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Výtvarná súťaž 
 "R.O.R. na škole" 

 
Milí žiaci, 

všetci jasne vnímame ako nám zákerný vírus menom COVID-19   
zmenil život. Či už sa nám to páči, alebo nie,  

musíme sa navzájom chrániť. Najúčinnejšou zbraňou  
je ohľaduplné dodržiavanie známeho R.O.R. 

  
Naša škola v mesiaci november vyhlásila výtvarnú súťaž.        

Žiaci mali za úlohu originálne, nápadito, vtipne, či esteticky výtvarne  
spracovať návrhy na piktogramy, ktoré by zobrazovali dodržiavanie 

R.O.R 
Víťazné práce dnes nájdete na chodbách našej školy!  

Výhercom blahoželáme! 
  

Alan Kaszycki - VII.A Hugo Polner - VIII.B Sofia Garbárová - VII.A 
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Môj sen 

alebo o čom snívajú štvrtáčky  
Myslím, že slohové práce sa celkom vydarili, lebo vďaka téme sa zahĺbili do 
seba, snívali o svojom živote.  Som rada, že sme si so žiakmi mohli vyskúšať 
niečo nové. Zostáva len dúfať, že keď si moji žiaci po rokoch slohy prečítajú, 
budú môcť skonštatovať, že sa im predsa len niečo (alebo všetko) z vysnívaných 
veci splnilo.  

 

  

  

My a                                        Dištančná výučba našimi očami 

Dňa 26.10. prišiel ten deň, keď sme museli ostať doma,. Situácia v nemocniciach sa zhoršovala. 
Ministerstvo rozhodlo, že sa budeme istý čas učiť z domu. Dostali sme upravený rozvrh 
a nabehli na dištančnú výučbu. Bolo to nesmierne náročné pre všetkých, pre mňa, mojich 
rodičov, ale isto aj pre učiteľov. Veď nikto z nás takúto situáciu dovtedy nezažil. 

 U mňa sa vôbec nič nezmenilo, každý deň som vstávala o 6.00 hod., aby som si 
pripravila veci na nový deň. Potom sme mali online hodiny. Popoludní prichádzali zadania 
z ostatných predmetov, ktoré neboli online. Končila som niektoré dni aj o 18.00hod. Počas tohto 
obdobia som sama dostala Covid 19, verte,  nebolo to nič príjemné. Horúčky, kašeľ, sople, moje 
unavené telo, ale aj tak som si zahryzla so jazyka a pracovala ďalej.  Počas tohto obdobia mi 
najviac chýbali spolužiaci a kamaráti, ale aj učitelia. Kontakt cez počítač Vám živého človeka 
nenahradí.  

Želám si a modlím sa, aby sme už nikdy nemuseli ostať doma. 

 Vzdelanie je naša budúcnosť a my sme budúcnosť krajiny. (K.C, 8.B) 

 Počas učenia doma, teda počas karantény sa mi učilo veľmi ťažko. Dlho mi trvalo, 
kým som pochopila učivo. Najviac mi ale chýbali spolužiaci a učitelia, aj keď sme sa videli 
na online hodinách. Bolo mi veľmi smutno, v apríli som sa nevedela dočkať návratu.          
          ( Z.H., 8.B) 

 Počas dištančného učenia bolo veľa zábavných chvíľ na vyučovaní, ale aj nervov, ak 
vypadol internet. Mali sme hodiny, kde sme sa učili i hrali, veľmi mi chýbali pokusy. A tiež 
moji spolužiaci.        (L.Š., 8.B) 

 Mimoriadna doba priniesla mimoriadne opatrenia a my sme ostali doma. Zmenil sa 
nám rozvrh, pribudlo nám viac samostatnej práce. Vedeli sme si rozvrhnúť svoj čas. Nie 
všetko sme si robili ráno. Naučili sme sa lepšie pracovať s počítačom. Všetci sme sa snažili, 
ako sme vedeli. Najhoršie bolo, keď vypadol zvuk, či obraz, či internet vôbec. Ale bola to 
škola bez kamarátov. Veľmi sme sa tešili na návrat do školy.    (kol. 7.B) 

