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        špeci 

    Zvo(le)nček 

A opäť zvoní na leto 



      špeci 
  Zvo(le)nček 

Na úvod.....                         

 

Milí naši čitatelia. Ani sme sa nenazdali a už nám zvoní na 

leto. Slnečné lúče rozohrievajú nielen celú prírodu, ale 

pomaly prebúdzajú k životu aj všetkých nás. Niežeby sme 

doteraz boli v zimnom spánku....ale predsa len je aj v našej 

škole podstatne živšie. Prežili sme ďalší školský rok plný 

učenia, hier, spoznávania a radosti, že môžeme byť spolu 

v triede s kamarátmi a spolužiakmi.  A čo sme vlastne zažili 

v našej krásnej školičke sa dozviete na ďalších stránkach 

nášho časopisu. Tak nech sa páči, čítajte ďalej.... 
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Projekt Erasmus+ „Učíme sa bez bariér“ 

V termíne od 8. mája do 15. mája 2022 

sme absolvovali v poradí už druhú mobilitu 

nášho projektu, ktorou bola tentokrát návšteva 

a tieňovanie práce (job shadowing) na 

hostiteľskej škole podobného typu ako je naša. 

Účastníkmi tejto mobility boli Mgr. 

Sklienková J., Mgr. Obstová E., Mgr. Ivanová E. 

a Mgr. Peťková J. ( Partnerskou školou bola 

špeciálna škola v meste Manisa neďaleko 

druhého najväčšieho mesta Turecka - Izmiru 

(Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu III. 

Kademe). 

Hlavným cieľom tejto návštevy bolo 

zoznámenie sa so systémom vzdelávania 

a špecifikami vzdelávania žiakov s MP 

v tejto krajine, výmena skúseností 

a osvedčených metód a spôsobov práce, 

spoznávanie konkrétnych aktivít z oblasti 

terapií so žiakmi (prostredníctvom 

odskúšaných a zažitých workshopov), 

rozvoj v oblasti multikultúrnej výchovy 

a nepochybne vytvorenie partnerstva pre 

budúcu spoluprácu a ďalšie Erasmus 

projekty. Tejto návštevy sa okrem nás 

zúčastnili aj ďalšie dva tímy – jeden z Poľska (Otwock pri Varšave) druhý 

zo Španielska (Valencie), takže vzájomná výmena skúseností bola o to 

viac prínosnejšia a bohatšia. Priebeh celej mobility splnil naše 

očakávania, obohatil náš profesijný rozvoj, jazykové kompetencie 

a zručnosti, ponúkol nám nové pohľady, námety na prácu, zaujímavé 

poznania a nové priateľstvá. Ľudia z prijímajúcej organizácie boli veľmi 

ústretoví, milí, starali sa o nás ochotne a vzorne. Všetky aktivity 

(exkurzie, výlety, návštevy, ...), ktoré nám pripravili boli pre nás zážitkom, 

na ktorý budeme s úsmevom a láskou spomínať. 

                                                           Mgr. Sklienková J. 

Novinky z našej školy 



Projekt  "Zlepšovanie študijných výsledkov a 

kompetencií žiakov“  

V rámci výzvy č. 312000 – Operačný program Ľudské zdroje, podporenej 
z Európskeho sociálneho fondu, bol schválený náš projekt „Zlepšovanie 
študijných výsledkov a kompetencií žiakov v Špeciálnej základnej škole, 
Zvolen“. Cieľom projektu je znížiť a zabrániť predčasnému ukončeniu 
školskej dochádzky žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami, ktorí navštevujú ŠZŠ vo Zvolene. Vďaka nemu bol vytvorený 
mimoškolský vzdelávací program „Človek a príroda“, v rámci ktorého sa 
podporuje prístup ku kvalitnému základnému vzdelávaniu pre túto 
špecifickú cieľovú skupinu a to prostredníctvom neformálnych foriem 
vzdelávania. Ich účelom je začlenenie do nadstavbového vzdelávania a 
ďalšej odbornej prípravy. 
Projekt u nás realizujú Ing. Gabriela Jochimová, PhD.,(Quo Vadis, o.z.), 
ktorá vytvára spomínaný vzdelávací mimoškolský program s využitím 
neformálnych metód vzdelávania a tiež Nela Lenďáková ,(Quo Vadis, 
o.z.), ktorá zodpovedá za jednotlivé výstupy projektu s uplatnením 
princípov rovesníckeho vzdelávania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Gratulujeme našej milej p. učiteľke Natálke 
Tereňovej“ 

