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 špeci 

       Zvo(le)nček 



      špeci 
Zvo(le)nček 

Na úvod.....                         

Milí naši čitatelia, milí naši verní...... Prešiel už dlhší čas (presne 1 rok), čo 

sme sa stretli na stránkach nášho časopisu. Veľmi sa teším, že sme toto 

náročné obdobie pandémie zvládli bez vážnejších následkov a my sme opäť 

v škole.  Pre každého učiteľa nie je väčšia radosťou, keď sa môže osobne 

stretnúť so svojimi žiakmi a na ich tvárach vidí radosť a šťastie, že sú opäť 

vo svojej triede, so svojimi spolužiakmi a ich pani učiteľkou. Aj keď sme 

museli naše aktivity kvôli pandemickým opatreniam obmedziť, život v našej 

škole bol plný zážitkov, tvorivosti a udalosti. My sa vám na ďalších 

stránkach pokúsime priblížiť čo všetko sme zažili, rozlúčime sa s končiacimi 

žiakmi z tried 9.A a TVP3, jedným očkom sa mrkneme aj na udalosti mimo 

múrov našej školy v rámci športu a módy.  

Boli by sme radi, keby ste prišli s novými návrhmi, prípadne ak zistíte, že 

niekto napísal niečo zaujímavé, alebo vie pekne kresliť, alebo sa vo vašej 

triede udialo niečo, čo by ste radi prezradili iným, môžete kontaktovať 

niekoho z našich redaktorov. A tu ich máme: 

Redakčná rada: 

Redaktori: Erik Laššák TVP3, Jakub Babic TVP3, Lianka Vajsová TVP3, 

Bianka Gregorová TVP 3, Nikolas Bartoš (9.A), Tonka Berkyová (9.A) 

Kresba, maľba, grafika: Bianka Gregorová, Jakub Babic 

Jazyková a grafická úprava: Mgr. Majka Krajčiová 

Poradenstvo a odborná spolupráca: Mgr. Anička Bronišová, Mgr. Janka 

Sklienková, PaedDr. Natálka Tereňová, Mgr. Aďka Fíziková 
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Ani celosvetová pandémia nezastavila našich šikovných 

zamestnancov školy, ktorí veľmi usilovne pracovali a písali projekty, aby 

sme mohli našu školu zmodernizovať a tak nielen zeefektívniť vzdelávanie 

žiakov, ale predovšetkým pripraviť im prostredie, kde sa budú cítiť 

príjemne. A aké úspechy sme dosiahli? 

Nadácia Agel -  masážne kreslo 

a senzorické a cvičebné pomôcky v hodnote 

500 eur, 

Čítame radi 2 – rozvojový 

projekt MŠ na nákup kníh do školskej 

knižnice v hodnote 800 eur, 

Nadácia ZSE – Výnimočné 

školy: 2100 eur na projekt Rozprávková 

trieda 

Nadácia Volkswagen Slovakia – 

Na krídlach farieb a hudby, prispeli sumou 1253 

eur. 

 

Tešíme sa z týchto úspechov, gratulujeme 

a ozajstnú radosť vidieť predovšetkým 

v očiach našich žiakov, ktorí si čas v škole naozaj užíííííííívajú. 

 

 

 

 

 

Ďakujeme!!! 

Novinky z našej školy 



 

 

 

 

Jar a leto 2021  
Dámy, šaty tohto leta majú byť hlavne sexi, ale ak máte rady 

pohodlie, budete tiež spokojné! Pozrite sa, čo má byť odhalené, 

ktoré detaily sú dôležité a ktoré staré kúsky treba vytiahnuť zo 

skrine, lebo tento rok budú 

TOP.  

Na výslnie sa vracajú letné šaty na 

ramienka, tento rok však majú byť 

ramienka rafinovane zamotané či 

prekrížené, aby nositeľke dodali zvláštny 

pôvab. Dôležitý 

je odhalený 

dekolt. 

Príjemné a 

praktické budú 

nové šaty a la tričko. Ak máte odložené nejaké z 80. 

rokov, tak ich vytiahnite, to je presne ono! 