Divné školské roky 

Posledné dva roky sú divné. Boli sme zvyknutí vstávať skôr, nosiť tašky so sto kilami kníh. 
Zmenilo sa všetko. Nevstávame, zostávame v pyžame, prišuchceme sa k počítaču,  narýchlo 
pozháňame učebnice, zošity, perá,  zapneme meeting, vypneme kameru, aby nebolo vidieť, že 
my ešte nič nevidíme. Veď ešte pred chvíľou sme spali. 

Dlho sme si na tieto čudné hodiny zvykali, teraz sme opäť v škole, prechádzame na staré zvyky. 
Je také ťažké spomenúť si, čo bolo pred dvomi rokmi, zošity máme prázdne, hlavy tiež,  nie a nie 
si spomenúť. Aj triedy sú iné, zrekonštruované, vynovené, pekné. Len už chceme v nich 
pobudnúť dlhšie, užiť si ich ,  nie že po prázdninách sa stretneme a hneď zas rozídeme. Hádam 
príchod v septembri bude na dlho, ktoré bude prerušené len krátkymi prázdninami.  

Je  zvláštne, že sa tešíme na vyučovanie a nie na voľno ?   (J.N., 5.A) 
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Ľudové kroje v našom regióne – projekty 4.A trieda 

Žiaci 4.A triedy si na hodine vlastivedy pripravili projekty k téme ĽUDOVÉ 
KROJE V NAŠOM REGIÓNE. 
Pracovali v skupinách. Z pripraveného materiálu, z fotografií, z obrázkov a zo 
zozbieraných poznámok vytvorili krásne práce, ktoré dotvorili kresbami. Za 
usilovnú prácu boli odmenení jednotkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulujem a som na Vás pyšná! 
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 Pre žiakov prvého ročníka, zvlášť pre žiakov 1.B (triedy NKS) bol tento školský rok ťažký. 
Museli sa zoznamovať s novým kolektívom, pravidlami školy a zároveň si prechádzali 
obmedzeným vzdelávaním – online výučbou. Žiaci toto všetko zvládli na usilovnú včeličku, 
keďže hodnotenie nemajú známkou.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Návšteva ZOO v Kavečanoch, 
pri príležitosti MDD bola pre 
nich odmenou. Deti sa veľmi 
tešili zo zvierat, nákupov, ale 
najviac sa potešili Dinosaurom. Určite si z tejto návštevy 

uchovajú pekné 
spomienky 

 

 

MDD – náš deň 

Tak sme sa konečne dočkali! Uvoľnenie covidových opatrení umožnilo žiakom pripomenúť si 
Medzinárodný deň detí športovo-zábavnými aktivitami 
v škole i mimo nej. Učenie išlo bokom a zoo, ihriská a 
školská telocvičňa, ktorá zívala takmer celý čas prázdnotou, 
sa naplnila smiechom a dobrou náladou žiakov 8.A triedy. 
Chlapci si s chuťou zahrali futbal a dievčatá skúšali 
gymnastické i basketbalové kreácie. Keďže počasie bolo 
počas prvého júnového dňa slnečné, ôsmaci vybehli na 
chvíľu z telocvične 
vonku na multifunkčné 
ihrisko a nechýbala ani 

osviežujúca zmrzlina 
z neďalekej cukrárne. Po dlhých týždňoch 

obmedzení a izolácie padlo príjemne strávené 
predpoludnie každému vhod a sviatok všetkých detí tak 
dostal trochu zvláštnu „vyslobodzujúcu“ príchuť...        