 

Dňa 1. apríla sa v 
kongresovej sále Okresného 
úradu v Banskej Bystrici 

konalo slávnostné oceňovanie 
pedagogických a odborných 
zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti RÚŠS v B. Bystrici. Táto akcia má už svoju 

každoročnú tradíciu úzko viazanú ku Dňu učiteľov. 
Tentokrát si toto ocenenie z rúk JUDr. Paračkovej 

zaslúžene odniesla naša 
kolegyňa PaedDr. Natália 

Tereňová. Srdečne jej 
gratulujeme k tomuto oceneniu 
a prajeme jej do ďalších rokov 
jej práce veľa pracovných síl a 
úspechov, tvorivého ducha a 

chuti napredovať a robiť veci s 
láskou.  



 

Veľa farieb 

Aktuálna sezóna bude plná farieb a jarné 

kolekcie už teraz hýria najrôznejšími 

odtieňmi. Dominantnými farbami sú 

výrazné odtiene ako zelená, oranžová, 

ale nájdu sa aj jemnejšie tóny ružovej, 

fialovej či žltej. Outfit je možné vyskladať 

z jednofarebných kusov oblečenia, alebo 

môžeš siahnuť po kombinácii viacerých a 

trochu sa vyblázniť.  

Podpätky 

Počas tohto leta a jari by mali byť základom šatníka podpätky na 

platforme či sandále s hrubou podrážkou. Pomerne výrazný prvok, 

čo povieš? 

 

Mini sukne 

Veľký návrat hlásia aj mini sukne, ktoré aktuálne dokonca dokážeš 

nájsť aj v setoch ako kostýmčeky. Siahnuť ale môžeš po 

akejkoľvek kombinácii. 

 

Pruhy 

Pruhované vzory patria v móde 

medzi klasiku a sú vhodné na 

každú príležitosť. Tento rok sú v 

kurze všetky smery a tiež šírky 

pruhov a rovnako tak ich farebné 

kombinácie. 

 

                                                                                                           Spracovala: Timka Chamulová TVP3 

Kuk na módu s Timkou  



  

 

                                                                                                                                        

 

 

Petra Vlhová (* 13. jún 1995, Liptovský 

Mikuláš) je slovenská zjazdová lyžiarka 

špecializujúca sa na slalom, obrovský slalom 

a paralelný slalom. 

Na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní vyhrala spolu 6 

medailí. 

V sezóne 2020/2021 sa ako prvá slovenská lyžiarka stala 

celkovou víťazkou Svetového pohára v alpskom lyžovaní. 

V sezóne 2019/2020 vyhrala dva malé krištáľové glóbusy za 

víťazstvá v slalome a paralelnom slalome.  

V roku 2022 na olympiáde v Pekingu získala zlatú medailu za 

slalom. 

V súkromí je Petra Vlhová veselá a pracovitá žena, ktorá 

jednoducho miluje to, čo robí. Za skvelými úspechmi Petry 

Vlhovej môžeme 

jednoznačne ďakovať 

aj práci jej brata Borisa 

Vlhu, ktorý v jej tíme 

zastupuje pozíciu, 

ktorú nemôže robiť 

nikto iný.  

Veľkou vášňou okrem 

lyžovania sú pre Petru 

Vlhovú aj motorky, konkrétne tie terénne. K motošportu Petru 

priviedol jej brat Boris Vlha, ktorý je taktiež milovníkov 

dvojkolesových vozidiel. 