Omladenie prinesú do tohtoročnej módy bundy a 

bundičky. Extravagantné aj totálne pohodlné a 

praktické. TOP sú skrátené džínsové z 80. a 90. 

rokov, tak 

prehľadajte 

skrine! 

Na mikinách, tričkách, topoch sa objavia 

nielen nápisy a logá, ale aj originálne 

kresby kreslených postavičiek, kina, šou. 

Kuk na módu s Liankou 



                 

 

 

 
Maluma 

 
  

Kolumbijský spevák a skladateľ, vlastným menom - Juan Luis Londoño 
Arias (narodený 28. januára 1994). 
Profesionálne  sa nazýva Maluma.  
Narodil sa a vyrastal v Medellíne, v mladom veku sa začal zaujímať o hudbu 
a ako 16- ročný začal nahrávať piesne. 
 Hudobne boli piesne Malumy popísané ako reggaeton , latino trap a pop.  
 
 
 
 

Tvorba: 
Maluma má niekoľko singlov- piesní, ktoré 

sa umiestnili v top 10 v rebríčku 

Billboard Hot Latin Songs , 

vrátane piesní „ Felices los 4 “, „ Borró 

Cassette “ a „ Corazón “. Jeho spoločné úsilie 

"Chantaje " sa Shakira a " Medellín " 

s Madonnou dosiahli na vrchol Hot Latin . Spolupracoval s ďalšími 

medzinárodnými umelcami, ako sú Ricky Martin , J Balvin a The 

Weeknd . Maluma získal Latin Grammy , o hudobnú cenu MTV Video , 

dve American Music Awards v latinke , a bol nominovaný na cenu 

Grammy zanajlepší latinskej popový album . 

 

 

 

 

Hudobné 

okienko 
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Jana Kirschner -  „ Pokoj v duši „(text piesne) toto chcela Marcelka 

vedia to aj spievať 

Dolinami cesta úzka , 

nekľudná pieseň nechce ustáť . 

Utíchol les osirel háj , 

milému svojmu zbohom dnes dám..  

 

Ak súdiť ťa chcú ,nech súdia len, 

tých čo neprajú pokoj duši boľavej ... 

ak súdiť ťa chcú ,nech vinia mňa, 

to čo potajme nosím v srdci nespália ... 

čo život rozdelí smrť spojí naveky ... 

aaaa aaaa aaááaa ... 

 

Škovránok hlávku k zemi kloní , 

umrela pieseň na jabloni ...  

utíchol les ,osirel háj , 

milému svojmu zbohom dnes daj ...  

 

Ak súdiť ťa chcú ,nech súdia len , 

tých čo neprajú pokoj duši boľavej ...  

ak súdiť ťa chcú nech vinia mňa , 

to čo potajme nosím v srdci, nespália ...  

aaaa ... aaaa... aaáááaaa ... 

..nevolám ťa k sebe milý, 

nech ťa môj hlas ne pomýli . 

utíchol les osirel haj na cestu dnes zbohom ti dám ...                                                                      

                                                           Spracovala: p. u. Natálka Tereňová + žiaci 9.A            



Objavujeme 

krásy 

Zvolena.... 
                                                            

 O tom, že je naše mesto naozaj krásne a je v ňom stále čo objavovať sa presvedčili žiaci so 

svojimi pani učiteľkami na I. stupni. Po rozlúštení indície a úvodnej prezentácii sme sa 

„rozpŕchli“ po celom meste a začalo naše bádanie. O tom, čo sme sa dozvedeli (a nebolo 

toho málo) sme sa rozhodli, že je dobré a správne prezradiť aj ostatným spolužiakom a každá 

trieda si pripravila projektový výstup, ktorým  priblížila významné miesto, budovu alebo 

objekt  Zvolena. A ako to celé naše poznávanie dopadlo vám prezradia nasledovné 

fotografie: 

 

Arborétum Borová Hora – 1.A a 2.A  

Park Ľudovíta Štúra – 3.A 

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského – 4.A 

Pancierový vlak – TVP 1 

Pustý hrad – TVP2, TVP3 

Park Matejovie – TVP 4 

 

                                                                                 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Milí naši deviataci a aj desiataci, jednoducho milí naši žiaci. O chvíľu budete počuť 

posledné zvonenie a o pár hodín odzvoní detským hrám, prvým láskam aj vráskam. 