Deti z 2.B oslávili svoj sviatok výletom na Strelnicu v 
Hodkovciach, kde sa naozaj nenudili. Vyskúšali si streľbu 
z luku, povozili sa na poníkoch, 

dozvedeli sa veľa 
zaujímavého o 
športovej streľbe. 
Okrem sladkostí a 
darčekov sa podávalo 
aj to najlepšie jedlo / 
vyjadrenie detí / - 
opekané špekačky. Nakoniec sa spoločne zhodli, že to 
bolo úžasné dopoludnie. 
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Michal Kožurko / 8.B / Bratislavský hrad 

Matúš Hejl / 9.B / jeseň v noci 

Júlia Šimková / 7.A / Betliar 

Zuzana Beregszásziová / 9.A / Vlk 

Max Müller / 6.B / Na prechádzke 

Júlia Šimková / 7.A / Bojnický zámok 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

SLOVENSKO V OBRAZOCH 
Mini galéria výtvarných prác  

žiakov našej školy  
 
 

 

Hoang Hai Dang Van / 7.A / kaštieľ Betliar Matúš Hejl / 9.B / Štrbské pleso 

Klára Cahajlová / 8.B / Oravský zámok Barbora Korpová / 7.A / kostolík v Dražovciach 

Vanesa Lichá / 7.A / Drevený kostolík Hugo Polner / 8.B / hrad Slanec 
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Deň otcov 
 
Na svojich otcov si spomenuli v slohových prácach žiaci 7.A triedy. 
 
              Môj otec 
Na opis som si vybral môjho otca, lebo mi vždy vie poradiť a niečo vysvetliť.  
Môj otec je nižšej postavy. Má síce krátke nohy, ale rýchlu chôdzu. Často chodí nakrátko 

ostrihaný. Má hnedé oči, trochu väčší nos a pekný úsmev.  
Do práce nosí uniformu, lebo je vojak. Doma rád nosí staré a pohodlné oblečenie. Na 

verejnosti je k ľuďom milý. Rád sa k cudzím ľuďom prihovorí a nikdy sa nehanbí. Má dobré 
nápady a vie si poradiť v každej situácii. Je odvážny, priamy a zodpovedný. Do práce sa mu 
niekedy nechce, ale aj tak ide. Z práce chodieva vyčerpaný. Vo voľnom čase sa venuje rodine. 

Je silný, svalnatý, ale už mu trochu narástlo brucho, a preto cvičí. Cez víkend si ráno rád 
zabehá. V zime chodievame na prechádzky a v lete sa chodievame bicyklovať. Keď ide von so 
psami, tak ma zvykne zobrať so sebou. 

Mám svojho otca veľmi rád a rád s ním trávim čas. 
 

        Samuel Hegedus, 7.A 
 
 
 

Môj otec 
      Budem písať o mojom otcovi, ktorý je veľmi pracovitý, usilovný, šikovný a je zamestnaný ako 
kamenár.                                                                                                                                                                                                   
      Jeho obľúbená farba je čierna, ale málokedy nosí čierne oblečenie. Má veľmi  zaujímavú farbu 
očí, jedno oko má hnedé a druhé modré. Svoj voľný čas trávi buď oddychovaním, alebo ide do lesa. 
Má svalnatú a vyšportovanú postavu a oblieka si väčšinou hnedé, sivé, bordové a niekedy aj čierne 
oblečenie. Zaujíma sa o stopárstvo, zvieratá, rastliny a celkovo o prírodu. 
       Je múdry, ovláda veľmi dobre biológiu. Je pracovitý, milý, dobrý, ale niekedy sa vie aj 
poriadne nahnevať. Napríklad, keď  raz pomáhal mojej sestre s učením a ona stále odbehovala 
a nechcela sa učiť, tak sa poriadne nahneval, ale neskôr sa zase upokojil.  
 

