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Dobrý deň priatelia, 

 

každý rok dostávame vzácne dary. Nie sú to drahokamy, ani vecné dary. Je to dôvera rodičov, ktorí 

ste nám zverili vaše deti a zároveň úprimné a vysmiate a srdcia našich ratolestí. Vytvárame spolu jed-

nu veľkú rodinu. Čo je vlastne rodina?. Rodina je základom našej spoločnosti. Najmodernejšie psy-

chologické výskumy potvrdzujú, že práve rodina je prvým a jedinečným miestom, kde sa dieťa učí 

láske, úcte a rešpektu, vzájomnému porozumeniu. Tieto vlastnosti sú základom šťastného a dlhého 

spoločného života. Rodina je prirodzenou sociálnou skupinou, základnou bunkou spoločnosti. Zdru-

žuje ľudí v jednote na podklade príbuznosti. Rodina nie je schopná existovať izolovane od spoločnos-

ti, vždy je súčasťou širšej sociálnej jednotky, ktorej normy, kultúra, tradície a náhľady ju zasahujú. 

Hlavne by sme nemali zabúdať, že v rodine sa formuje charakter a osobnosť detí, čiže ďalšej generá-

cie spoločnosti. Mnohí z nás považujú rodinu a život v nej za samozrejmosť.  

 Naša rodina je už pomerne veľká. Tvoríme ju všetci tí,  ktorí práve čítajú časopis, tí, ktorí 

nám pomáhajú a aj tí, ktorí na nás, v záplave svojich iných povinností , čo i len chvíľu myslia. Sme to 

my všetci, ktorí máme spoločný cieľ – vzdelávať a vychovávať naše deti. Naša rodina má už skoro 

600 detí. Je to krásny pocit, že máme takú dôveru  a zároveň je to veľmi zaväzujúce, nakoľko sa sna-

žíme poskytnúť komplexnú starostlivosť pre všetkých. A či sa nám to darí? Zúčastňujeme sa súťaží, 

zapájame sa do množstva projektov. Máme víťazov súťaží na rôznych úrovniach, nevynechajúc ani 

víťaza celoslovenského kola. V škole robíme množstvo projektov, ktorých výsledkom bolo školské 

kolo Projektiády. Tu nás žiaci presvedčili, že máme medzi sebou budúcich lekárov, veterinárov, ved-

cov, vojakov, geológov, fyzikov, ale aj umelcov. Projekty, ktoré prezentovali žiaci školy počnúc pr-

váčikmi, boli na vysokej úrovni a som im za ne veľmi vďačná.  

 O necelý mesiac sa nám končí ďalší školský rok. Rok plný nových poznaní, znalostí, zážit-

kov. Každý si teraz začne klásť otázku – Aký vlastne bol školský rok 2016/2017? Pre niektorých bol 

prvým rokom, zároveň si dovolím povedať aj  najťažším. Naši malí kamaráti sa naučili čítať, počítať, 

sociálne zručnosti, zažili množstvo nových zážitkov, osvojili si pravidlá. Úprimne som rada, že má-

me takých skvelých malých kamarátov a ďakujem im, že to tak skvele zvládli. Iný rozmer mal tento 

rok pre našich deviatakov, pre ktorých bol posledným v našej škole. Želám im, aby na prahu nového 

poznania vykročili to správnou nohou, aby boli úspešní a aby na nás s láskou spomínali. No a pre nás 

ostatných, bol tento rok  - tak trochu lepším, ako boli tie predchádzajúce.  

 A prečo toľko spomínam rodinu? Každoročne máme v júni Deň rodiny a športu. Stretávame 

sa spolu s priateľmi našej školy – našou rodinou na veľmi peknom podujatí, ktoré je venované oslave 

rodiny a športu. Máme možnosť vyskúšať si svoje sily v rôznych disciplínach, popasovať sa 

s logickými úlohami a v neposlednom rade si užiť krásne sobotné predpoludnie. 