Na nič z toho sa nebude dať zabudnúť. Vaša cesta sa začala pred deviatimi/desiatimi 

rokmi, kedy  ste po prvýkrát  vkročili do budovy tejto školy. Určite ste nezabudli na 

vašu prvú pani učiteľku, ktorá vám pomohla spoznávať prvé písmenká, ktoré ste 

skladali do slabík, slov a neskôr aj do viet. Vo vašom školskom živote sa vystriedalo 

veľa učiteľov a verím, že každý z nich niečo dobré zapísal do vašich sŕdc. V pamäti 

vám ostanú šantivé prestávky, výbuchy smiechu, rozletené stoličky či 

nezabudnuteľné hlášky. Deväť rokov sa presýpalo pomedzi prsty ako ten najsypkejší 

piesok. Ani ste sa nenazdali a už ste v poslednom ročníku a vy sa lúčite  s časom 

presedeným v laviciach vašej triedy. Vyľakané deti sa počas rokov premenili na 

sebavedomých žiakov a v septembri sa z nich stanú čerství stredoškoláci. Verím, že 

aj ďalšie roky budú plné úspechov, lásky, pokoja a slnka.   

K deviatakom v triede 9.A prichádzam na krátky rozhovor a už ma netrpezlivo čakajú 

nielen žiaci, ale aj ich triedna p. u. Obstová. Priznám sa, že tento rozhovor je pre 

mňa veľmi ťažký, pretože túto školu opúšťajú žiaci, ktorí sa vpísali do sŕdc všetkých 

učiteľov a teda aj mňa. A tak si dovolím rovno na úvod napísať, že mi budú veľmi 

chýbať, budú mi chýbať naše hodiny NBV, naše rozhovory, súťaže, ale aj „hlášky“, 

ktorými mi vždy zlepšili deň. Milí moji deviataci ďakujem za hodiny strávené s vami, 

za poznanie, že v každom z nás je kúsok anjela a želám vám, aby vás sprevádzalo 

Božie požehnanie, láska, pokoj a nikdy nezabudnite: Boh je váš Otec a miluje vás 

takých akí ste, bez podmienok. Buďte šťastní......mám vás veľmi rada(p.u. 

Krajčiová) 

A čo nám prezradili deviataci?  

1. Aký bol váš najkrajší zážitok na 

škole? 

Spoločne sa zhodli, že to bol výlet do 

Bratislavy a ako oni sami povedali: 

„Nikdy by sme nevideli, to čo sme mohli 

vidieť na tomto výlete. Najviac sa nám 

Lúčime sa so žiakmi 

našej školy 



páčil Dunaj a pokoj, ktorý sme cítili, keď sme sa dívali na tok rieky.“ 

2. Kto alebo čo vám bude najviac chýbať? 

„Budú nám chýbať hlavne pani učiteľky, zážitky a celá naša trieda. Boli sme super 

kolektív.....a najviac nám bude 

chýbať triedna p. u. Obstová =1“ 

3. Na čo sa najviac tešíte keď 

odídete zo školy? 

- netešia sa na nič, pretože im 

bude veľmi chýbať naša škola, 

kolektív  

 

4. Čo by ste chceli odkázať 

mladším spolužiakom? 

„Vážte si svojich učiteľov, lebo nikto 

pre vás neurobí to, čo oni. Pomáhajte si navzájom, nehádajte sa s učiteľmi. Nie ste 

nám ľahostajní.“ 

5. Čo by ste zaželali učiteľom tejto školy? 

„Želáme vám, aby ste boli zdraví, šťastní, aby sa vám nič zlé nestalo.“ 

                                                                           Za rozhovor ďakuje redaktorka Majka. 

 

A čo o svojej triede prezradila ich triedna p. u. Obstová? 

„S mojimi žiakmi to „ťaháme spolu už od piateho ročníka, hoci niektorí boli predtým aj 

v inej triede alebo nám už niektorí skončili. Myslím, si, že ako kolektív spolu veľmi 

dobre fungovali a vychádzali spolu. Rozumeli sme si navzájom, vedeli sme sa na 

veciach dohodnúť a porozprávať sa. Zažili sme spolu veľa, boli sme na výletoch, 

lyžiarskom výcviku, športových súťažiach a kultúrnych vystúpeniach. Budú mi 

chýbať.“ 

Aký vtipný zážitok si s nimi zažila? 

