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Na úvod.....                         

Milí naši čitatelia, milí naši verní......Rok sa stretol s rokom a my sa 

stretávame v novom školskom roku, pre niektorých po prvýkrát pre 

mnohých už na známom miesta, v našej milej, peknej škole, kde nás-vás 

čakajú nielen spolužiaci, ale aj pani učiteľky, veľa dobrodružstiev, 

spoznávania nových zážitkov, vedomostí a skúsenosti, ktoré, dúfame, 

urobia váš život krajším a bohatším.  A tak ako celý náš život je plný zmien, 

aj naša redakčná rada prešla mnohými zmenami, pretože nám odišli naši 

skvelí redaktori, a na ich miesto prišli noví, plní elánu, odhodlania 

a predovšetkým chuť pracovať a prinášať vám niečo nové......Nech sa páči, 

toto sú oni: 

Timka Chamulová (TVP 3): rubrika: Móda, Naši miláčikovia 

Timka Žiaková (TVP2): Naši miláčikovia 

Sofi Nigriniová (TVP3): rubrika Móda, grafický dizajn časopisu 

Lea Oláhová (4.A), Nika Krúšová (4.A): rozhovory a poradenstvo 

Redakčná rada: 

Redaktori: Erik Laššák TVP3, Jakub Babic TVP3, Timka Chamulová, Lea 

Oláhová, Nika Krúšová,  

Kresba, maľba, grafika: Jakub Babic, Sofi Nigriniová, 

Jazyková a grafická úprava: Mgr. Majka Krajčiová 

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

Natálka Tereňová 
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⚫ Typ aktivity : Štruktúrované kurzy / 
Školiace podujatia 

⚫ Názov kurzu: Riadenie vzdelávania a 
vedenie školy 

⚫ Prijímajúca organizácia: AREADNE, 
Kalamata 

 

 

Hlavným aspektom kurzu 
bola podpora spolupráce 
medzi účastníkmi. Lekcie 
sa konali v učebniach 
miestnej školy. Výučba bola 
založená na procese 
učenia sa na praktických 
príkladoch. Kurz bol 

realizovaný s využitím aktívnych metód výučby a na konci kurzu  mal  
byť účastník výučby schopný efektívne využívať naučené techniky.  

Milí priatelia, sme veľmi radi, že Nadácia SPP 
sa v rámci grantového programu „Športuj aj ty!“ 
rozhodla podporiť náš projekt „Festival športu s 
caniskou“. Projekt bude viesť náš kamarát a 
kolega, dipl. canisterapeut Mirko Suja.   
Jeho zámerom je prostredníctvom zážitkových 
športových aktivít zlepšovať fyzický a 
psychický stav detí so zdravotným 
znevýhodnením. A veru sa to podarilo a naši 
žiaci sa akoby zázrakom preniesli na každý 
svetadiel a zažili neuveriteľné zážitky. 



 
 

Vďaka Nadácii ZSE Piešťany a s jej finančnou podporou 2100 eur sa 

nám podarilo vytvoriť triedu, v ktorej naši žiaci môžu netradičnou formou 

dobiehať zameškané učivo. Motiváciou k tvorbe projektu bola pomoc 

žiakom, aby napredovali, aby mali väčšiu radosť z návratu do školy a 

znovu nadobudli pracovné návyky, mali väčšiu radosť z učenia. V 

príjemnom, neformálnom 

prostredí sa odbúra nechuť k 

učeniu sa a stres z rýchleho 

dobiehania učiva. V 

budúcnosti sa bude trieda 

využívať na relaxačné, 

terapeutické a voľnočasové 

aktivity.  

V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sa 

centrum voľného času Quo Vadis sa v mesiaci október 2021 zamerali 

na nasledovné témy: 

- Mapovanie stromov 

- Jesenné mandaly 

- Zákonom chránené rastliny 

- Plody jesene 

- Liečivé bylinky 

 

 



 

 

 

A je to tu. Naša chladná a pestrá jeseň a zima! Opäť je tu čas, kedy sa 

všetky dívame na náš veľký  šatník a lámeme si hlavu nad tým, čo 

štýlové v ňom nájde. 