  Tak milí priatelia, poďme si spolu zasúťažiť, porozprávať sa a načerpať nové sily nielen du-

ševné  - z pohľadov na vysmiate tváre našich detí, ale aj fyzické, v podobe dobrého jedla - chutného 

gulášu, ktorý sme pre vás s láskou pripravili.  

 Šťastná rodina je ten najkrajší dar. Podobá sa naladenej lýre - každá struna vydáva iný tón, a 

predsa spolu vytvárajú krásnu harmóniu.“ Želám si, aby naša lýra mala čo najviac strún, ktoré spolu 

vytvoria tú krásnu harmóniu.. 

           Mgr. Andrea Macháčová 

ŽELEZNIČKA Jún 2017 
Príhovor 
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Na naše škole je už zvykom, že ako 

Dary jesene deti  tvorili svoje diela 

aj na Veľkonočné tradície. Tento 

rok sme sa rozhodli dať priestor  

okoliu našej školy a namiesto vý-

stavy v vestibule školy , sme využi-

li prírodu okolo a „obvešali“ našu 

školu veľkonočnými kraslicami.  

NOVINKA! 
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Na škole sa uskutoční 2. ročník PROJEKTIÁDY. Najprv sa 

súťaží v triedach, potom sú ročníkové kolá a tí, ktorí postú-

pili, pokračujú v školskom kole.  

Aj naši žiaci z 1.A sa poctivo na súťaž pripravovali. Téma 

bola ľubovoľná. Každý pracoval na takom projekte, čo je 

mu blízke. Niektorí rozprávali o svojom domácom miláči-

kovi, iní zas opisovali nejaký šport ktorému sa venujú ako 

napríklad futbal, hokej, tanec,... a niektorí nám predstavili 

život dinosaurov, žiab, aké sovy žijú v našich lesoch, rôzne 

druhy mačiek, dozvedeli sme sa zaujímavosti o vesmíre, o 

vojakoch,... Všetky projekty boli zaujímavé, mnoho nových 

vecí sme sa dozvedeli. Ťažko sa budú vyberať tie najlepšie 

do ročníkového a školského kola. Ale to už necháme na po-

rotu. My sme s triednym kolom veľmi spokojní. Držíme 

palce všetkým zúčastneným v ďalších kolách.  

 

 

                     Mgr. Ivona Kissová 

 

PROJEKTIÁDA 2016/2017 

Pokračovanie v 

tradícii... 
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Súťaž 

Súťaž „Zlatý slávik“ sa uskutočnila dňa 27.3.2017 v školskej knižnici. Na jar sa prebúdza príro-
da a my sme ju privítali krásnym spevom slávika – našich detí.  Najprv sa konali triedne kolá v 
prvých a druhých ročníkoch. Pieseň mohla byť ľudová, umelá, pop,... na zvážení súťažiaceho, k 
čomu viac inklinuje. Speváci si mohli doniesť kostým, kroj, hudobný nástroj, rekvizity...Pieseň 
mala obsahovať aspoň dve slohy, ktoré museli vedieť naspamäť.  
V triednom kole učiteľ vybral tých, ktorí boli najlepší v speve a tí postúpili do školského kola s 
tou istou piesňou ako v triednom kole.  
Školské kolo sa konalo v popoludňajších hodinách. Porotu tvorili p. uč. Z. Dömötörová, I. Kisso-
vá, K. Štofančíková, I. Franková a p. zástupkyňa J. Kalinková. Bodové hodnotenie bolo od 1 – 5 
bodov.  Pieseň mohla byť aj v jazyku národnostnej menšiny, žijúcej v Slovenskej republike. Deti 
používali okrem tanečných prvkov aj gestá, ale dominantným prejavom zostal spev. Tóninu v kto-
rej spevák spieval, bolo možné prispôsobiť hlasovým a vekovým danostiam súťažiaceho. V pre-
jave detí sa odrazila ich prirodzená individualita a tvorivý prístup.  
Porota zohľadňovala originálny a spontánny prejav súťažiacich, nápaditosť pri výbere piesne,  
dodržiavanie rytmu a melódie, originalitu prejavu ( pohyb, oblečenie, gestá, prirodzenosť súťažia-
ceho). 
Umiestnenia súťažiacich v I. ročníku:  
1. Kamenická Nina I.C  
2. Bodžár Michal I.B  
3. Dvorská Ema I.A a Töröková Petra I.D 
Umiestnenie súťažiacich v II. ročníku:  
1. Kapičáková Sarah II.C  
2. Zelenáková Michaela II.A  
3. Danis Adam a Bránik Andrej II.D       Mgr. Ivona Kissová 
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Exkurzia 

