
 

 





Keď si rodina sadne k jednému stolu, 

vtedy začínajú sviatky pokoja a mieru 

Medovníčky pečú spolu ocko, mamka, detičky, 

na stole nesmú chýbať žiadne vecičky. 

Keď zazvoní Ježiško na zvonček, 

všetci bežia hneď pod stromček. 

Nakoniec večere sadnú si spolu, 

sledujú Popelku. 

Detičky zaľahnú do postieľok, 

prežijú čarovnú noc s anjelom. 



 



Žiaci 1. a 2. ročníka si merali sily v prvej spoločnej vedomostnej 

súťaži Všetkovedko 

Ďalší turnaj v prehadzovanej - CVČ 
Orgovánová 5 - nám priniesol prvý VYHRATÝ 
zápas v silnej konkurencii žiačok 8. ročníkov .  

Pripravujeme sa na ďalšie športové výzvy ... 

Turnaj o “Pohár starostu mestskej časti KVP”.   
 



Naše šikovné žiačky 6.A a 5.A sa hneď v októbri zúčastnili turnaja v 
prehadzovanej. Okrem 
cenných skúseností v 
kolektívnom športe 
sme pre našu školu 
získali diplom a 12 

dresov s logom školy . 



STAROZAGORIÁDA 

Už tradične na našej škole v mesiaci november prebieha slávnostné 

vítanie, tzv. „Starozagoriáda“ našich nových, 

malých školákov- prvákov. Telocvičňa sa 

premenila na krásne javisko. 

 Ako prvý sa na úvod slávnostnej 

imatrikulácie prihovoril ku všetkým p. riaditeľ 

PaedDr. A. Suchan. Všetkých privítal milými 

a vrúcnymi slovami, hlavne prváčikom 

poprial všetko naj.. v laviciach našej školy 

a odovzdal im „slávnostné stužky“ na počesť 

ich prijatia medzi žiakov ZŠ Starozagorská. 

Slávnosti sa zúčastnili, samozrejme, aj triedna pani učiteľka Mgr. G. 

Pribulová a pani vychovávateľka G.Husztyová, ktorá s prváčikmi 

zaspievala a zarecitovala.  

Kultúrny program pod vedením pani učiteľky 

Novysedlákovej rozveselil prítomných. Spevácky 



súbor „Zvonček“ a prváci zaspievali prvácku hymnu.  Nechýbali súťaže 

i krátka diskotéka. 

Všetci sa mohli ponúknuť chutným a  zdravým jedlom i pitím. 

                             D. Novysedláková 

Žiaci 2.A sa rozhodli vyčistiť a 

skrášliť okolie našej školy. Na jeseň 

sme vyzbierali odpadky, na jar opäť 

štartujeme - pomôžu nám aj naši 

rodičia.  V. Dudíková 

Aj oči jedia 

Aj takto môže jedlo vyzerať na Vašich  stoloch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Celoslovenská kampaň 
ČERVENÉ STUŽKY 

 
 



1. december je svetovým dňom boja proti AIDS. Aj naša škola sa 
v mesiacoch október  a november zapojila do podpory šľachetnej 
myšlienky. Celoslovenská kampaň Červené stužky už trinástym rokom 

oslovuje školy, aby v mnohých 
aktivitách vyjadrili súdržnosť v 
boji proti AIDS a zároveň šírili 
osvetu v oblasti prevencie. Žiaci 
druhého stupňa sa zúčastnili 
troch aktivít. Výtvarne sme 
spracovali pohľadnice pre 
Červené stužky, začiatkom 
novembra sme všetci nosili 

malú červenú stužku a v poslednej aktivite sme sa spojili a vytvorili živú 
červenú stužku. Ako sa nám to podarilo, môžete vidieť na fotografiách. 

Zber papiera 

 V novembri tohto školského roka sme zorganizovali jesennú časť 

zberu papiera, ktorej sa zúčastnili nielen žiaci, ale aj zamestnanci našej školy. 



Skrátili sme časové rozpätie zberu, s cieľom čo najefektívnejšie využiť čas 

pedagógov, ktorí aj toho roku s radosťou pomáhali s vážením druhotnej 

suroviny. Vyhodnocovali sme na úrovni jednotlivca a udelili sme špeciálnu 

cenu v hodnote 30 €. Špeciálnu cenu mohla získať trieda, z ktorej sa do zberu 

zapojilo v priemere najviac žiakov. Žiaci súťažili o hodnotné ceny. Darčekovú 

poukážku v hodnote 20 € získala Timea Adzimová z 9.A triedy s nazbieraným 

množstvom papiera 339 kg. Darčekovú poukážku v hodnote 15 € si vysúťažil 

Maroš Slivenský  zo 4.A triedy, ktorý nazbieral 174 kg papiera a poukážku 

v hodnote 10 € získal Dávid Budai z 9.A triedy, ktorý doniesol 171,3 kg 

papiera. Špeciálnu cenu získala trieda 8.B, z ktorej sa zapojilo 9 žiakov a spolu 

nazbierali 245 kg papiera. Sme radi, že sa do zberu zapájate a tešíme sa na vás 

opäť v jarnej časti zberu papiera.    E. Daková 

       

Blahoželáme!!!!! 