                                 Dávid Pálašthy, 7.A 
 
 
 

Zaujímavé miesta sveta - opis 
Mramorové miesto Ašchabat- biele mesto lásky 
Vedeli ste o tom , že existuje mesto celé postavené 
z najdrahšieho mramoru. Možno, nie. Avšak 
existuje, volá sa Ašchabat ( Tajomný Turkmenistan). 
Mesto je obklopené zlatými sochami a exotickými 
záhradami v strede najväčšej púšte na svete. Asi sa 
pýtalo, koľko to stálo , ako to zaplatili? 

Veľmi jednoducho, všetko je financované z peňazí 
zemného plynu. Myslíte, že sa ta, ľudia majú dobre? 
Nie je to úplne tak. Väčšina ľudí nežije v týchto 
drahých budovách , ale na vidieku. Kde sa venujú 
chovu tiav a dobytka. Národnou špecialitou je ťavie 
mlieko. 

    (M. Tóth, 8.B) 

 

 

 

Cascadas de Agua Azul v Chiapas 
Pre mňa je najzaujímavejším miesto  na svete sústava kaskád s azúrovou vodou- „modrá 
voda“. Najväčšie zoskupenie vápencových vodopádov na svete v dĺžke 6km, vytvárajúcich 
500 skalných terás. Najvyššie kaskády majú 6 metrov. Voda v nich je sfarbená tyrkysovo 
z dôvodu vysokého obsahu rozpustných minerálov. Vápenec vymodeloval bazény, v ktorých 
sa dá okúpať.            (M. K,8.B ) 
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...a sme piataci... 
 Školský rok 2020/2021 bol špecifický a veľmi náročný. Striedali sa obdobia 

prezenčného a dištančného vzdelávania, menili sa pravidlá a odporúčania, ku ktorým sme sa 

museli všetci flexibilne a adekvátne prispôsobovať. Prestup z I. stupňa medzi "veľkáčov" si 

určite predstavovali inak aj žiaci 5.A triedy. Postupne si začali zvykať a adaptovali sa k 

systému vzdelávania na II. stupni, spoznávali nové tváre pedagogického zboru. Život však 

začal písať iný, omnoho smutnejší príbeh.... opäť pandémia a znova dištančné vzdelávanie. 

Žiaci ostali doma v kruhu svojich najbližších, vo svojej "bubline", bez sociálnych interakcií, 

bez stretnutí s kamarátmi. Ostala im iba online platforma, playstation, Xbox, nuda, ......... však  

to všetci poznáme. 26. apríl bol v tomto 

školskom roku prelomový a dlho očakávaný - 

konečne nás pustili do školy. Pre žiakov 5.A 

triedy to bolo čosi viac. Mohli konečne obsadiť 

svoju úplne novú, zrekonštruovanú triedu, ktorá 

už dlho čakala na svojich nových dobyvateľov. 

Môžeme len dúfať a pevne veriť, že zas a opäť 

nezostane prázdna, bez detského úsmevu, kriku 

a ozajstného života "veľkáčov", plných zážitkov 

a spomienok.  

            Mgr. Erika Daková 

triedna učiteľka 5.A triedy 

Atrium  

Je vám v triede horúco? 

Pridajte sa k nám!  

 

S malou brigádou a veľkou pomocou pána 

školníka a tety upratovačky Aničky sme 

vyčistili a pripravili našu “letnú triedu”. 

Tu sa spolu rozprávame o všetkom, tu sa učíme :) 

      (3.A)  

Súťaž Všetkovedko 

Žiaci ročníkov 2.A, 3.A  a 4.A sa zapojili do celoslovenskej súťaže Všetkovedko. Súťaž sa 
konala dňa 1.12.2020. Celkovo z týchto  tried súťažilo 17 žiakov. Zmerali si svoje všeobecné 
vedomostné sily v troch kategóriach: Všetkovedko 2, Všetkovedko 3, Všetkovedko 4. 