Dňa 6. 4. 2017 sme sa my 4.B spolu s 2. C vybrali na veľmi krásny a zaujímavý výlet – exkurziu 
do TV-Markízi a Bio farmu. Celou exkurziou nás sprevádzali pani učiteľky Vričanová, Juračková 
a Plevková. 

Bola to naozaj náučná exkurzia, pretože sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií ako aj 
o tv-markíze, tak aj o bio farme. Ako to všetko v nej funguje, ako tam ľudia pracujú, čo všetko 
obnáša táto práca v televízií a na farme. Navštívili sme jednotlivé štúdia od štúdia TV-novín cez 
štúdio reflexu až po štúdia telerána. Dostali sme vyčerpávajúce odpovede na naše zvedavé otáz-
ky. Celou exkurziou po TV markíze nás sprevádzal veľmi milý pán, ktorý sa na nás poriadne pri-
pravil a odpovedal na všetky naše zvedavé odpovede. 
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Celú našu exkurziu sme uzavreli návštevou na bio farme, kde sme sa stretli od domácich zvierat 
až po divo žijúce zvery. Pohrali sa na preliezkách a šmýkačkách. Nakŕmili sme kone a prasiatka 
a celí natešení, plný zážitkov sme nastúpili do autobusu a odcestovali späť do školy. 

Táto exkurzia sa nám všetkým na veľmi dlhý čas vryje do pamäte.  
 
             Mgr. Vladimíra Vričanová 
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Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22.apríla. My v 1.A sme tomuto dňu 
venovali celé vyučovanie a to zaujímavou, zábavnou formou.  Žiaci boli rozdelení do piatich skupín 
a museli prelúskať dvanásť úloh. Úlohy obsahovali kvíz o ochrane prírody, zvierat, rastlín. Otázky sa 
týkali aj recyklácie, triedenia odpadov, do akých kontajnerov triedime papier, sklo, plast... Ďalej 
spoznávali rastlinky, triedili ktoré sú chránené. Podľa stôp zvierat určovali, komu stopy patria. Mate-
matické príklady boli na veľkom strome. Na slovenskom jazyku a čítaní z básničky o Zemi vyhľadá-
vali slová, ktoré sa rýmujú. Museli skladať obrázok ktorý bol rozstrihaný , aby objavili krásne miesta 
na našej Zemi. Všetky deti hovorili, že sa im aktivity veľmi páčili. Veď sa len pozrite na fotografie s 
akým nadšením a chuťou pracovali. Určite si to radi zopakujeme aj o rok.  
           
                 Mgr. Ivona Kissová 

Vzdelávanie 
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Zážitkové učenie prebieha aj na 2. stupni našej školy... 

Triedy: 7.A, 5.B 
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V piatok 9.5.2017 k nám zavítali hostia z Českej re-
publiky, aby nám predviedli krásu lietania dravých 
vtákov. Predviedli nám triky s orlami, sokolmi a iný-
mi menšími dravými vtákmi. Deti sa prostredníctvom 
zážitkového učenia mali možnosť naučiť veľa zaují-
mavosti o dravých vtákoch a zároveň vidieť ukážky, 
ktoré im priblížili teoretické poznatky.  Deti sa tešili, 
no aj báli. Dravce im preletovali ponad hlavy, dokon-
ca jednému odvážlivcovi na hlave aj dravec pristál.  
Opäť sme zažili zaujímavé vyučovanie. 
     
      Mgr. Ľubica Vaňková 

Zážitok 



  

strana 11 

  

Aj tento rok sa naša škola zúčastní MOVE Week, ktorý sa uskutoční v týždni od 29. mája do 4. 
júna kde nadviažeme na skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov.  
 