Začiatkom jesene sa v online obchodoch točia nové 

kárované sukne pre sezónu JESEŇ/ZIMA. Koniec 

koncov, patria medzi absolútne klasiky 

chladnejších mesiacov. Tento rok je nesporný. 

Sukne A-line sa stali veľkým megatrendom!  

 

                        
       Módne ženy majú teraz veľmi jednoduchý 

trik, aby pokračovali v nosení krátkych 

šiat a sukní. Jednoducho kombinujú biele 

topánky, ktoré budú na jeseň / zimu 2021 

horúce a pokrývajú ich holé nohy.  

 

Výhodou týchto pásových kabeliek je ich samotné nosenie kedy si môžete 

dopriať dokonalý komfort. Vaše ruky tak ostanú voľné a Vy si ich počas 

chladnejšieho počasia môžete ľahko skryť do vreciek.  

 

                                                            

 

 

                Naše modelky☺ 

 



 

               

MIROSLAV ŽBIRKA- MEKY 

Dátum a miesto narodenia: 21. októbra 1952,Bratislava 

Dátum úmrtia:  10. novembra 2021, Praha, Česko 

Manželka: Kateřina Žbirková (od 1988)   

Deti:  Denisa Žbirková, Linda Žbirková, David Žbirka 

Hudobná kapela:  Modus (1967 – 1980) 

 

Úspechy: 

1. spoluzakladateľ a bývalý člen 

skupiny Modus,  

2. v roku 1977 získal spolu s Jankom 

Lehotským a Marikou Gombitovou Zlatú 

Bratislavskú lýru za skladbu „Úsmev“, 

3. v roku 1982- získal  prvýkrát po 

Karlovi Gottovi  ocenenie „ Zlatý slávik“ 

za najlepšieho speváka. 

Jeho  splnený sen : 
Nahrávanie  v anglickom štúdiu, kde  tvorili hudbu a 

nahrávali jeho legendy Beatles... 

Najznámejšie hity 

• „Biely kvet“ 

• „22 dní“ 

• „Balada o poľných vtákoch“ 

• „Atlantída“ 

• „Denisa“ 

                                                  Najznámejší slovenský muzikál – „ Neberte nám princeznú“ 

 