„Nezabudnuteľná bola situácia na lyžiarskom výcviku, keď sa Mária Palianová  

„rútila“ dolu svahom a vždy pri tom kričala „mamááááááááááááááá“. Pri páde zlomila 

lyžu, na šťastie sa jej nič nestalo. Tiež počas noci v škole bolo veselo, keď prišiel 

„Kubo“, dievčatá pišťali a kričali od strachu, zabarikádovali sa v triede a poskrývali sa 

v škole. Stále si s úsmevom spomíname na exkurziu na zámku, keď Alenka 

Kálayová mala obuté topánky s takým vysokým podpätkom, že mala problém v tom 

chodiť na zámockých cestičkách a museli ju podopierať zo všetkých strán (pozn. red. 

Za krásu sa trpí.....aj za umenie a históriu.“ 

Čo im želáš do budúcnosti? 



„Mojím deviatakom prajem hlavne pevné zdravie, nech sa im páči na školách, ktoré 

si vybrali a nech ukončia svoje vzdelanie. Prajem im veľa lásky, nech si dobre vyberú 

svojich partnerov do života a na založenie rodiny. A hlavne nech žijú tak, aby mali 

pocit šťastia, spokojnosti, naplnenia a pokoj v duši.“ 

 A nakoniec ešte pridávame želania od všetkých tých, ktorí vás milí deviataci 

sprevádzali životom na druhom stupni: 

P. riaditeľ Krivošík: „ Ostaňte takými, akí ste boli: veselí, šťastní, takí akí ste, ľuďmi, 

ktorí  poznajú srandu a vedia ju aj prijať. Želám vám, aby sa vám v živote darilo a boli 

ste šťastní.“ 

p. u. Jasová: „ Mojim láskam želám veľa úspechov, zdravia, nech sa im darí v živote 

a veľmi mi budú chýbať naše úžasné  hodiny dejepisu, ktorí sme naplno prežili aj 

s plačom pri Osvienčime.“ 

p. u. Marková: „ Tešila som sa na hodiny výtvarnej výchovy, kde ma vždy vítala 

priateľská atmosféra a bolo mi s vami veľmi dobre. Želám vám šťastný a pokojný 

život plný splnenia vašich snov. 

p. u. Hedvygiová: „ Prajem vám, aby ste si založili rodiny, v ktorých budete šťastní, 

spokojní a žiť svoj život plný pohody.“ 

p. u. Tereňová: „Milí moji deviataci! Nie je to až tak dávno, keď ste ako maličkí 

zasadli k nám do lavíc na konci chodby ku Tereňovej a Ivanovej. Boli ste už vtedy 

krásni, milučkí a všeteční, všetko ste chceli vedieť, do čoho ste sa pustili to ste 

dosiahli. A zrazu.....? Ste už veľkí, odhodlaní stáť na vlastných nohách, máte svoje 

sny a ja vám želám, nech sa vám splní všetko čo očakávate od života. S láskou 

Natálka.“ 

p. u. Peťková: „Nech sa vám splnia všetky tajné sny, ktoré máte v živote.“ 

p. u. Kováč: „Želám vám, aby ste sa vyučili a našli si prácu, ktorá vás uživí.“ 

p. u. Fiľo: „ Nech sa vám darí v živote a ste úspešní.“ 

 

 

 

 



 

 

 

 

Moje baby, bambule, herečky sa lúčia so školou, triedou a kolektívom, ktoré sa im 

stali na desať rokov miestom, kde prežívali svoje prvé úspechy, poznanie, zážitky, 

sny a niekedy aj zlostenie sa nad nevydarenou úlohou. Tých pekných chvíľ bolo 

oveľa viac a mne sa momentálne veľmi ťažko píše táto časť časopisu, pretože 

odchádzajú dievčatá, ktoré pred desiatimi rokmi sa stretli v triede ako malé prváčky 

s copíkmi, očakávaním a veľkou snahou dozvedieť sa čo najviac. Prežili sme veľa 

pekných chvíľ nielen pri učení, ale predovšetkým pri aktivitách, kde sa mohol naplno 

prejaviť talent, ktorý v sebe skrývajú. Ja s hrdosťou môžem povedať, že z nich 

vyrástli dámy, ktoré vedia čo je dobrý štýl (Lianka), sú zodpovedné a ochotné vždy 

podať pomocnú ruku (Bianka) a bez tvojho hereckého a recitačného talentu by milá 

Livka nebol náš program to pravé rozprávkové.  