          Andrea Schusnixová 

 

 

Zábava 
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  Tretiaci v rámci celoročného projektu navští-
vili malú manufaktúru ručnej výroby papiera. 
Aké jednoduché a pritom pre nás ešte nepo-
znané...! No už budeme vedieť, že tradičná 
výroba papiera je jednoduchá a šetrná k ži-
votnému prostrediu. Vyskúšali sme si aj my 
sami vyrobiť papier. Budeme ho v škole oz-
dobovať a posielať starým rodičom k sviat-
kom jari. Bol to skvelý zážitok.  
 
  
                       PaedDr. Iveta Martinkovičová  

Zážitkové učenie 
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Najlepším žiakom našej školy na IQ olympiáde bol Adam Zubek - 6.A.  
Získal skvelé 357. - 376. miesto z 10 929 riešiteľov z celého Slovenska. 
V kraji získal 64. - 67. miesto z 1617 detí.  

Biologická olympiáda medzitriedne kolo 
Deň pred polročnými  prázdninami sa uskutočnilo medzitriedne kolo biologickej olympiá-
dy, ktorá mala dve časti. Teoretická časť prebehla formou cvičení, či otázok na rozmýšľa-
nie. Druhá časť bola praktická, kde mali žiaci určiť názvy vybraných rastlín a živočíchov. 
Žiaci piateho ročníka si počínali veľmi dobre, excelentne zvládli obe časti. Zo všetkých naj-
lepšie uspeli dievčatá z 5.B a 5.A Regina Šejirmanová , Nikol Šmídová a Adelka Sirkovská. 
V šiestom ročníku si vynikajúco viedla Natália Bugárová  v oboch častiach a  Tomáš Zajíc 
 v teoretickej časti, obaja zo 6.A. 
Úspešnosť 7-9. ročníka sa pohybovala okolo 80-87%. Úlohy boli náročnejšie a preverovali 
široké vedomosti. 
Teším sa na ďalšie kolo.  
                                                                                                                                             
             Mgr. Alexandra Ruttkayová 

Súťažime 
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V dňoch 7.4. popoludní a 8.4.2017 dopoludnia sa brány školy otvorili len pre 
malých predškolákov a ich rodičov. Chlapci a dievčatá sa zúčastnili zápisu do 
prvého ročníka pre šk. rok 2017/2018. 
Pani učiteľky 1. stupňa starostlivo pripravili triedy, v ktorých zápis prebiehal, 
ako aj  podklady pre posúdenie zrelosti a pripravenosti budúceho prváka pre 
školskú dochádzku.  
Hravou formou v príjemnej atmosfére deti odpovedali na zvedavé otázky , kres-
lili, počítali, priraďovali,  recitovali a spievali. Okrem vedomostí boli pani uči-
teľky zvedavé aj na socializačnú úroveň a komunikačné zručnosti, čistotu reči, 
správnosť úchopu ceruzky, koordináciu pohybov a zručnosti sebaobsluhy. 
Zápis prebiehal v dvoch triedach. V každej boli okrem zapisujúcich učiteliek 1. 
a 2. stupňa aj pani vychovávateľky, ktoré prispeli k uvoľneniu budúcich prváči-
kov a zároveň doplnili informácie o nich. 
Celkovo sa zápisu dňa 7. – 8 .apríla 2017 zúčastnilo 102 predškolákov. Chlapci 
aj dievčatá preukázali dobré vedomosti a zručnosti, a tak sa s nimi nepochybne 
stretneme už v septembri v prváckych laviciach. 
  