                                                                                                                     Spracovali: Jakub Babic, Erik Laššák (TVP3) 

Hudob

né o 

okienk

o 

Športové okienko 



AHOJTE MILÉ DETI 

 

LETO SA NEZADRŽATEĽNE BLÍŽI JE TU KONEČNE 

TEPLÚČKO,OČAKÁVANÝ PRÍCHOD PRÁZDNIN A TO VŠETKO JE SPOJENÉ 

AJ S MUZIKOU,KTORÁ NA NÁS DOLIEHA Z VIACERÝCH STRÁN.A VIETE 

ČO TERAZ LETÍ A ČO JE HITOM,SVETOM? 

K DNEŠNÝM TOPKÁM   NAJHRANEJŠÍCH LETNÝCH PIESNÍ PATRÍ JEDNOZNAČNE 

PIESEŇ S NÁZVOM „ BROOKLYN “, KTORÚ POČUŤ AZDA KAŽDÝ DEŇ. 

AKO ĎALŠIA HITOVKA JE PIESEŇ  „ ALRIGHT“ OD ŽENSKEJ SKUPINY ALLE FARBEN 

A SUPER RYTMICKÁ PIESEŇ JE PIESEŇ „ BAM- BAM“, KTORÁ LETÍ SVETOM. 

U NÁS NA SLOVENSKU SA DO POPREDIA DOSTÁVA PIESEŇ „ CHALÚPKA“ OD 

SKUPINY – PETER BIČ PROJEKT. IDE 

O JEDNODUCHÚ  A PRITOM NÁDHERNÚ 

,ČISTÚ PIESEŇ PREKYPUJÚCOU 

SKUTOČNOU RADOSŤOU ZO ŽIVOTA. 

 

 

 

OKREM VESELÝCH HITÍKOV MÁME AJ 

SMUTNÚ SPRÁVU Z HUDOBNEJ 

POPSCÉNY. NEDÁVNO ODIŠIEL DO 

HUDOBNÉHO NEBA ČLEN LEGENDÁRNEJ BRITSKEJ SKUPINY  „ DEPECHE MODE“  

ANDY FLETCHER VO VEKU 60 ROKOV. JEHO ÚMRTIE BOLO PREDČASNÉ 

A NEČAKANÉ         .... BYE-BYE... 

 

                                                                          TEREŇOVÁ  NATALKA+ ŽIACI 6.A A 8.A 

 

Najhranejšie hity  leta 2022 



Peter Bič Projekt    „Chalúpka“ 
Postav mi chalúpku pre teba a pre mňa. 

Postav mi chalúpku z dubového dreva. 

Postav mi chalúpku na okraji lesa. 

Chcem vidieť na lúku, z lúky na nebesá, 

Postav mi chalúpku pre teba a pre mňa. 

V nej ma môžeš milovať, milovať aj hnevať. 

Postav mi chalúpku, čo nespáli oheň. 

Ktorá tu zostane po tebe a po mne. 

Nech má z tehál komín, štyri veľké okná. 

Od strechy až po zem, z dreva bude celá. 

Budeme v nej bývať až do smrti skromne. 

Až do smrti skromne, takto si to želám. 

Postav mi chalúpku, nech navždy pri tebe som. 

Nohy mi vytancuj a chyť okolo ramien. 

Postav mi chalúpku, v ktorej horí plameň. 

Postav mi chalúpku akej v kraji nieto.. 

Postav mi chalúpku, čo nesfúkne vietor 

Čo voda nesplaví, a čo vonia po hore. 

Postav mi chalúpku, z ktorej vidieť zore. 

Nech má z tehál komín, štyri veľké okná. 

Od strechy až po zem, z dreva bude celá. 

Budeme v nej bývať až do smrti skromne. 

Až do smrti skromne, takto si to želám. 

Nech má z tehál komín, štyri veľké okná. 

Od strechy až po zem, z dreva bude celá. 

Budeme v nej bývať až do smrti skromne. 

Až do smrti skromne, takto si to želám. 

 



NAŠI MILÁCIKOVIA 
Ahojte, volám sa Sofi Nigriniová 
a som žiačkou tejto školy prvý rok 
v triede TVP 3. Mám veľmi rada 
všetky zvieratká a rada by som 
vám predstavila svojho kocúrika. 