 

 

 

Vyhodnotenie súťaže Všetkovedko 

Uskutočnilo sa pre pandemickú situáciu až v mesiaci apríl. Najúspešnejší riešitelia boli 
odmenení vecnými cenami a diplomom. /na snímke žiačky 2.A a 3.A/ 
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Naše práce 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

  Kresba na asfalt (1.A) 

KOMIKS 

        ( 4.A) 
Zasmejme sa 

Jurko sa pýta mamičky: „Mami, koľko je hodín?“ „O desať minút bude sedem 
hodín.“ „Mami, ale ja nechcem vedieť, koľko bude o desať minút, ale koľko je 
teraz.“ 

Rozprávajú sa dvaja spolužiaci: „ Vy sa pred obedom modlíte?“ „ Nie, naša 
mamka varí dobre.“ 

Hanka sa sťažuje rodičom: „Tá naša učiteľka nič nevie. Stále sa nás niečo 
vypytuje.“ 
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Letné tipy na čítanie (odporúča Klárka) 
 

1. Tisíc chlapčenských bozkov 

2. Povesti o slovenských hradoch 

3. Malý princ 

4. Dračie srdce 

5. Žubrienky inštalatérky 

6. Cesta hrdinu 

7. Kúzelná továreň 

8. Pre Emily 

9. Sólo pre girl Online - blogerka Zoella 

10. Diablov učeň - fantasy 

11. Štrnásťroční 

12. Povesti o slovenských jazerách, plesách, studniach a studničkách  

  

HÁDANKY 
Stále rastiem a nikdy nezabúdam. Čo som? (kev šán) 

Čo je pred tebou a nemôžeš to vidieť? (ťsoncúdub) 

Veľké uši, dlhý nos, nie som žiaden horenos. Kto som? Čo som? (nols) 

Viete, kde môžete nájsť štáty, mestá, dediny bez jediného človeka? (epam an) 

 



 
My sme veľkí prváci, 

naozajstní školáci. 
Čítať, my už všetci pekne vieme. 

Čítanie zo šlabikára, 
s nami len tak nezamáva. 
Prelúskali sme ho s vami, 
s úsmevom aj so slzami. 
Veľká vďaka patrí Vám, 

že,  dnes čítam celkom sám. 
 

Naše „know- how“  
Nespoliehajte sa na druhých, že za Vás urobia domáce úlohy. 

  Radšej si ich urobte sami, budete vedieť viac ako ostatní. 

  Učte sa, kým sa len dá, aby ste dosiahli svoj vytúžený cieľ. 

   Neflákajte školu! 

    Nerobte si zbytočne problémy, snažte sa byť slušní. 

Povedzte si svoj názor, vyjadrite svoj nesúhlas, ale všetko v rámci slušnosti. 

 Hrajte sa ako deti v škôlke. 

  Pomôž! Poďakuj! Váž si starších! 

   Útoč, len keď sa brániš, nie preto, že Ťa to baví. Slová zabolia viac ako úder. 

    Učte sa, aby na Vás boli hrdí Vaši rodičia, učitelia, škola i Vy sami. 

  
 

 A odchádzame. Je to len jedno slovo, ale práve ono vnáša do našich sŕdc spomienky 
na všetko dobré, ale aj na to zlé, čo sme spolu prežili. Skúsme si spomenúť, ako sme sa spolu 
často smiali, ako sme sa na seba navzájom hnevali, niekedy viac, niekedy menej, ale nakoniec 
sme si všetko dokázali odpustiť. Ak nie, môžeme to urobiť práve teraz, aby sme nakoniec 
mohli odísť s ľahkým srdcom. Len si spomeňme na radosť zo spoločne prežitých chvíľ, na 
ktoré budeme ešte dlho spomínať. Všetky tie objatia, spontánny smiech... 

   Odchádzame zo školy, ktorá sa na deväť rokov stala naším druhým domovom. 
Opúšťame miesto, kde sme si postavili základy našich životov.  A náš príbeh sa tu končí, už 
počujeme ten známy zvuk zvončeka. Kniha sa zatvára a je tu koniec.  

Dovidenia, škola milá! 