 „ Meky bol človek, ktorý mal obrovskú charizmu, bol to Pán spevák ...       
a ľudia na neho budú spomínať naprieč celým Českom a Slovenskom.“ 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_skSK713SK713&q=miroslav+%C5%BEbirka+d%C3%A1tum+a+miesto+narodenia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCrKrsjWEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtYtXIzi_KLcxLLFI7uS8osyk5USDm8sKQ0VyFRITcztbgkXyEvsSg_JTUvMxEA6XwC9VIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiVnf2GlZD0AhUjRPEDHRZvDgcQ6BMoAHoECDYQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_skSK713SK713&q=Bratislava&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCrKrshW4gAxDU3TzbXEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlYup6LEkszinMSyxB2sjAAPtuw9PwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiVnf2GlZD0AhUjRPEDHRZvDgcQmxMoAXoECDYQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_skSK713SK713&q=miroslav+%C5%BEbirka+d%C3%A1tum+%C3%BAmrtia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCrKrsjWks9OttIvSM0vyEnVT0lNTk0sTk2JL0gtKs7Ps0rJTE1ZxCqfm1mUX5yTWKZwdF9SZlF2okLK4YUlpbkKh3flFpVkJgIAnxjIHFAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiVnf2GlZD0AhUjRPEDHRZvDgcQ6BMoAHoECD0QAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_skSK713SK713&q=Praha&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCrKrshW4gAxTSvL07Xks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUxaxsgYUJWYk7mBlBABSak4mQwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiVnf2GlZD0AhUjRPEDHRZvDgcQmxMoAXoECD0QAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_skSK713SK713&q=miroslav+%C5%BEbirka+man%C5%BEelka&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCrKrsjWkshOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWxQX5pcWpi1ilcjOL8otzEssUju5LyizKTlTITcw7ui81JzsRAFCxwMpEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiVnf2GlZD0AhUjRPEDHRZvDgcQ6BMoAHoECDkQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_skSK713SK713&q=katerina+zbirkova&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCrKrshW4gYxDQ2L0i1LyrQkspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVxQX5pceoiVsHsxJLUosy8RIWqpMyi7PyyxB2sjACJpk-QSwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiVnf2GlZD0AhUjRPEDHRZvDgcQmxMoAXoECDkQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_skSK713SK713&q=miroslav+%C5%BEbirka+deti&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCrKrsjWkspOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWyRmZOSlFqXmLWEVzM4vyi3MSyxSO7kvKLMpOVEhJLckEAEl8UsxBAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiVnf2GlZD0AhUjRPEDHRZvDgcQ6BMoAHoECDUQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_skSK713SK713&q=denisa+zbirkova&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCrKrshW4gYxDQ2L0i0Mq7SkspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVyRmZOSlFq3iJW_pTUvMziRIWqpMyi7PyyxB2sjADGw7KySwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiVnf2GlZD0AhUjRPEDHRZvDgcQmxMoAXoECDUQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_skSK713SK713&q=Linda+Zbirkova&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCrKrshW4gYxDQ2L0i0sk7SkspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVyRmZOSlFq3iJWPp_MvJREhaikzKLs_LLEHayMAK0WNx1KAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiVnf2GlZD0AhUjRPEDHRZvDgcQmxMoAnoECDUQBA
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_skSK713SK713&q=David+Zbirka&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCrKrshW4gYxDQ2L0i2SirSkspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVyRmZOSlFq3iJWHpfEsswUhaikzKLsxB2sjAAfwHTkSAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiVnf2GlZD0AhUjRPEDHRZvDgcQmxMoA3oECDUQBQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_skSK713SK713&q=miroslav+%C5%BEbirka+hudobn%C3%A1+kapela&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCrKrsjWkslOttLPLS3OTNZPL8ovLYjPTc1NSi2yAnMWsSrkZhblF-cklikc3ZeUWZSdqJBRmpKflHd4oUJ2YkFqTiIAjmLWBU4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiVnf2GlZD0AhUjRPEDHRZvDgcQ6BMoAHoECDAQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_skSK713SK713&q=Modus&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCrKrshW4gIxDcvKLavitWSyk630c0uLM5P104vySwvic1Nzk1KLrMCcRaysvvkppcU7WBkBb3bHgEIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiVnf2GlZD0AhUjRPEDHRZvDgcQmxMoAXoECDAQAw


Atlantída 
Miroslav Žbirka 

Zem pradávnych sĺnk 
V chladnom tieni tajomstiev 

Na mapách jej dávno niet 
Zem pradávnych sĺnk 
Nepoznáš jej žalospev 

More nevydá viac ten svet 

Pod hladinou spí kameň s tvárou naveky 
V nehybnom tieni rias 

A milenci sú si v tej hľbke ďalekí 
S rukou sa míňa vlas 

Len more cez brány čias 
Ženie na brehy stĺpy vln 

More cez brány čias von vynáša stĺpy vĺn 

Zem stratených sĺnk v oknách blúdia oči rýb 
Tam hlboko niet kam újsť 

Zem stratených sĺnk v oknách blúdia oči rýb 
Hľadajú klúč od úst 

Pod hladinou spí kameň tvár a testament 
V nehybnom tieni rias 

Čas zostal tu stáť očami hviezd sa díva kvet 
V tej hľbke je niečo z nás 

Len more cez brány čias 
Ženie na brehy stĺpy vĺn 

More cez brány čias von vynáša stĺpy vĺn 

Zem pradávnych sĺnk 
V chladnom tieni tajomstiev 

Na mapách jej dávno niet 
Zem pradávnych sĺnk 
Nepoznáš jej žalospev 

More nevydá viac ten svet 

Pod hladinou spí kameň s tvárou naveky 
V nehybnom tieni rias 

A milenci sú si v tej hľbke ďalekí 
S rukou sa míňa vlas 

Len more cez brány čias 
Ženie na brehy stĺpy vĺn 

More cez brány čias von vynáša stĺpy vĺn 

Nepovie nám však viac 
Kde mŕtvi v ňom bývajú 
Nepovie nám však viac 

Čo mestá v ňom skrývajú 

Nepovie nám však viac 
Čo mestá 

V ňom skrývajú 
Autori skladby: Miroslav Zbirka / Kamil Peteraj  
                                                                                            Spracovali: p.u. Natálka Tereňová + 6.A 
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HKM Zvolen je profesionálny slovenský 

profesionálny hokejový klub zo Zvolena. História hokeja 

vo Zvolene siaha do roku 1927, kedy pri miestnom ZTK vznikol 

hokejový odbor. 