Volá sa Elvis, je veľmi hravý 
a krásny. Má rád mačacie 
granule a konzervy. Trávim s ním 
veľa času a vie mi urobiť dobrú 
náladu. 

 

 

Moje zvieratko sa volá Alik a ja sa volám Jakub Babic. 
Možno už tušíte, že mojím miláčikom je psík: 
kaukazský krížený s labradorom. Ešte je to malé 
šteniatko, ale keď narastie bude 
z neho poriadny strážny pes. 
Momentálne  sa ho snažím 
vychovávať, aj keď to znamená 
niekoľko škrabancov na ruke. 
Teším sa, že ho mám, pretože 
mi rozumie aj bez slov. 

 

 

 



 

 

Len nedávno sme privítali našich nových žiakov a teraz sa lúčime s tými, 

ktorí v našej škole prežili veľký kus svojho života. Určite sú to naši 

deviataci z 9. A, ktorých prišli medzi nás už v prípravnom ročníku 

a väčšina úspešne  ukončila štúdium a ich život nasleduje v rôznych  

rovinách. My im želáme všetko najlepšie, nech sa z nich stanú  ľudia, 

ktorí budú svoj život žiť plnohodnotne, čestne a k prospechu seba aj 

ostatných. 

Medzi tými, s ktorými sa lúčime a vyprevádzame ďalej do života patria aj 

Erik Laššák z TVP 3 a Viktória Vigašová z TVP1. Pri tejto príležitosti ich 

naše redaktorky navštívili a položili pár 

otázok:  

1. Aký je váš najmilší zážitok 

v škole? 

2. Kto vám bude chýbať? 

3. Na čo sa najviac tešíš po skončení 

školy? 

4. Čo by si chcel/a odkázať ostatným 

žiakom? 

5. Čo by si chcel/a odkázať pani 

učiteľkám? 

Erik: 

1. Výlety, kultúrne vystúpenie pre 

rodičov, kino a pokukávanie po dievčatách s Kubom. 

2. Pani učiteľka a Jakub Babic 

3. Na dovolenku pri mori. 

4. Želám im aby sa im v škole darilo a boli šťastní. 

5. Že na nich nikdy nezabudnem (tak to dúfame...) 



Milý môj Erik. Bude mi veľmi chýbať tvoje gentlmenské správanie, 

nesmelý úsmev a trefné poznámky na situácie a vo chvíľach keď to nikto 

nikdy nečakal. Všetkých si nás prekvapil ako vieš krásne tancovať, 

zapájať sa do života triedy, gavalierstvom, no predovšetkým 

schopnosťou prekonať sám seba a vytvárať pozitívnu atmosféru v triede. 

Milý Erik, želáme Ti spolu s pani učiteľkou Aničkou a pani zástupkyňou 

Jankou, aby sa Ti splnili všetky sny, zostal šťastný v kruhu svojej skvelej 

rodiny, milovaný všetkými s kým sa stretneš, pretože si zaslúžiš byť 

milovaný a obdivovaný pre to aký si jedinečný. 

Viktória: 

1. Učenie, výlety a zmrzlina. 

2. Vaneska – moja najlepšia kamarátka s ktorou sa rozprávame. 

3. Na dovolenku do Turecka k moru. 

4. Aby boli šikovní a chodili do školy a poslúchali pani učiteľky. 

5. Lenke: aby bola dobrá, aby sa jej darilo v živote a vymýšľala veľa 

výletov. 

Zuzke: aby s nami bola stále.  

Pani učiteľka Lenka a pani asistentka Zuzka Viki 

želajú: 

Milá Viki – slniečko našej triedy, každé ráno si nás 

vítala a sprevádzala dňom svojím srdečným 

úsmevom. Želáme ti, nech si svojím úsmevom 

podmaníš srdcia všetkých ľudí tak, ako si si získala 

tie naše. 

 

Školskú dochádzku naplnila aj naša žiačka Maťka Miškovová: 

Želáme Ti do ďalších rokov, aby si si vedela poradiť so všetkými 

nástrahami, zdravotnými problémami a výzvami so šarmom, humorom, 

nadhľadom a veľkou dávkou trpezlivosti. Bola si naša pravá ruka, tak 

nech Ti je tá Tvoja „pravica“ nápomocná pri životných rozhodnutiach. 