Milá Lianka tvoja tichá dobrota a úsmev nás sprevádzali počas školských dní. Si 

veľmi milá, jemná, ale zároveň jedinečná osôbka. Želám ti nech v živote spoznáš len 

dobro, splníš si svoj sen ošetrovateľky a nájdeš lásku, ktorá ťa naplní. 

Moja šikuľka Bianka. Už teraz neviem, čo si bez teba počnem, na teba sa dalo vždy 

spoľahnúť, bola si moja pravá ruka v triede, vždy ochotná s nesmelým úsmevom, ale 

zároveň razantnosťou urobiť s chalanmi poriadok ak bolo treba. 

Moja herečka Livka. Každý tvoj herecký výkon sa nezabudnuteľne vpísal do histórie 

nielen našej triedy, ale aj našej školy. Kdekoľvek si sa zjavila, urobila si dojem na 

ktorý sa nezabúda a nezabudnem ani ja.  

Milá Jessica, želáme ti nech do života vykročíš správnou nohou, nech sa ti splní 

všetko, čo si želáš a si šťastná. 

S láskou budem spomínať na naše triedne výlety, kultúrne vystúpenia, výtvarné 

súťaže, noci v škole, ale predovšetkým nikdy nezabudnem na vás, pretože kúsok zo 

mňa už bude stále vo vás a ja verím, že nikdy nezabudnete na našu školu, svojich 

spolužiakov a všetkých, ktorých ste počas štúdia stretli. Buďte šťastné, vážte si ľudí 

okolo seba, nech vás sprevádza neustála ochrana Nebeského Otca a predovšetkým 

nech urobíte čokoľvek, nech je to pre dobro vás a aj ostatných ľudí. Moje babule 

mám vás veľmi rada, budete mi chýbať a som vďačná, že ste boli súčasťou môjho 

života. 

A čo nám dievčence prezradili na naše otázky?   

1. Aký bol váš najkrajší zážitok v škole? 

„Najviac sa nám páčil tohtoročný výlet na Pustý hrad, 

pretože sme strávili čas s triedou, opekali sme si, 

prežili sme veľa zážitkov a nakoniec nás prekvapil 

super výhľad na Zvolen.“ 

Livka, Lianka, Bianka, 

Jessica 

TVP  



2. Kto alebo čo vám bude najviac chýbať? 

 „Pani učiteľka a spolužiaci.“ 

3. Na čo sa najviac tešíte, keď 

odídete zo školy? 

„Na nič, bude nám veľmi smutno.“ 

4. Čo chcete odkázať spolužiakom? 

„Aby sa mali dobre.“ 

5. Čo by ste chceli zaželať učiteľom 

tejto školy? 

„ Želáme im veľa úspechov v tejto škole, 

aby ich poslúchali žiaci (hlavne Kubo). 

Livka, Lianka, Bianka a Jessica toto vám želajú ostatné pani učiteľky: 

p. zástupkyňa Sklienková: „Budeme radi, ak budete na nás spomínať v dobrom, žiť 

čestne a slušne a že sa vaše život uberú takým smerom, aby ste boli spokojné samé 

so sebou a robili ste radosť rodine a ľuďom okolo vás.“ 

p. u. Bronišová: „ Želám vám, aby sa vám darilo v škole, aby ste spoznali veľa 

dobrých kamarátov a boli ste šťastné.“ 

p. u. Vojtková: „ Prajem vám, aby ste stretávali v živote veľa skvelých ľudí a nech sa 

vám darí.“ 

p. u. Stehlíková: „ Buďte v živote šťastné, zdravé a obklopené ľuďmi, ktorí vás budú 