Celá sezóna 2020/2021 sa kvôli Pandémii ochorenia COVID-19 hrala 

bez divákov. Mužstvo vyhralo základnú časť Tipsport ligy, keď v sezóne 

neprehralo viac ako dvakrát v rade, a ukázalo silný finiš.  

Známi zvolenskí hokejisti 

Jozef Golonka útočník, česko-slovenský reprezentant, mnohonásobný 

medailista z MS a OH, člen Siene slávy IIHF a člen Siene slávy 

slovenského hokeja. Vo Zvolene hral v sezónach 1972/73 až 1974/75.  

Ladislav Čierny – zvolenský odchovanec, obranca, v súčasnosti 

kapitán tímu. V deviatich sezónach odohral za HKm Zvolen 444 zápasov 

a nazbieral 188 kanadských bodov. Reprezentant Slovenska, majster 

sveta z roku 2002 a bronzový medailista z roku 2004. 

Jan lašak - zvolenský rodák a odchovanec. Za Zvolen odohral iba 8 

zápasov v sezóne 1998/99. Prvý slovenský brankár v NHL, 

mnohonásobný reprezentant, majster sveta z roku 2002, strieborný 

medailista z roku 2000 a bronzový medailista z roku 2003. 

 

 

                                                                                                                                       Spracoval: Jakub Babic (TVP3) 
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NAŠI MILÁCIKOVIA 
Volám sa Timka a doma mám dva koníky. Oco s 

mamou mi ich kúpili, pretože mám veľmi rada 
zvieratá.   

Veľký koník sa volá Hana a v 
máji sa jej narodilo žriebätko. 
Dali sme jej meno Tessa. 
Tessa veľmi rýchlo narástla, 
pretože sa veľká Hana o ňu 
veľmi dobre starala. 

Tessu už doma nemáme, 
predali sme ju.Bolo mi za ňou 
veľmi smutno,ale teším sa na 
žriebätko ktoré sa Hane narodí v apríli. 

Pred Hanou mám rešpekt, lebo 
je veľká. Môj koník je Lilly. Je to 
poník s ktorým sa hrám. Lilly sa 
nebojím, počúva ma, chovám ju, 
pasiem, čistíme jej stajňu. Je to 
moja veľmi dobrá kamarátka.   

 

 

Moja mama vždy vie kde ma má hľadať keď sa jej stratím v obchode.  

Vždy pri maškrtách pre moje zvieratká. ☺ 

                                                    Timka Žiakova(TVP2) 



Môj pes je rasa poľovnícky jazvečík a volá sa Ela. Má 
2 roky dostal som ju keď mala 4 týždne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bola malinká ale mama, ju už nechcela kojiť tak sme 
si ju zobrali. Teraz ju máme skoro 2 roky a som za ňu 
šťastný.  

 

A teraz žije s nami v byte a staráme sa o ňu ako 
najviac môžeme,  dávame jej jesť kostičky, aj 
konzervy a čo aktuálne chce jesť.  

 

Má rada ľudí a deti, nie je agresívna. Chodím s ňou 
dostatočne von až 3 až 4- krát. To by bolo asi všetko 
o mojom psovi...       

                                                Miško Kotrý (TVP 2)                         

 



Náš psík sa volá Cherry a narodil sa v apríli 2020.  

 

Má rád pamlsky, piškóty, granule, banán aj melón. 

Veľmi rád sa hrá  s hračkou aj so mnou, rád sa fotí, 
rád chodí na 
prechádzky a túry. 

 

Dávam mu rôzne 
povely – sadni, ľahni, 
podaj labku a on 
poslúcha. Je veľmi 
šantivý a má 1 rok. 

 

 

 

 

 

Mám ho veľmi rada  a on má rád 
mňa.  