Nech Ťa sprevádza a ochraňuje Božie požehnanie. 

                                                                   p.u. Lenka a p.a. Zuzka 

 



Naša pani zástupkyňa II. stupňa oslávila v tomto roku významné 

životné jubileum a pri tejto príležitosti sme si ju dovolili s našou 

redaktorkou Nikou trošku „vyspovedať“ a položiť otázky, v ktorých 

určite prezradí viac ako o nej vieme: 

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?   

 

1. Môj deň je dosť naplnený prácou s deťmi nielen 
v tejto škole, ale aj s deťmi v našej dedine kde sa 
venujeme gymnastike a folklórnej skupine Slatina. 

2. Farba: zelená, film – rozprávka: Soľ nad zlato, jedlo: 
klobásky, škvarky (to sme teda nečakali...:)), kvet: 
hortenzie a pivónie. 

3. Moja práca mi dala veľa, hlavne v prehodnotení 
nielen seba a svojich hodnôt, ale aj vzájomných vzťahov voči iným 
ľuďom. 

4. Želám všetkým kolegom a žiakom: Život je veľmi rýchly a treba niekedy 
zostať a každú chvíľu treba prežiť a vychutnať, krásne veci okolo nás, 
čo nám niekedy neumožňuje situácia, ktorá sa deje. Želám vám nech ste 
hlavne zdraví, šťastní, spokojní a nech slovo mier nie je len slovíčkom, 
ale skutočnosťou. 

5. A ako sa chystáte stráviť blížiace sa leto? 
Bude to prvé leto s mojou vnučkou Elizou, tak si ho ideme naplno 
vychutnať. 

Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor a želáme splnenie všetkých snov, 
radosť zo života a otvorené srdce pre všetko krásne, čo život ponúka. 

                                                                                                          Redakcia časopisu 

 

Na slovíčko................. 

naša milá jubilantka Erika 

Ivanová 

Drahuška a Vierka 



 

 

O tom, že je leto už tu nás nepresviedča len horúce počasie, ale aj 
reklamy a obchody, ktoré nás lákajú na nákup plaviek, opaľovacích 
krémov a krásnych letných šatôčiek. A že Slovensko je naozaj krásne 
a nemusíme cestovať len do zahraničia vás chceme presvedčiť aj my 
a ukázať vám miesta  ktorých možno neviete, ale svojou krásou vás 
určite očaria a oplatí sa ich navštíviť. Tak si rýchlo pobaľte najnutnejšie 
do batoha a poďte s nami..... 

Beňatinske jazero 
Tyrkysové jazierko vzniklo v 
bývalom kameňolome, kde sa našla 
skamenelina 5 metrov dlhej ryby, 
preto bolo ťažba zastavená. Svojou 
scenériou pripomína Plitvické 
jazerá. Beňatina sa nachádza v 
okrese Sobrance medzi dedinami 
Beňatina a Inovce.  
  
  

 

Čiernohronská 
železnica je úzkokoľajná 

lesná železnica s rozchodom 
760 mm. Premáva na trase 
Chvatimech - Hronec - Čierny 
Balog - Vydrovo v Slovenskom 
rudohorí. V súčasnosti 
železnica premáva denne počas 
letnej turistickej sezóny od 2.5. 
do 30.9., prevádzka je 
zabezpečovaná na úseku trate z Chvatimechu do Čierneho Balogu a do 
Vydrovskej doliny (spolu 14 km). V roku 2012 bola s podporou 
Európskej Únie otvorená obnovená trať z Čierneho Balogu do miestne 
čiasti Dobroč (4 km). Mimoriadne jazdy je možné si kedykoľvek 
objednať. 

Naše – Vaše tipy na leto.... 



Badínsky prales je azda 
najznámejším pralesom na 
Slovensku. Nachádza sa 
neďaleko Banskej Bystrice, 
pri obci Badín a navštíviť 
ho v konečnom dôsledku 
ani nemožno. Srdce pralesu 
je totiž chránené 
najprísnejším piatym 
stupňom ochrany a 
dostanete sa sem len v 
sprievode zamestnanca 
Lesov SR.  