                                                                                                Mgr. Ivona Kissová 

Tešíme sa 
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Konečné hodnotenie výtvarnej súťaže Farebná stopa 2017 

 

Cena pedagógov ZŠ 

Umiestnenie Priezvisko a meno 
autora 

Vek autora Názov práce Materská 
škola 

1.miesto Viki Krihová 6 rokov Pastelková pri-
ncezná 

MŠ Bulíková 

2. mesto Emma Rusňáková 5 rokov Prasiatko pre 
šťastie 

MŠ Prešov-
ská 

3.miesto Zuzana Gunárová 5 rokov Ja sa vlka nebo-
jím 

MŠ Stálicová 

Cena psychológov ZŠ 

1.miesto Margarétka Mačaiová 6 rokov Moja izbička MŠ Vincenta 
de Paul 

2.miesto Adam Kollár 6 rokov Veľmi krásny 
obrázok 

MŠ Stálicová 

3.miesto Lucas Různar 6 rokov Hokejový tré-
ning 

MŠ Bulíková 

Cena výtvarníkov VŠ 

1.miesto Viktória  Velčeková 5 rokov Tri prasiatka MŠ Stálicová 

2.miesto Andrea Ďumbalová 6 rokov Roztopašný 
vesmír 

MŠ Stálicová 

3.miesto Lili Anna Behinová 5 rokov Dlhý, široký, 
bystrozraký 

MŠ Stálicová 

Hlavná cena Farebnej stopy 

Hlavná cena Viki Krihová 6 rokov Pastelková pri-
ncezná 

MŠ Bulíková 

Tradícia 
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Výber povolania je pre každého človeka veľmi zložitý a dôležitý. S druhákmi sme sa výberom po-

volania zamýšľali už teraz, a mnohí z nich majú jasno v tom,  čím by chceli byť: 

„Chcem byť trénerom futbalu. Budeme trénovať brankárstvo a behať..“ Dominik, 2.B 

„Chcel by som byť vedcom z odboru fyziky. Vynachádzal by som veci, napr. lietajúce čižmy, lie-

tajúce auto, stíhačku čo môže ísť pod vodou, lietajúcu budovu.“ Tomáš, 2.B 

„Ja by som chcela byť angličtinárkou. Môj vzor je moja mamina. Chcem ňou byť, aby som pomá-

hala rodičom aj deťom. Na to, aby som zarobila peniaze, tak sa musím poriadne učiť.“ Mimi, 2.B 

„Chcem byť kuchár, lebo chcem variť pre ľudí.“ Noel, 2.B 

„Chcel by som byť astronaut, pretože vesmír je krásny. A ešte  preto, že letíš v rakete.“ Sebi, 2.B 

„Chcel by som byť vedcom. Už robím pokusy, ale rodičia mi to zakazujú. Po obede by som robil 

automechanika. Chcem byť vedcom, lebo ma to baví robiť pokusy. A automechanikom, lebo môj 

otec je automechanik.“ Alan, 2.B 

„Ja chcem byť policajt, lebo pomáha ľuďom.“ Tobi, 2.B 

„Ja by som chcel byť futbalista. Môj vzor je Lionel Messi. Chcem ním byť, lebo futbalisti, keď 

hrajú vo Fortune lige, tak majú dosť eur.“ Oliver, 2.B 

„Ja chcem byť zverolekárkou, lebo zbožňujem zvieratá. Doma je to, ako vo zverolekárni. Môj pes 

má epilepsiu, operovali sme aj krvavé  labky.“ Viki, 2.B 

„Ja by som chcel byť policajt. Zaujíma ma to preto, že je to trochu dôležitá práca.“ Miško, 2.B 

„Ja by som chcela byť pani učiteľka. Veľmi ma to povolanie zaujíma. Pani učiteľkou chcem byť 

už odmalička. Bol by to splnený sen.“ Emka, 2.B 

„Ja chcem byť gymnastka. Na gymnastike musíme dávať pozor. Musíme sa učiť základy a aby 

sme postúpili. Najťažšie na gymnastike je, že je ťažká. Hlavne keď nieste ohybné. Je to krása.“ 

Natálka, 2.B 

„Chcem byť futbalista Slovanu. Aj tréner, budú ma skúšať, že čo budem robiť, čo brankár, obran-

ca, útočník, alebo stredový hráč. Chcem byť útočník, alebo obranca. Tréner musí rozhodovať.“ 