 

 

                                                              Timka Chamulová (TVP 3)             

  



 

 

 

September bol mesiacom, ktorý znamenal veľkú zmenu pre našich nových 

žiakov. Niektorí po prvýkrát, niektorí prestúpili z inej školy a naše  redaktorky Lea 

a Nika zo 4. A ich prekvapili svojimi zvedavými otázkami. A čože ich to 

zaujímalo? 

1. Čo by si povedal(a) o našej škole? 
2. Ktorý vyučovací predmet máš najradšej? 
3. Čo by si chcel(a) zažiť na našej škole? 
4. Chýba ti bývala škola? 

Timka Chamulová (TVP3): 

1. Je dobre zariadená, sú tu krásne 

výrobky, rada chodím do školy 

a veľmi sa mi tu páči. 

2. Výtvarnú výchovu, matematiku, 

slovenský jazyk. 

3. Plávanie na kúpalisku, lyžovanie, 

sánkovanie 

4. Nie 

Timka Žiaková (TVP2):  

1. Že sa mi páči. 

2. Matematiku 

3. Plávanie, jazdenie na 

koni, tancovanie. 

4. Áno 

Katka Krišková (4.A): 

1. Škola je pekná, farebná a deti sú tu 

šťastné. 

2. Hudobná výchova, matematika.  



3. Tancovať. 

4. Nechýba mi a páči sa mi v novej škole. 

Danko Suchý (1.A): 

1. Táto škola je čistá, pekná a je mi tu 

dobre. 

2. Maľovanie, čítanie. 

3. Teším sa na Mikuláša.  

 

Sofia Nigriniová (TVP3) 

1. Toto je dobrá škola, tu sa mi viac venujú ako v Badíne, kde sa mi 

nevenovali. 

2. Hudobnú výchovu a pracovné vyučovanie. 

3. Chcela by som zažiť stretnutie s hercom 

Danom Fisherom.   

4. Aj áno, trochu. 

 

A ešte kto rozšíril rady žiakov v našej škole:   

Alex BerkyDaniel Suchý 

Jasemina  Vargová 

Jasmína Horváthová 

Sabrina Suchá 

Michael Petro 

Nelka Majsniarová 

Mercel Kunetka 

 

Milí naši nováčikovia, milí naši žiaci. Sme radi, že ste sa stali súčasťou našej školy. Veríme, že tu 

prežijete veľa pekných chvíľ, že sa po ukončení štúdia sa z vás stanú predovšetkým dobrí, šťastní a pre 

spoločnosť úžasní ľudkovia, ktorí prinesú kúsok svojho nadania, talentu a pracovitosti pre iných. 



Naše milé pani učiteľky, kamarátky, kolegyne.....naše milé Jubilantky. 

V tomto školskom roku ste oslávili krásne jubileum (roky nebudeme 

prezrádzať) a my sme si dovolili položiť vám  zopár otázok, aby sme 

trochu poodhalili nielen vaše súkromie, ale aj to čo možno mnohí 

nevedia: 

1. Ako radi trávite voľný čas? 

2. Aká je vaša obľúbená farba, film, jedlo, kvety? 

3. Čo vám prinieslo pôsobenie v tejto profesii? 

4. Aký je váš odkaz, želanie kolegom?   

Drahuška 

1. Chodím na výlety a do prírody. 

2. Farba – modrá, filmy slovenské 

a francúzske, jedlo – halušky, kvety – ruže, 

gladioly. 

3. Pôsobenie v tejto profesii mi prinieslo, že sa 

prehĺbil môj vzťah k deťom. 

4. Želám mojim kolegom a kolegyniam, aby 

mali dobrých žiakov v škole.  

Vierka 

1. Najradšej sa hrám s mojim vnúčikom Ivkom.  

2. Farba – modrá, 3 oriešky pre Popolušku, 

Jedlo – rezeň so šalátom, kvety – tulipány. 

3. Milujem prácu s deťmi a prináša mi to radosť 

na duši. 

4. Želám im, aby ich práca tešila, bola záľubou 

a aby ich žiaci ľúbili. 

Milé naše žienky, už odznelo veľa želaní k vášmu 

sviatku. My Vám v mene nášho časopisu chceme poďakovať, za vašu mravenčiu prácu pre našich 

najmenších, ktorých ste s veľkou trpezlivosťou učili písať, čítať, počítať. A pre ktorých ste boli nielen 

pani učiteľkou, ale často aj mamou, ktorá ich pohladila, pritúlila, jednoducho bola tu pre nich. Milé 

kolegynky ďakujeme za Vašu ľudskosť, pochopenie, úsmev na tvári a želáme Vám splnenie vašich 

snov a ďakujeme, že vás máme.  