 

 

 

 

Špania dolina 

Virtuálne navštíviť 
možno aj jednu z 
najlákavejších 
banských obcí v 
Banskobystrickom 
kraji. Špania 
Dolina dlhé roky 

lákala predovšetkým súborom banských šácht, do väčšiny ktorých je 
však prístup prísne zakázaný. Tiché prostredie pokojnej obce 
nachádzajúcej sa v horách však môžete navštíviť aj prostredníctvom 
prehliadky ktorá vás presvedčí, že ju raz musíte navštíviť aj osobne. 

 

 



 

                         

Učíme sa hravo, zážitkovo a vlastnou skúsenosťou.. 

Dňa 2.3.2022 sa na II. stupni našej školy uskutočnil zábavno–

vedomostný kvíz Milionár. Žiaci si tu už tradične zopakovali a 

následne zábavnou formou preverili vedomosti získané na vyučovaní. 

Pre deti boli pripravené rôzne prezentácie /Moje telo, Živá a neživá 

príroda,…/a zábavné úlohy. Tento rok bola vyhlásená aj súťaž „O 

najlepší návrh na bankovku“.                 Mgr. G. Marková 

 

Minútové čítanie žiakov II. stupňa 

Dňa 23.3. sa u žiakov II. stupňa realizovala súťaž v čítaní s názvom 

„Minútové čítanie“,  ktorá už má u nás svoju každoročnú tradíciu. Jej 

podstatou je v časovom rozpätí jednej minúty prečítať čo najviac 

slov z určeného textu, príbehu, rozprávky.           Mgr. K. Jasová 

 

„Čítame radi“ 

     „Čítame radi.“ Povedali sme si spoločne počas akcie uskutočnenej 

dňa 23.3. 2022. V tento deň sme sa venovali knihám, ich poznávaniu, 

čítaniu a hraniu sa s nimi. Žiaci, ktorí si už osvojili techniku čítania, 

čítali rozprávky svojim mladším kamarátom a motivovali ich k 

vlastnému čítaniu. Spoločne s pani učiteľkami si všetci navzájom 

pripravili obrázky, hádanky a dramatické stvárnenia rozprávok či 

príbehov, ktoré ich najviac zaujali. Naše aktivity s knihami sme 

zavŕšili návštevou žiakov 1. stupňa v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra 



v dňoch 29. a 31. 3. Žiaci sa aktívne zapájali do činností, ktoré pre 

nich pani Halamová v Oddelení literatúry pre deti a mládež pripravila. 

Hravou formou cez rozprávkové postavičky našim žiakom priblížila 

vznik knihy, zoznámili sa s množstvom zaujímavých kníh a tiež sa 

spoločne zabavili.   Mgr. Baránková, Mgr. Pavlíková 

 

„Apríl – mesiac lesov“ 

Aprílové aktivity, ktoré žiakom priblížia ochranu našich lesov, sme 

začali návštevami lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene, 

spoločne v spolupráci s CVČ Quo Vadis. Žiaci sa v ňom 

prostredníctvom výstavy oboznámili s obyvateľmi našich lesov, 

predovšetkým s danielom škvrnitým.     Mgr. Baránková M. 

 

„Kráčajme za prírodou“Dňa 28. 

apríla sa žiaci II. stupňa 

zúčastnili akcie 

„Kráčajme za prírodou“. 

Jej cieľom bolo 

spoznávanie okolia rieky 

Hron spojené s 

informačnými a 

ekologickými aktivitami 

žiakov pri rieke Hron. 

Tieto aktivity mali podporiť poznanie, 

kreativitu detí a rozvíjať ich 

ekologické cítenie – čistenie brehov 

rieky Hron. Dňa 11. mája sa žiaci II. 

stupňa zúčastnili ďalšej školskej 

akcie „Poznávame Lánice“. Jej 

cieľom bolo spoznať miesto a okolie 

Lánic. Tento mestský park v sebe 



uchováva jedny z posledných zachovalých zvyškov pôvodnej krajiny vo 

Zvolene, preto by sme si mali túto oblasť vážiť a chrániť si ju. Bývalé 

meandre Hrona tu po sebe zachovali zvyšky mŕtvych ramien a 

pozoruhodnú faunu a flóru. Mestský park poskytuje aj veľa možností 

na športové aktivity, ktoré naši žiaci s nadšením využili.  

