre nás 
priateľom a členom rodiny, na ktorého sa nezabúda, lebo nie nadarmo sa hovorí, že pes je 
najlepší priateľ človeka.  
 
 

Laura NAVAROVÁ, VI.C 



   
 
 
CEZPOĽNÝ BEH - OBVODNÉ KOLO - 01.10.2015 
 

 
 
 
 
 
Družstvo chlapcov v zložení Marcel 
Filakovský, Lukáš Molnár, Jakub Si-
kula  z  IX.C získalo 2. miesto.                                       
Tréner družstva: Mgr. Jozef Lukáč                                                  
 

 
 

FLORBAL  
OBVODNÉ/KRAJSKÉ KOLO - 20.10.2015/09.11.2015 

 

 
 

Jakub Jadrníček, Samuel Koper, Dominik Matoňák, Miroslav Novota, Dá-
vid Soľár z VIII.B, Samuel Beluško, Adrián Erdélyi, Matej Králik, Ľudo-
vít Kunák, Lukáš Vaculík, Lukáš Zajac z VIII.C získali v obvodnom kole 
florbalového turnaja 1. miesto a v krajskom kole obsadili 3. miesto.             
Tréner družstva: Ing. Marián Maguška  
 



 

 

 

OLYMPIÁDA  

 ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA - 21.10.2015  
 
1. Dominika Gašparová, IX.A - 51 b. 
2. Emma Kolcunová, VIII.B - 49 b.  
3. Natália Sojková, IX.A - 38 b.  
4. Karin Dudeková, VIII.B - 36 b.  
5. Liana Mastiliaková, VIII.B - 35 b.  
6. Laura Lovasová, IX.A - 34 b.  
7. Zuzana Weberová, IX.C - 31 b.  
7. Dávid Pinďar, IX.C - 31 b.  
7. Bibiána Navrátilová, IX.A - 31 b.  

 

 
Do obvodného kola postupuje Dominika Gašparová z IX.A. 

                                  PaedDr. Jana Bajtošová 

 



 
 

                    Jesenné účelové cvičenie-28.10.2015 
                                                                                                                     
Žiaci druhého stupňa o 8.30 hod. začali postupne od 5. po 9. ročník prak-
tické cvičenia na jednotlivých stanovištiach v areáli školy. Preverili si ve-
domosti z prvej pomoci, z civilnej ochrany, z orientácie v teréne, z doprav-
nej výchovy a z výchovy k bezpečnému správaniu. Absolvovali aj streľbu 
zo vzduchovky. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 44 družstiev. Najlepšie výs-
ledky dosiahli žiaci VIII.B a IX.A triedy. Po  jej absolvovaní sa žiaci veno-
vali rôznym loptovým a pohybovým hrám. 