Opýtali sme sa......našich vtipkárov na 

II.stupni 

Čo ťa dnes prekvapilo?  

„Že urobíme medveďa z dreva.“(Erik Suchý) 

„Nálada.“ (Dušan Kováč) 

Keby si mohol byť niekym iným, kto by to 
bol? 

„Lekárka.“ (p.u. Obstová) 

„Inštruktor v autoškole.“ (Erik Suchý) 

Čo by si zmenil na našej škole? 

„Zmenil by som školákov.“ (Niko Suchý) 

„Žiakov, ktorí by chceli.“ (p.u. Hedvygiová) 

„Bazén na plávanie a saunový svet, by tiež nebol zlý.“ (p.u. Obstová) 

„Školu by som celú prefarbil.“ (Dušan Kováč) 

Koho by si zvolil za prezidenta a prečo? 

„p. u. Kováča“ (Dušan Kováč) 

Maca Snopka (poslanec Zvolena) –Niko Suchý 

Draka (každého zlého by zjedol) (p.u. Hedvygiová) 

Keby si mohol žiť v inej krajine, kde by to bolo a prečo? 

Rusko (páči sa mi ako Rusi vyprávajú) – Duško Kováč 

„Dobre mi je tu.“ (p.u. Obstová) 

 

 



 

                            

 

 

Účelové cvičenie 
Dňa 13.9. a 14.9.2021 sa na druhom stupni ŠZŠ vo Zvolene uskutočnilo účelové 
cvičenie. Cvičenia sa zúčastnili žiaci 5.-9. ročníka a variantu B.  V priebehu prvého 
dňa prebiehala teoretická príprava a v priebehu druhého dňa praktické aktivity. 
Realizácia prebiehala na Pustom Hrade. 
Cieľom účelového cvičenia bolo preveriť 
vedomosti a praktické návyky žiakov 
získané pri výuke učiva OČAP (ochrana 
človeka a prírody) v oblasti riešenia 
mimoriadnych udalostí.   

 

 

Divadlo u nás v škole 
24.9. k nám zavítalo na návštevu divadlo 
Clipperton z Banskej Bystrice so svojím ďalším predstavením Rumcajs. Vždy sa ich 
návšteve potešíme, pretože nás dokážu zabaviť, vyčariť úsmev, rozosmiať, spestriť 
deň a vyučovanie. Nebolo tomu inak ani tentokrát, predstavenie bolo milé, všetkým 
sa nám páčilo, za čo im srdečne ďakujeme a prajeme im nech sa im darí aj naďalej 
tvoriť. 
 

Navštívili sme Ekocentrum 
Tešíme sa, že v tomto školskom roku sme po „covidovej prestávke“ mohli opäť 
nadviazať spoluprácu s Ekocentrom CHKO Poľana. Dňa 21.10. 2021 sa naši žiaci 
zúčastnili environmentálnych aktivít v záhradných priestoroch Ekocentra. Žiaci sa 
hravou formou cez vlastné aktivity dozvedeli zaujímavé informácie o našom vtáctve. 
Vlastnoručne si vyrobili vtáčiu búdku i pochúťky pre vtákov, ktoré následne rozvesili 
po stromoch pri škole. Už teraz sa deti tešia, ako si budú vtáčiky na nich v 
nasledujúcich dňoch pochutnávať (viac fotiek je vo fotogalérii). Mgr. Baránková M. 
 