 

Škola v prírode- Látky 2022 

V dňoch 24.05.2022- 27.05.2022 sa 

12 žiakov I. stupňa zúčastnilo Školy 

v prírode v obci Látky. Ako vyučujúce 

boli pani učiteľky-Vierka Stehlíková, 

Drahuška Pavlíková a Grétka 

Nedeliaková. 

Ubytovaní sme boli v turistickej 

ubytovni roľníckeho družstva Látky. 

Zoznámili sme sa s prostredím, 

okolitou prírodou a obcou Látky. 

Zážitkovou formou si žiaci priamo 

prežili na Bio farme starostlivosť 

a chov hovädzieho dobytka a oviec. 

Spoznali mláďatká zvierat a zistili 

ako sa dojí mlieko a spracováva na 

rôzne výrobky. 



Počas ŠvP sme absolvovali množstvo 

rôznych športových a turistických 

aktivít, ekohier a súťaží priamo 

v prekrásnej prírode. Súčasťou našich 

aktivít bola aj návšteva pána Suju 

a jeho troch kamarátov- psíkov, 

s ktorými sme absolvovali canisterapiu 

v prírode. 

Počas celého pobytu sme si spoločne nastavili bodovací hodnotiaci 

systém, kde sa bodovalo nie len poriadok a upratovanie izieb, ale aj 

tímovosť, spolupráca, stolovanie, hygiena a správanie sa k sebe, aj 

k ostatným. Všetci boli po vyhodnotení obdarovaní za úžasné 

správanie. Žiakom sa Švp veľmi páčila, odniesli si v sebe množstvo 

nádherných zážitkov a pocitov, na ktoré 

budú s láskou spomínať. Žiakom sa Švp 

veľmi páčila, odniesli si v sebe množstvo 

nádherných zážitkov a pocitov. 

          Mgr. Stehlíková, Mgr. Pavlíková, 

Mgr. Nedeliaková 

 

 

 

 

„1. sväté prijímanie“  

15. mája sa štyria naši žiaci: Marek 

Eremiáš, Alex Horváth, Tomas 

Kováč a Erik Suchý po prvý raz 

stretli s Ježišom v Eucharistii pri 

slávnostni 1. sv. prijímania. Krásny 

slnečný deň nielen prežiaril túto 



slávnosť, ale skutočná prítomnosť Boha naplnila radosťou nielen 

našich žiakov, ale ich slušné správanie, pravá radosť a skúsenosť bola 

svedectvom ich detskej viery pre nás mnohých. Želáme im poznanie, 

že dar, ktorý dostali v tento deň bude skutočným požehnaním do 

ďalších dní ich života.                                      Mgr. Krajčiová 

„Za múrami Zvolenského 

zámku“ 
V dňoch 23.5. a 25.5. 2022 sa žiaci 2. 

stupňa ŠZŠ zúčastnili animačného 

programu „ Za múrami Zvolenského 

zámku“. Program bol situovaný v 

exteriéri zámku na vnútornom a 

vonkajšom nádvorí. Teoretické časti 

boli poprepájané tvorivými úlohami, 

pohybovými súťažami a hrami (napr. hod loptičkami na cieľ s 

presnosťou akú musela mať kedysi zámocká stráž) ako i výtvarnými 

aktivitami.  Žiaci sa ďalej zoznamovali s reliéfmi rôznych povrchov, za 

úlohu mali aj sami vytvoriť reliéf – napr. zámková dlažba, vzor nad 

vchodovými dverami a pod. Pani lektorke srdečne ďakujeme za čas, 

ktorý nám venovala a aktivity, ktoré si pre nás pripravila.                     