mať radi a nech sa vám darí v novej škole.“ 

p. u. Pavlíková: „ Želám vám nech sa vám v živote darí.“ 

p. u. Baránková: „Dievčatám prajem, aby boli ľúbené a nikdy sa necítili osamotené 

a nech sa majú v živote tak dobre, ako v tejto škole.“ 

p. u. Fíziková: „ Milé dievčatá, chcem sa vám poďakovať za krásne okamihy 

a zážitky, ktoré sme počas vyučovania nazbierali, že ste boli „učiteľkou“ aj vy pre 

mňa, nielen ja pre vás. Lianka si veľmi milé, dobré, šikovné a tiché dievča 

s úprimným čistým srdiečkom. Bianka, ty moja „Rebeka“ si priame, úprimné 

a šikovné dievča. Livka si pre mňa nezabudnuteľná, pri tebe sa človek nikdy nenudí. 

Želám vám aby ste boli na ceste životom veselé, zvedavé, úprimné a nech sa vám 

splní všetko o čom snívate. Ľúbim vás.“ 

p. u. Melicherčíková: „ Dievčatá, prajem vám stále úsmev na tvári, aby ste boli 

spokojné a šťastné.“ 

p. u. Jakubíková: „Želám vám veľa dobrých a láskavých ľudí okolo seba 

a spokojnosť v ďalšom živote.“ 

p. u. Jamrišková: „Želám vám veľa splnených snov i radosti zo života...! Mám vás 

rada.“  



                                   

 

 

 

 

                            

Mediálna výchova u žiakov 2. stupňa 

Dňa 27.11.2020 sa na našej škole konal 

projektový deň zameraný na MEDIÁLNU 

výchovu žiakov druhého stupňa. Pani 

učiteľka Obstová pripravila praktické 

aktivity, ktoré triedni učitelia realizovali so 

svojimi žiakmi v triedach. V priebehu 

štyroch vyučovacích hodín žiaci získavali 

kompetencie v oblasti komunikačných 

schopností a spôsobilostí, kompetencie k učeniu, interpersonálne a 

intrapersonálne spôsobilosti a rozvíjali schopnosť pracovať s modernými 

informačnými technológiami.       

Mgr. Obstová         

Deň s Mikulášom   

7. decembra sa celá škola naplnila 

očakávaním či príde sv. Mikuláš so svojími 

pomocníkmi. Všetci sa poctivo pripravovali 

na jeho príchod plnením mikulášskych úloh 

z SJL, MAT, VYV. Pri zvonení mikulášskeho 

zvončeka sa rozžiarili oči malých aj veľkých 

a privítali ho básničkami. Čertík urobil v 

triedach trochu neporiadku, ale našťastie 

anjelik na neho dával pozor. Hoci sa deti 

potešili sladkostiam od Mikuláša, najväčšiu 

radosť im urobilo súťaženie s Mikulášom. 

Mikulášsky deň sme zakončili súťažou o 

najdlhšiu Mikulášsku bradu. 

Mgr. Krajčiová M. 

Zo života našej školy..... 



                                   Výtvarná súťaž Ochranárik 

O tom, že korona nás nezlomí presvedčili naši žiaci svojimi výtvarnými 

prácami. Cez svoje diela ukázali ako sa dá počas pandémie pomáhať, 

chrániť a veriť, že spoločne ju zvládneme a budeme si môcť vychutnať 

zdravší svet. Aj keď nevieme ako sa umiestníme v súťaži, naši maliari si 

zaslúžia veľké uznanie. A ktorí sú to? 

Jakub Babic (TVP3), Lianka Vajsova (TVP3), Denis Berky (8. A), Alex 

Oláh (8. A) a žiaci 4. A 

Mgr. Krajčiová M. 

   Deň matiek  

Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám a 

starým mamám a aj keď sme ich tento rok 

nemohli privítať v škole…..Nezabudli sme na 

ne. Šikovní žiaci na 1. stupni  s veľkým 

zanietením a láskou pripravili krásne darčeky 

pre svoje mamičky, aby im poďakovali za starostlivosť, lásku a 

trpezlivosť. My k ich darčekom pripájame srdečné blahoželanie a 

želanie, aby zostali zdravé, šťastné a plné lásky. 