Mikuláš v škole 
Deň detí je dvakrát do roka! Okrem prvojúnových osláv 

majú deti svoj veľký sviatok aj na 

svätého Mikuláša. V piatok 

šiesteho decembra navštívil 

Mikuláš v sprievode čertov a 

anjelov žiakov bežných tried 

našej školy. Žiaci tried s NKS 



vyplnili čas do príchodu Mikuláša súťažením v zábavnom 

programe. Ôsmaci a siedmaci si preverili vedomosti vo 

vedomostnom kvíze, nižšie ročníky spoznávali zvuky 

zvierat, hádzali loptičkou na cieľ, poskladali puzzle a 

precvičili si postreh v rozprávkovom pexese. Bez sladkej 

odmeny neodišiel nik.  

List pre Ježiška 

Milý Ježiško, 

úvodom môjho listu Ťa srdečne pozdravujem. Dúfam, 

že sa veľmi nenahneváš, že sa celý rok neozvem, ale až 

teraz. 

Chcem Ťa o niečo poprosiť. Blížia sa Vianoce a ja si neželám nič iné, len aby 

nám napadlo veľa snehu. 

Vieš si predstaviť Vianoce bez snehu? Ubezpečujem Ťa, že som bol po celý 

rok dobrý, a aj keď som nebol, určite to nebolo naschvál. Pomáhal som 

rodičom, dokonca som aj povysával. A preto by som si želal playstation, Lego 

City, loptu, rybičky, korytnačku a veľa lásky ľuďom na Zemi. 

Ak budeš čítať tento list, spomeň si na mňa a ja Ti ako poďakovanie postavím 

snehuliaka. 

Ďakujem. 

S láskou Tvoj Tomáš 

Adventný čas 

Opäť  k nám prišiel adventný čas, 

zbližuje ľudí všade vôkol nás, 



Šťastné a veselé želáme Vám Vianoce, 

nech sa na Vás stromček do diaľky ligoce. 

A detské očká nech žiaria šťastím, 

lúčim sa s Vami s týmto malým prianím 

B. Džurňáková, 6. A 

 

 

Zasmejme sa  

Malý Miško píše Ježiškovi, čo by chcel na Vianoce pod stromček. 

Chcel by som: sánky, nové značkové lyže a lyžiarky, bicykel, 

kolobežku, kolieskové korčule, tablet, nový LCD televízor, mp3 

prehrávač, snowboard s výbavou, notebook, playstation, nové hodinky, 

autíčko na diaľkové ovládanie, štyri 3D hry do počítača… a veľa iných 

vecí, ale keďže som veľmi skromný, tak tie ďalšie už nemusia byť. 

Janko sa na Vianoce pýta otca: 

– Oco vieš, ktorý vlak najviac mešká? No predsa ten, čo si mi sľúbil 

minulé Vianoce. 

Policajt sa rozhodne, že si uloví 

vianočného kapra. 

Zobral náradie a začal sekať dieru do 

ľadu. 

Odrazu príde za ním jeden pán a kričí: 

- Okamžite prestaňte sekať do toho 

ľadu! 

- Akým právom mi to zakazujete!? 

- Právom správcu zimného štadióna! 

 



-Prečo si napísala v slove Bratislava veľké písmeno  

a v slove Levice malé? 

- Lebo Bratislava je väčšie mesto. 

 

"Trením vzniká teplo" - hovorí učiteľ. "Pošúchajte si dlaň o dlaň.  

 Čo nám vzniklo?" 

"Také čierne šúľančeky na rukách..." 

 

Učiteľka sa pýta žiaka: 

- Koľko rokov má dnes človek, ktorý sa narodil v roku 1964? 

- Muž či žena? 

Perníkový koláč 

Dnes som si pripravila jednoduchý recept na skvelý perníkový koláč, 

ktorý budete mať raz dva hotový a dobre si na ňom aj pochutnáte!  