PaedDr. Tereňová N. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poďme sa hrať 
Poďme sa hrať….bol názov zaujímavého 

dopoludnia, ktoré strávili žiaci z tried TVP 24. 

mája pod taktovkou milých pracovníkov 

Podpolianskeho osvetového strediska Osveta. 

Spoločnou hrou žiaci rozvíjali vzájomnú 

komunikáciu, toleranciu a rešpetovanie sa 

navzájom pomocou metód dramatickej 

výchovy s akcentom na hru. Vybrané aktivity a 

súťaže ich veľmi zaujali a prepojili ich vzájomné vzťahy, ktoré mohli 

následne rozvíjať aj počas vyučovania v triede. Veľmi pekne 

ďakujeme p. Krahulcovej a tešíme sa na ďalšie podobné tvorivé 

stretnutie. 

                                                     Mgr. Krajčiová, Mgr. Bronišová 

Našim najmilším 

Úsmev maminky, otvorená 

náruč ocina, dobroty od 

starých rodičov.....a 

nekonečná starostlivosť, 

obeta, no predovšetkým 

láska. Takto jednoducho 

môžeme opísať tých, 

ktorým patril náš kultúrny program: Našim 

najmilším. Naši 

úžasní a 

talentovaní žiaci  

pod taktovkou 

svojich šikovných 

pani učiteliek 

vyjadrili všetkým 

čo v sebe majú 



(piesňami, tancom, básničkami) svoju lásku a poďakovanie, ktoré 

často nevedia vyjadriť inak. A že sa im to naozaj podarilo dokazovali 

slzy v očiach, úsmev a dojatie v tvári tých, ktorým bol celý program 

adresovaný. Veríme, že tento umelecký, no predovšetkým osobný a 

úprimný zážitok zanechal hlboký dojem a povedal zo srdca: Ďakujem, 

odpusť, za veľa vám vďačím a ľúbim ťa...... 

                                                          Mgr. Krajčiová, Mgr. Bronišová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svet zvierat – koncoročný výlet 
Celoročná usilovná práca žiakov z tried TVP 

bola odmenená koncoročným výletom, ktorý 

sa zrealizoval 

15. júna pod 

názvom Svet 

zvierat. A že to 

bol ozajstný 

zážitok sa mohli 

žiaci 

presvedčiť na 

vlastné oči. 



Najskôr sa zmenili na hradných pánov a princezné a navštívili komnaty 

kaštieľa Sv. Antone, kde sa dozvedeli ako žili hradní páni v 

stredoveku, čo jedli, ako sa obliekali a aké úlovky našich najväčších 

zvierat sa im podarilo uloviť. Následne plní dojmov sme sa presunuli 

do ZŠ Štiavnické Bane, kde im doslova a do písmena pristáli na rukách 

najväčší dravci našich hôr. Mohli sme si pozrieť aj ostatné časti 

základnej školy, kde sa žiaci sami venujú sokolom, orlom, 

sovičkám rôznych druhov, kajmanom, krásnym papagájom a aj milým 

opičkám, ktoré sa veľmi potešili našej návšteve a veselo nám 

poskakovali nad hlavami. Bol to pre nás všetkých jedinečný zážitok a 

veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí nám umožnili takto zázračne 

vstúpiť do sveta zvierat. 

                                                                            Mgr. Krajčiová 

 

Naši úspešní výtvarní maliari 

Keď sa naši žiaci dotknú štetcov, farbičiek a farieb a započúvajú sa 

do krásnych príbehov z Biblie, výsledkom je priam umelecké dielo.  

A tieto ich výtvarne stvárnenia očarili aj maliarskú porotu nielen na 

krajskom kole aj na slovenskom a výsledkom je: 

Krajské kolo: 

1. miesto: Alex Oláh 9. A 

2. miesto: Sofia Nigriniová TVP 3 

3. miesto: Daniel Greguš TVP 3 

Slovenské kolo: 1. miesto: Sofia Nigriniová 

                                             Gratulujeeeeeme a sme veľmi hrdí....... 

 

 



Z každého rožka 

troška........ 
 

 

 



 

 



 

 

 

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) 

 

Vtipkáreň 



 

 

 

 

 

                                                                          Kresba: Danko Greguš TVP 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