Didaktické hry  
V dňoch 4.11.-5.11.2021 sme mali na našej škole Didaktické hry. Začali sa vo štvrtok 
4.11. teoretickou prípravou-formou prezentácií, videí a výkladu k určeným oblastiam 
DH: Mimoriadne situácie – varovné signály, Zdravotná príprava, Dopravná výchova, 
Ochrana prírody. Žiaci si na teoretickej príprave prostredníctvom pracovných listov 
zopakovali, čo si zapamätali z inštruktážnych výukových videí a prezentácií. V piatok 
si žiaci mohli overiť svoje vedomosti prostredníctvom praktických úloh a modelových 



situácií na vytýčených stanovištiach.. Ráno sme si precvičili priestorovú orientáciu, 
žiaci po vyznačených trasách dostali na miesto určenia – do veľkej telocvične, kde 
absolvovali 4 overovacie stanovištia v už spomínaných oblastiach.Všetky stanovené 
ciele a úlohy sme splnili, žiaci pracovali so zanietením a zaslúžia si všetci pochvalu 
za vzornú disciplínu a podané výkony.  Mgr. Stehlíková V., Mgr. Nemcová B. 

Návšteva v Ekocentre 

Poľana 
Dňa 12.11.2021 sa žiaci druhého 
stupňa zúčastnili zážitkových aktivít, 
ktoré pripravili zamestnanci 
Ekocentra Poľana v rámci 
environmentálnej výchovy. Žiaci 
mohli poznávať rôzne liečivé rastliny, 
ochutnávať bylinkové čaje, budovať 
bylinkový záhon z andezitových 
kameňov, či variť levanduľové mydlo.  
Mgr. Obstová E.   

Mediálna výchova v etickej výchove 
Dňa 24.11.2021 sme realizovali so žiakmi II. stupňa 
projektový deň „Mediálna výchova v etickej výchove“. 
Hlavným cieľom bolo rozvíjať a postupne zvyšovať úroveň 
mediálnej gramotnosti žiakov, ich schopnosti kriticky prijímať, 
analyzovať, hodnotiť širokú škálu mediálnych obsahov a 
zmysluplne využívať médiá. Žiaci sa pod vedením svojich 
triednych učiteliek a prostredníctvom pripravených aktivít 
venovali kyberšikane, reklame, sociálnej reklame, vzorom z 
mediálneho prostredia, či vzorom zo svojho okolia. Takisto aj 
analýze vlastností postáv, reálneho a nereálneho obsahu v 
kinematografii či na internete a téme hoaxov.  Mgr. Obstová .  

Výtvarné súťaže 

" S láskou a úctou k našim starkým."   
Naši skvelí maliari sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú 
organizoval DKÚ Banská Bystrica a ktorej cieľom bolo 
výtvarne vyjadriť vzťah k našim starým rodičom, ktorí si 
zaslúžia nielen našu pomoc, ale predovšetkým úctu a 
pozornosť. Krásne výtvarné práce boli zaslané a my 
netrpezlivo čakáme na výsledky a tešíme sa, že sme 
dokázali nielen prekonať sami seba, ale možno takýmto 
spôsobom povedať starým rodičom: Ďakujeme a máme 
Vás radi. 



 
"Vianočná pohľadnica" 
Ministerstvo školstva vyhlásilo druhý ročník výtvarnej 
súťaže Vianočná pohľadnica, ktorú môžu navrhnúť 
žiaci. O tom, ako naši žiaci snívajú o Vianociach nás 
presvedčili ich výtvarné práce, ktoré s radosťou a 
očakávaním nakreslili. Že sa naozaj podarili sa 
môžete pozrieť tu. 
Mgr. Krajčiová, Mgr. Kováč, Mgr. Bronišová 

 

 

Vianočný stromček na I. stupni 
Aké by to boli Vianoce bez vianočného stromčeka? A 
aký by to bol vianočný stromček v našej škole bez 
vianočných ozdôb, ktoré vytvorili naši žiaci? A naši 
šikovní žiaci vytvorili z dreva krásne ozdoby, ktoré 
rozžiaria každého, kto ide 
okolo stromčeka. Radosť, 
ktorá napĺňa ich srdcia v 
očakávaní Vianoc sa 
preniesla do ich práce a my 
sa už môžeme tešiť na 
pokojné a usmievavé 
Vianoce.   
Kolektív I. stupňa 

 

 

Mikuláš prišiel medzi nás 
 
6. decembra prišiel Mikuláš a doviedol zo sebou anjela. A aj keď deti s napätím 
očakávali aj druhého pomocníka - čertíka, ten neprišiel. Ako nám prezradili naši 
hostia, tento rok ho nechali doma, pretože sa rozhodli priniesť na našu školu len 
dobro pre dobré deti. A tak sa postupne naši žiačikovia a pani učiteľky menili na 
anjelikov, ktorým sa na 
čele nielen rozžiarila 
hviezda, ale dokonca sa 
naučili aj lietať a potom 
spoločne vytvorili aj 
spoločného anjela, ktorý 
ich bude chrániť po celý 
rok. No a čo si takéto 
dobre deti zaslúžia? 
Určite veeeeľa sladkosti, 
zábavy a úsmevu. 
Mgr. Krajčiová 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Napíš názvy zimných mesiacov! 
 /d/__________________________  /j/____________________/f/  ______________________   

       Uhádni hádanku. 