Kolektív ŠZŠ 

Vyhodnotenie súťaže „Biblia očami detí“   

Naši šikovní a talentovaní žiaci ani tento rok nesklamali a dali si naozaj 

záležať, aby ich výtvarné práce v súťaži Biblia očami detí boli naozaj 

dokonalé. A o tom, že do svojej práce vložili aj kúsok srdca svedčí aj 

nasledovný výsledok: 

Krajské kolo: 

Lianka Vajsová (TVP 3) – 1. miesto A - kategória +     

1. miesto Slovensko 

Bianka Gregorová (TVP 3) –1. miesto B – kategória + 

1.miesto Slovensko 

Dušan Kováč (6.A) – 2. miesto B-kategória + 2.miesto 

Slovensko 

Alex Oláh (8.A) – 3. miesto A - kategória 

Danko Greguš (TVP 3) – 2. miesto A - kategória 

Gratulujeme a ďakujeme. 



Mediálna gramotnosť – Reklama  

Dňa 20. mája sa žiaci na našej 

škole venovali téme: Ako na nás 

pôsobí reklama. Žiaci 1. stupňa sa 

zábavnou formou cez prezentácie, 

rozprávky a rôzne reklamy 

oboznámili s témou. Vytvorili si 

vlastné reklamné plagáty na vymyslené výrobky alebo služby. Zisťovali, 

či  reklamy odrážajú skutočnú realitu. Predstavovali si, kde by sa so 

svojou triedou chceli najradšej ocitnúť. Pre lepšiu predstavu žiakov sme 

im fotografie upravili v programe Adobe Photoshop, na ktorých boli žiaci 

na svojich vysnívaných miestach.  

Mgr. M. Baránková, Mgr. B. Nemcová 

Zázračná sliačska voda  

O tom, že MDD sa dá osláviť  aj učením 

a poznávaním a vôbec to nie je nuda sa 

presvedčili žiaci z tried TVP 2 a TVP 3, 

keď sa vybrali zistiť, prečo je voda na 

Sliači zázračná. Na ceste ich čakalo veľa 

aktivít spojených s trasovaním, 

poznávaním rastlín, dopravných 

prostriedkov, maskovanie, pozorovanie 

mravcov, pohybových aktivít a aj 

pocitového chodníka. Vylúštili aj záhadu sliačskej vody a plný zážitkov sa 

vrátili vlakom do Zvolena. 

Mgr. Bronišová, Mgr. Krajčiová, Mgr. Fíziková 

1. sv. prijímanie 

22. mája 2021 prijalo 6 našich 

žiakov (Kiara a Milana Balázsová, 

Sebastián Berky, Nikolas a 

Viktória Suchá, Števka 

Gašparová) sviatosť krstu a sv. 

zmierenia, aby na druhý deň 23. 

mája pristúpili k oltáru a z rúk otca 

dekana prijali po prvýkrát Sviatosť 

Oltárnu – Ježiša. Aj keď sme mali 

veľmi málo času na prípravu na tento pre nich veľký deň, všetko 



prebehlo veľmi dobre a obrovskú radosť z tohto veľkého daru vyjadrili 

nielen svojim správaním, ale predovšetkým radosťou a zážitkom, ktorý si 

odniesli vo svojich srdciach aj domov. Želáme im, aby ich svetlo, ktoré 

dostali sprevádzalo na ceste životom. 

Mgr. Krajčiová M.   

Exkurzia žiakov 9. ročníka – Bratislava 

Dňa 02.06.2021 sme so žiakmi 9. ročníka navštívili naše hlavné mesto, o 

ktorom sa dovtedy žiaci učili predovšetkým na 

hodinách geografie a občianskej náuky.  

Cestovali sme vlakom. Pekné slnečné počasie 

nám vydržalo celý deň. 

V Bratislave sme  navštívili Grasalkovičov 

prezidentský palác a jeho záhradu, 

Bratislavský hrad s Barokovou záhradou, 

odkiaľ sme mali výborný výhľad na mesto a 

rieku Dunaj. Ukázali sme si aj budovu 

Národnej Rady SR. Peši sme prešli  historickým centrom mesta, kde 

žiakov zaujala Michalská veža, Hlavné námestie s Rolandovou fontánou, 

Slovenské národné divadlo a 

filharmónia. Mgr. Obstová   

Hokejový pohár v našej škole   

Do našej školy zavítala vzácna 

návšteva. Prišiel medzi nás zvolenský 

hokejista Halama, ktorý priniesol 

víťazný pohár Majstrovstiev Slovenska. 