Potrebujeme: 400 g hladkej múky, 300 g práškového cukru, 500 ml 

mlieka, 150 ml oleja, 2 PL kakaa, 1 ks vajca, 1 ks kypriaceho prášku do pečiva, 

1 ks kypriaceho prášku do perníka, 1 ks vanilkového cukru, ríbezľový lekvár  

Postup:  

1. Do misky dáme múku a cukor, pomiešame a prilejeme mlieko. 

 2. Všetko pomiešame a prilievame olej.  

3. Všetko spolu premiešame a pridáme kakao a vajíčko.  

4. Opäť zamiešame a na záver pridáme prášok do pečiva, do perníka a 

vanilkový cukor.  

5. Plech na pečenie vymastíme Palmarínom alebo 

olejom a vysypeme múkou.  

6. Cesto vylejeme na plech a pečieme približne 30 

minút na 175 stupňov. Ku koncu pečenia postupne 



6  –  5  =       C 

Pokyny k využitiu kupónu “Neskušáčik!“ 

Žiak má právo pomocou PLATNÉHO  

kupónu odmietnuť odpovedať. Na kupón 

napíše svoje meno a predmet a odovzdá ho 

učiteľovi so SLUŠNÝM vysvetlením, prečo 

mu to dnes nevychádza. Toto právo nemôže 

uplatniť:   na písomke. Každý žiak má právo 

len na jeden kupón.  

uberáme na stupňoch aby sa koláč prepiekol aj vnútri a aby neprihorel.  

7. Keď máme koláč upečený potrieme ho lekvárom a necháme vychladnúť.  

8. Vrch môžeme poliať čokoládou. 

Dobru chuť k sviatočnému stolu!! 

 

 

 

VYPOČÍTAJ, DOPLŇ do žltých políčok + alebo - 

3 + 3 =   4 + 2 =  

–  –    –  –  – 

2 + 1 =   3 + 1 =  

=  =  =  =  =  = 

 +  =      =  

ZISTI,  ČO  SA  UKRÝVA  V  TAJNIČKE.  

 

 

 

2  +  2  = I 1  +  4  = O 

4  +  2  = 4  –  2  = E 1  –  1  =      N A 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

TAJNIČKA  JE   
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6  –  3  =      V 

ZDOBENIE PERNÍČKA 
Použite geometrické tvary 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPOLOČENSKÉ  
SPRÁVANIE  - KVÍZ     

 
1. Najčastejším a najbežnejším 
prejavom slušnosti je: 
    A) oslovenie 
    B) predstavenie 
    C) pozdrav 
    D) osobný kontakt 
 
2. Kto pozdraví ako prvý: 
    A) mladší staršieho 
    B) starší mladšieho 
    C) žena muža 
    D) prítomní v miestnosti 
prichádzajúceho 
 
3. Kto podáva ruku ako prvý? Nájdite 
nesprávnu odpoveď: 
    A) žena mužovi 
    B) starší mladšiemu 
    C) nadriadený podriadenému 
    D) ml. dievča st. mužovi 
 
 
4. Označ všetky pravidlá, ktoré 
musíme dodržiavať pri telefonovaní: 
    A) vhodnú hodinu 
    B) spýtať sa, či nerušíme 
    C) dlhý rozhovor 
    D) bezvýznamná záležitosť 
    E) telefonovať na pracovisko 
    F) telefonovať na návšteve 
    G) rozdávať cudzie telef. čísla 
    H) predstaviť sa menom alebo 
telef. číslom 
    I ) slušný rozhovor 
    J ) pozdrav na začiatku a konci 
hovoru 
    K) dĺžku hovoru určuje volajúci 
 

 
 
   
 
  5. Usporiadajte menu: 
    A) predkrm 
    B) polievka 
    C) aperitív 
    D) káva 
    E) hlavné jedlo 
    F) múčnik 
 
6. Ako jeme chlieb pri jedení 
hlavných jedál: 
    A) krájame ho 
    B) odhryzujeme 
    C) lámeme ho 
    D) namáčame ho do jedla 
 
7. Nastúpite do vlaku a v kupé sedí už 
niekoľko pasažierov. Čo urobíte? 
    A) pozdravíte 
    B) pozdravíte a predstavíte sa 
    C) pozdravíte a spýtate sa, či je 
miesto voľné 
    D) vojdete a ticho si sadnete na 
svoje miesto 
 
8. Vyhľadajte základné pravidlá pri 
cestovaní v dopravnom prostriedku: 
    A) prednosť majú vystupujúci 
    B) tlačíme sa 
    C) uvoľníme miesto starším 
    D) cestujeme na čierno 
    E) nefajčime a nenastupujeme so 
zmrzlinou 
    F) hlučne rozprávame alebo 
počúvame hlučnú hudbu 
    G) pozdravíme vodiča  

 

 