Víťazom srdečne blahoželáme! Ing. Štefan Görcsös 

 
 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



1. VIII.B - Kolcunová, Mastiliaková, Fedor, Jadrníček, Tatár 
2. IX.A - Ružbacký, Goleňa, Balčák, Šefčík, Stropkovič 
3. VIII.B - Dudeková, Haňová, Szilágyiová,Vašková 
4. IX.C - Barger, Tauber, Adamko, Oravec 
5. IX.A - Kondáš, Badžo, Lovasová, Gašparová, Peniak 
6. VII.A - Deško, Germanič, Schürger, Varga 
7. IX.C - Cverčko, Sikula, Zvolanek,Vargovičová, Medve 
8. VI.B - Trnka, Orosz, Jurčák, Szilárdi, Kaňuk 
9. VI.C - Bruzik, Prisiažníková, Csiková, Kubániová 
10. VI.C - Jadrný, Jadrníček, J. Bartoš, Kočkár 
11. V.B - Molek, Petrigál, Šilerová, Szelley, Jariabeková 
12. VII.C - Molek, Demek, Poreba, Orság 
13. VI.A - Pohlodková, Husár, Pitlanič, Szücs 
14. V.C - Mergleský, Sidoran, Zrník, Lipnický, Dziak, Hiľovský 
15. VII.C - Oravec, Danko, Georgiev, Oráč 
16. VII.B - Fečová, Štefanovová, Vargovičová, Kaľavská, Vargová 
17. VIII.B - Anderko, Matoňák, Eliaš, Dávid, Kiss 
18. VII.A - Kurilla, Sopko, Schmidt, Mesarčík 
19. VII.A - Dvorská, Rovňáková, Porembová, Jariabeková 
20. VII.B  - Jurčo, Jacko, Kaža, Kapcár 
21. VI.A - Bražinová, Hlebová, Adamčová, Kelišek 
22. V.C - Husár, Juhás, Hudec, Galajda, Bocko 
23. VI.C - Navarová, Špontáková, Mester, Do Tri 
24. VI.A - Braso, Tatič, Kunder, Pavelek 
25. V.A - Buko, Görcsös, Pavel, Olejár, Gašpar 
26. VII.A - Kuľbagová, Boňková, Potošňáková, Kašková 
27. VIII.C - Farbár, Kubáni, Tresa, Kuľaša, Erdélyi 
28. V.C - Oláh Gejza, Oláh Roland, Vaško, Drotár, Tomko 
29. V.B - Erdélyiová, Mihaliková, Kelíšková, Kollarčíková 
30. VI.B - Repčík, Slafkovský, Kmec, Staurovský, Gajdoš 
31. VI.C - Štec, Škrek, Štefanisko, Greguss 
32. V.B - Priščák, Vaňuš, Štrbák, Sasák, Eperješi 
33. V.A - Kollár, Emödi, Tomlein, Takács, Kanász 
34. V.C - Fenčák, Janovová, Lenčešová, Chomová 
35. VI.B - Hudáková, Rusnák, Eröš, Vinclér, Majančik 
36. VII.B - Vassay, Antal, Kostrapská, Adamčová 
37. V.A - Juhás, Žec, Varga, Jusko 
38. VII.C - Novák, Kudláč, Fialka, Bakoš 
39. V.B - Karajoš, Varinský, Makó, Malák, Šulek 
40. V.A - Valenčíková, Emödiová, Turtáková, Litavec, Ružbacký 
41. V.B - Jadrný, Zahatňanský, Janočko, Mandelík, Eliaš 
42. V.A - Bérešová, Fábryová, Surinčaková, Oros, Vasiľ 
43. V.C -  Haňo, Schuster, S.Juhás, Hurajt, Šimko 
44. VI.B - Kováč, Varga Daniel, Varga Martin, Prievozník 
 
http://zspovke.edupage.org/text/?text=text/text2&subpage=4 



 2015 / 2016 - VÝSLEDKY ZBERU PAPIERA - 1. KOLO  

TRIEDNE KOLEKTÍVY A JEDNOTLIVCI 

 

  

 

 

1. III.B 2443 
 

1. III.B 2443 
 

1. V.B 889 1. Petrik I.A 217 

2. II.B 947 
 

2. II.B 947 
 

2. VII.B 562 2. Skička I.B 174 

3. V.B 889 
 

3. III.A 883 
 

3. V.C 483 3. -------------- I.C 0 

4. III.A 883 4. II.A 743 4. VI.C 413 4. Križanová II.A 535  

5. II.A 743 5. IV.B 582 5. V.A 394 5. Klemová II.B 193 

6. IV.B 582 6. IV.A 577 6. VIII.B 149 6. Mandelíková  III.A 578 

7. IV.A 577 7. I.B 491 7. IX.A 144 7. Juhás III.B 2079  

8. VII.B 562 8. I.A 377 8. VI.B 142 8. Liščinský IV.A 180 

9. I.B 491 9. I.C 35 9. IX.C 119 9. Adámy IV.B 265 

10. V.C 483 10. VI.A 111 10. Litavec V.A 120 

11. VI.C 413 11. VII.A 75 11. Erdélyiová V.B 414 

12. V.A 394 12. VIII.C 27 12. Galický V.C 130 

13. I.A 377 13. VII.C 20 13. Hlebová VI.A 32 

14. VIII.B 149 14. Repčík VI.B 95 

15. IX.A 144 
 

15. Greguss VI.C 145 

16. VI.B 142 16. Kašková VII.A 50 

17. IX.C 119 17. Kaľavská VII.B 145 

18. VI.A 111 18.  ------------- VII.C 0 

19. VII.A 75 19. Kolcunová VIII.B 33 

20. I.C 35 20. Vaculík VIII.C 27 

21. VIII.C 27 21. Tirpák IX.A 48 

22. VII.C 20 22. Čverčko IX.C 90 

 
 

ZRŠ, Mgr. Iveta Zschäbitzová 



        
 

... pripravili pre spolužiakov z II. stupňa žiaci IX.A a IX.C triedy ... 
 