Pre nás všetkých to bol veľký zážitok. 

Ďakujeme a gratuluuuuuuujeme. 

Výlet Bojnice 

Aký by to bol koniec školského roka bez 

krásneho výletu mimo hraníc nášho 

mesta. A kde možno vidieť toľko exotiky 

ako v ZOO? A tak naše kroky smerovali do 

Bojníc, kde sme s obdivom pozorovali 

divoké šelmy, hravé opise, čarokrásne 

rybky a očarili nás aj zebry, plameniaky 

a iné zvieratká. Bolo nám super.   



 

 

 

 

Náš pán riaditeľ I. Krivošík sa pred pár týždňami „druhýkrát“ narodil. Ako sám zažil 

a prezradil život mu za pár minút prebehol pred očami, keď sa po návrate domov 

z jeho obľúbenej rybačky rútil z 300 metrového svahu. Našťastie tento jeho pád 

v prvom rade prežil a veríme, že aj jeho doliečenie dopadne veľmi dobre. A tak sme 

mu aspoň na  diaľku položili tieto otázky: 

1. Ako sa momentálne máš? 

Ďakujem za opýtanie, momentálne sa mám fajn a zo dňa na deň mám 

pocit, že môj zdravotný stav sa zlepšuje. 

2. Čo ťa ako prvé napadlo po nehode? 

Neviem presne povedať, čo ma napadlo ako prvé, ale snáď to bola 

myšlienka na to, že žijem a je potrebné sa čo najskôr dostať z auta von. 

3. Zmenil sa tvoj pohľad na život po nehode? 

Môj pohľad na život sa veľmi nezmenil, lebo voči životu ako takému mám 

rešpekt a úctu. Cením si nesmierne priateľstvo a ľudskosť, na ktorú 

verím. Som vďačný za priateľov, ktorých mám a viem, že ich nezištnosť, 

záujem a spolupatričnosť je to, čo môj život napĺňa a mňa robí šťastným. 

4. Čo by si zaželal svojim kolegom na leto? 

Všetkým mojim kolegom a ich rodinám z celého srdca prajem pohodové 

leto, aby si hlavne oddýchli po tomto náročnom školskom roku, aby sa im 

vyhýbali všetky nepríjemnosti, aby zostali zdraví a teším sa na chvíľu, 

keď sa s nimi všetkými opäť stretnem. 

5. A aké prázdniny želáš žiakom? 

Prajem im leto plné slnka, priateľstva a zážitkov, nech si od školy 

oddýchnu a v septembri nastúpia do našej peknej školy. Končiacim 

žiakom prajem, aby našli uplatnenie v ďalšom živote, aby sa vám darilo 

plniť si svoje sny a aby nezabudli na učiteľov našej školy, ktorí ich majú 

radi. 

Ďakujeme za rozhovor a želáme hlavne skoré uzdravenie a pekné 

leto. 

 Na slovíčko................. 

p. riaditeľ  



 

 

Kúsok matematiky: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Z každého rožka 

troška........ 



Kúsok slovenského jazyka: 

 

 - modrá   m – červená M – čierna      - žltá      - sivá   a – hnedá A – zelená 



Pre šikovných



Blíži sa nám koniec školského roka a vám milí naši žiaci dávame možnosť zmeniť sa na p. 
učiteľa/p. učiteľku a môžete skúsiť vypísať vysvedčenie svojmu kamarátovi spolužiakovi 
v triede. Určite niekoho veľmi potešíte. 
 

 

 

 

p r e 

k a m a r á t a 
 

_________________ 

Priateľstvo 
  

Dodržanie slova 
  

Pomoc  
  

Zmysel pre humor 
  

Spoločné hry, záľuby 
  

       __________________________ 

                               podpis 

 

VYSVEDČENIE  



 
 
 
 
 

 

 

 
KRÁSNE PRÁZDNINY 

A TEŠÍME SA NA VÁS 

V ŠK. ROKU 2021/2022 