Aký sviatok deti máme, 

keď čižmičky si chystáme ? 

Na oblok si čižmy dáš, 

sladkosti dá ____________ . 

 

 

 

 

 

 

 Vyfarbi si obrázky. 

 

 

 

 

Nauč sa básničku naspamäť. 

 Snehuliak  

Ja som snehuliačik malý, 

deti si ma vystavali. 

Zo snehu ma gúľali, 

z mrkvičky mi nos dali.  

Ešte hrniec na hlavu- 

mám nádhernú postavu. 



                                                   

 

 

7, 8 – HNEDÁ 11 – ORANŽOVÁ  14 – TMAVOMODRÁ 

9 – ZELENÁ  12 – SVETLOMODRÁ 

10 – RUŽOVÁ 13 - BIELA 



Zimný kvíz 
 

 

1. Kedy padá sneh? 

     a.  na jar 

     b.  v lete 

     c.  v zime 

 
2. Čo oslavujeme v decembri? 

    a. veľkú noc 

     b. narodeniny 

     c. vianoce 

 

3. Koľko snehových gúľ potrebujeme na postavenie snehuliaka? 

    a. 3 

    b. 1 

    c. 0 

 
4. V zime sa : 

    a. sánkujeme a lyžujeme 

    b. kúpeme a opaľujeme 

    c. kolobežkujeme 

 
5. Čo si vždy nájdeme na vianoce pod stromčekom? 

    a. darčeky 

    b. sneh 

    c. dážď 

 
6. Na sánkach sa v zime: 

    a. lyžujeme 

    b. sánkujeme 

    c. šmýkame 

 
7. V zime vonku nosíme: 

   a. plavky a papuče 

    b. rukavice, čiapku, šál a čižmy 

    c. krátke nohavice a tričko 

 

8. Staráme sa v zime aj o zvieratá, ktoré žijú v lese? 

    a. neviem 

    b. áno 

    c. nie 

 

9. V zime odhadzujeme sneh: 

    a. hrablami 

    b. lopatou 

    c. motykou 

 
 



 



 

 

 

 

Sedia dve sovy na strome a jedna hovorí: 
"Huuuu!" 
Druhá na to: 
"Čo ma strašíš?!" 

 

Po lese chodí strašne naštvaný maco. Všade naokolo sneh, mrzne až 
praská. Medveď tu kopne do jedličky, tam do zajaca, vlkovi hubu 
rozbije a pritom si mrmle: 
- No, prečo som ja blbec, v septembri tu kávu pil!? 

 

Slon a slonica sa prechádzajú, 
poprepletali si zaľúbene choboty. Zrazu 
sa slonica zasekne: 
"Počúvaj, dúfam, že ma nevodíš za nos!"  

 

Dva slepé kone stoja v stajni a jeden 
hovorí druhému: 
- Ideš na Veľkú Pardubickú? 
- Jasné, nevidím prekážku... 

 

Dve žaby sa opaľujú a začne pršať. Jedna hovorí tej 
druhej: "Skočme do vody, aby sme nezmokli." 

 

Príde korytnačka za dážďovkou a pýta sa jej: 
- Prečo držíš dáždnik? 
Dážďovka sa začuduje a skríkne: 
- Veď ja nemám ruky! 
... a dáždnik spadne...                                                            Erik Laššák, Jakub Babic (TVP3) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Kresba: Danko Greguš(TVP 3)    

Vianoce plné lásky, pokoja, radosti, zdravia, 

pohody, úsmevu a splnenia všetkých prianí 

želáme všetkýýým........... 

 

                                              Kolektív ŠZŠ Zvolen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