                          ... FOTOREPORTÁŽ  Z 27.10.2015 ...  
 

 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 

    
 

 
 
   
 



                                    PROJEKTY  
                                 NAŠEJ ŠKOLY 
 
                                             
 

   „FACEBOOK-FACELOOK“  

 
 
Tento školský rok sa v našej škole realizuje projekt v spolupráci s nezisko-
vou organizáciou Miesto pod slnkom s garanciou Hodiny deťom pod náz-
vom „FACEBOOK-FACELOOK“. Jeho cieľom je u žiakov minimalizovať 
riziká súčasného virtuálneho sveta, nakoľko sú mu častokrát vystavení ne-
kontrolovateľne. A práve preto sa zameriava na  jedinca a nadobúdanie 
dostatočného sebaobrazu a obranných mechanizmov, ako i utváranie a po-
silňovanie reálnych sociálnych sietí.  
 
 
 

                                           
 
 

 
RNDr. Marta Žolobaničová 

 
 

 

 

 

 

 

Barbora  Rovňáková, VII.A 



   

 

 

 

 

Naša ZŠ sa v školskom roku 2015/2016 zapojila  do druhého roka plnenia kritérií 
projektu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM-NADSTAVBOVÁ ÚROVEŇ.            

                                                                        

     Všetky informácie  o projekte a priebežnom plnení úloh z Akčného plánu budeme 
uverejňovať na webovej stránke školy (UNICEF)  http://zspovke.edupage.org/text8/?     
a na nástenke v hlavnom pavilóne školy. 

 
     Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti 
bezpečne, dobre, sebaisto, do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záuj-
mu programu, kľúčové sú participácia, rešpekt, zodpovednosť.      

                                 

     Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje 
rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi. 

 
         Program je realizovaný v dvoch úrovniach – základnej a nadstavbovej. 

     Na získanie titulu Škola priateľská k deťom je potrebné splniť minimálne týchto 7 
základných kritérií: 

• informovanie detí a rodičov o programe Škola priateľská k deťom 
• školenie pre personál školy  
• nástenka venovaná právam detí, spolupráci s UNICEF-om a Linke detskej 

istoty pri SV pre UNICEF 
• práva detí v školskom vzdelávacom procese 
• participácia detí na chode školy  
• zapájanie školy do aktivít UNICEF Slovensko 
• žiacky školský parlament/žiacka školská rada 



BESEDA S AMBASÁDORKAMI UNICEF-U 
 

     Annou Lonekovou a Janou Kozoňovou sa konala 20.10.2015 v zasa-
dačke školy. Do 90-minútových interaktívnych hodín sa zapojili žiačky     
a žiaci zo VI.A triedy.  

     Vedomosti o UNICEF-e, o aktuálnych problémoch detí vo svete, ktoré 
rieši, o detských právach si obohatili aj formou hier a diskusiou o premiet-
nutom filme.                                                                             

     Interaktívny workshop so žiakmi 1. stupňa sa uskutoční v II. polroku 
školského roka. 

 

 

 

 

                                

 

           
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



    
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  Tereza Hlebová, VI.A 

... školenie pedagogického 
a nepedagogického personálu školy 
o UNICEF-e, o detských právach, 

o projekte Škola priateľská k deťom 
03.11.2015 

za účasti podpredsedníčky Žiackej školskej 
rady, Emmy Kolcunovej z VIII.B triedy... 



    
SPOLOČNÉ  
         RODIČOVSKÉ     
                     ZDRUŽENIA  
                                                           SO ŽIAKMI 
 
 
sa na I. stupni našej ZŠ realizovali 12.11.2015. Žiaci si sami pripravili 
nástenky s tematikou UNICEF-u a detských práv. Rodičom odovzdali 
vyplnené „prihlášky do súťaže o super rodinu.“ Rodičia boli milo 
prekvapení, veľa sa dozvedeli o tom, po čom túžia ich deti, ako vnímajú 
svoju rodinu. Podľa reakcií rodičov bolo zjavné, že sa mnohí potešili 
a niektorí  sa zamysleli  nad tým, čo ich rodine chýba, aby sa deti cítili 
spokojnejšie. Aj deťom sa páčilo, že mohli takouto formou vyjadriť svoj 
názor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Perličky zo školských lavíc 

 
 
... zaznamenala na hodinách dejepisu                                             
                                 pani učiteľka, Mgr. Valéria Tokárová ... 
 

 

... ľudia sa rozpadli na menšie skupenstvá ... (skupiny) 

 
... Konštantín vošiel do kláštora ... (vstúpil) 
 

... Slovania sa dorozumievali pomocou kresieb a nárezov ... 

(zárezov) 

 
... Moravsko-panské legendy ... (panónske) 

 

... nostalgická rasa ... (nordická) 

 

... dym sa odparoval von otvorom v strede ... (vychádzal) 
 
... Podunajská Rus ... (Podkarpatská Rus) 

 

... panovník rozšíril svoje územie o Zátišie ... (Zátisie) 

 

... ochlpené nosorožce ... (chlpaté) 
 

... svätý Doraz ...  (Gorazd) 

 

... odvážni bojovia ... (bojovníci) 
 

Určite ste sa aj vy, milí spolužiaci, neraz na vyučovacích hodinách schuti zasmiali 
na „múdrostiach“ svojich spolužiakov. Preto neváhajte, zapisujte si ich a obohaťte 
nimi studnicu žiackych múdrosloví. Tešíme sa na nové perličky. 
 



                  
 

Ja, prváčik, sľubujem vám, 
že na všetkých hodinách pozor dám. 

                                         Pripravím sa na každý deň riadne, 

desiatu zjem každopádne. 
Písmenká a čísla úhľadne napíšem perom 

a nakloním ich tým správnym smerom. 
Pravidlá slušného správania dodržím vždy a rád, 
v triede a v škole som s každým dobrý kamarát. 

Usilovať sa budem zvládnuť všetko sám, 
tak na svoju prvácku česť prisahám! 

 
                    

 
 

27.10.2015 
ÁTRIUM 

KLUB        
 

 
´ 
 
             ... prváčikov do „cechu žiackeho“ prijal  RŠ, RNDr. Ľuboš  Hvozdovič ...                                                             
          
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ... peknú slávnosť pripravili pre svojich žiakov pani učiteľky Mgr. Mária   
                      Gombíková, Mgr. Martina Kelíšková a Mgr. Lucia Kalinačová ... 



 

 
 
 

Jazykové okienko 
Nie viď, ale pozri... 

                                                                                                                                             
Za slovkom viď nepíšeme bodku, lebo to nie je skratka. Ide o zastaraný rozkazovací 
spôsob od slovesa vidieť, ktorý mal v minulosti podoby viď aj vidz. V súčasnosti sa 
odporúča pri odkazovaní na literárne zdroje používať namiesto zastaraného výrazu 
viď spisovný infinitívny tvar od slovesa pozrieť – pozri, napr. pozri s. 3, pozri prílohu 
a pod. Pri odkazovaní sa používa aj skratka slova porovnaj – porov., napr. porov. 
Mistrík, 1985, s. 148 – 151. 
 
 

Slovenský pokoj a český klid  

Slovo kľud je nepotrebná výpožička z češtiny. Ide o hláskový prepis českého slova 
klid. V slovenčine, a nielen v spisovnej, máme pokoj, pokojný, pokojne. A preto 
správne po slovensky je pokoj ľuďom dobrej vôle; vegetačný pokoj; pokoj v rodine; 
pokojné prežitie vianočných sviatkov; pokojný deň; pokojný človek; rieka tiekla po-
kojne; dieťa spí pokojne; pokojne hovoriť; mať dušu, srdce na pokoji; dať nieko-
mu svätý pokoj; odobrať sa na večný pokoj; odpočívať v pokoji. 

 

Chodíme pre chlieb alebo po chlieb? 

V jazykovej praxi sa často stretávame s váhaním pri používaní predložiek pre a po.   
Z hľadiska jazykovej kultúry sa predložka pre nesprávne používa najmä v prípadoch 
ako: ísť pre chlieb, poslať pre noviny, ísť pre lekára, zohnúť sa pre vedro s vodou, ísť 
pre odporúčací lístok, ísť pre prsteň. 
Pri slovesách pohybu je však základnou predložkou, ktorou v spisovnej slovenčine 
vyjadrujeme účel, resp. cieľ činnosti, predložka po. Nie je správne ju nahrádzať pred-
ložkou pre, ktorá je základnou predložkou na vyjadrenie príčiny. Predložka pre vy-
jadruje účel len v ustálených spojeniach (napr. chovať pre krásu, pre kožušinu, pois-
tiť pre prípad poistenia), medzi ktoré uvedené príklady nepatria. 
Správne sú teda vyjadrenia: ísťpo chlieb, poslať po noviny, ísť po lekára, zohnúť sa 
po vedro s vodou, ísť po odporúčací lístok, ísť po kamaráta,... 

zdroj: http://jazykovaporadna.sme.sk/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        ... potulky časom vážne i veselo ... 
 
 

            
 

                            ... od 01.09.1965 
           sa začala písať história našej základnej školy ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
... zvedaví školáci čakajú na otvorenie školského roka 1965/1966 ... 
 



 

... spomienky na pionierske časy ... 
 
 
 

 
 
                                                                                 
                
 
 
 
 
 
  

... karnevalová nálada ...                                                  
                                                                                  ... školská akadémia ... 
 
 
 
 
      
 
 
         
 
 
 
 
 
 
... učili vašich rodičov, starých rodičov ...              Tomáš Peniak, IX.A 
                školský rok 1974/1975 



ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI NAŠEJ ŠKOLY 
 

v školskom roku 2007/2008 
 

                                              TOMÁŠ JURČO 
 
   
 
 
 
 
     

 
... je odchovancom košického hokeja.  

 

V roku 2009 odišiel do zámoria, kde v juniorskej 

súťaži QMJHL pôsobil v tíme Saint John Sea Dogs.  

 

 

V premiérovej sezóne 2009/2010 v drese Saint John 

nastúpil vrátane play-off na 85 zápasov a na konto 

si pripísal 68 bodov (33+35).  

 

 

V sezóne 2010/2011 odohral 61 zápasov a k zisku 

Memorial Cupu prispel 31 gólmi a 25 asistenciami.  

V roku 2011 bol draftovaný v druhom kole z 

celkového 35. miesta klubom NHL – Detroit Red 

Wings.  

 

 

V auguste 2012 podpísal s Detroitom trojročnú 

nováčikovskú zmluvu. Sezónu 2012/2013 odohral 

na farme Detroitu, v klube Grand Rapids Griffins.  

 

 

Sezóna 2013/2014 bola pre Jurča mimoriadne 

úspešná, prebojoval sa do hlavného tímu Detroitu 

Red Wings a pripísal si aj štart na ZOH v Soči.  
 

 

V premiérovej sezóne za Detroit nastúpil na 40 

stretnutí, v ktorých zazamenal 15 bodov (8 gólov, 7 

asistencií). 

 

zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Jur%C4%8Do_(1992) 

Štátna 

príslušnosť 

Slovensko 

Narodenie 28. december 1992 (22 rokov), 

Košice, Slovensko 

Prezývka Jurky 

Pozícia pravé krídlo 

Streľba ľavou rukou 

Výška a váha 188 cm, 85 kg 

Tím Grand Rapids Griffins  

Bývalé tímy HC Košice (SVK) 

Saint John Sea Dogs (QMJHL) 

NHL Draft  35. celkovo, 2011, 

Detroit Red Wings 

Aktívna činnosť 2009 – súčasnosť 



                           
                          HYMNA   ŠKOLY 
 

My sme malí školáci, 
veľa predmetov máme, 
svoju školu ľúbime, 
nikdy sa nevzdáme. 

 
Refrén: Naša škola svojich žiakov volá: 

„Príďte, žiaci, vravím vám, 
dvere otváram!“ 

 
My sme malí športovci, 
však veľké srdcia máme, 

chodíme na zápasy, 
radi vyhrávame. 

 
Refrén: Športovci a školáci, 

to je dobrá banda, 
všetci spolu držíme 

a s nami je vždy sranda. 
 

Refrén: Keď našu školu opustím, 
vo svete sa nestratím, 

rád si na ňu spomeniem 
a lásku jej vrátim. 



... humor je aj v škole korením života...   
 

            
 