Nikita, 2.B 

„Chcela by som byť predavačka v avione v CaA s mamou. Proste sa mi tam páči. Vždy sa mi tam 

páčilo, predávať s maminou.“ Nela, 2.B 

„Ja by som chcela byť veterinárkou. Zaujalo ma to preto, lebo sa rada starám o zvieratá a chodím 

na farmu, aby som sa starala o kone, sliepky, psov a mačky. Kŕmim ich každý deň.“ Laura, 2.B 

„Chcem byť zverolekárkou. Mám rada tie zvieratá. Sú prítulné a chránia ma. Budem ich navždy 

liečiť.“ Sofi, 2.B 

                      Mgr. Ľubica Vaňková 
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Paťko Fučík, 2.C 

Petra Pasternáková, 2.C 
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Sofia Szajkóová, 2.B 

Vlastná 
tvorba 



  

strana 19 

 

 

Prečo Tatiana a Tóno boli unavení 
 

Lebo nešli skoro spať. Ale jedného dňa šli skoro spať. Prečo? Lebo šli spať  do školy. Ale len raz šli 
skoro spať len raz. A hovoria si doma prečo mi nejdeme skoro spať? Prečo? Ale fakt prečo? Ja ne-
viem. Hovorí sestrička: Ja fakt ale fakt neviem braček. Ani ja neviem sestrička. Ale Tonkovi zišlo 
niečo na um. Ale vieš čo už viem sestrička čo, čo braček. Preto lebo stále sa hrajeme s hračkami. No 
ja viem, ale keď nás to baví. Vieš braček no ja viem sestrička tak skúsime dnes to, že sa nebudeme 
večer hrať. Áno sestrička, áno braček. Tak poďme na to. Dobrú noc sestrička. Dobrú noc braček.  
 

Päťka v žiackej knižke 
 
No poď braček do školy. A cestou si pospevovali tralalalalala. A mali vtedy hodinu hudobnej výcho-
vy. Ale prezradím vám všetkým, ktorí ma počúvate, že braček a sestrička nevedia spievať. Aby ste 
len vedeli deti a dospeli. Tak pani učiteľka vyvolala všetkých žiakov a boli na rade braček 
a sestrička a spievali pieseň, ktorá sa volá PEC NAM SPADLA. ,,Pec nám spadla, pec nám spadla, 
ktože nám ju opraví, starý peciar nie je doma a mladý to nespraví. Zavoláme na deduška, ten má 
veľké kladivo, buchne dva krát, buchne tri krát a už je to hotovo“. A pani učiteľka hovorí: Dajte mi 
žiacku knižku, okamžite máte jediní päťku z celej triedy a nás je 31 v jednej triede si predstavte. Ale 
pani učiteľka, my nevieme spievať. Tak dobré deti, ale nech sa to už neopakuje , áno. Áno. Dobré 
sadnite si.  
 
 
Pomoc pani učiteľka  
 

Sestrička a braček šli domov zo školy. A sestrička sa pýta. Braček? Áno sestrička počúvam ťa. Že 
čo, keď sa nám teraz niečo stane takto v noci.  Neboj sestrička nič sa nám nestane nemusíš sa 
báť. A v tej chvíli uvideli pani učiteľku a rozprávajú sa s pani učiteľkou atď, atď. A v tej chvíli uvi-
deli studňu a bola tam hrozna tma a hovorilo sa o tej studne, že tam je strašidlo lebo stále sa niekto 
pýtal. Je tam niekto? A ta studňa sa ozvala. Áno kto tam je ja som Irma. A studňa sa jej ešte niečo 
pýta a koľko máš rokov 4 tak poď sem tu ti bude lepšie ako doma ako v mori dobre teta. Tak braček 
, sestrička a pani učiteľka. A pýtajú sa: Halo je tam niekto. Nikto sa neozýval. Zavolali ešte raz: Je 
tam niekto. A braček a sestrička spadli do studne a kričali: Pani učiteľka pomoc!! Už bežím žiaci pre 
záchranku a pre hasičov a policajtov. A pani učiteľka utekala ako jej nohy stačili a ako utekala už 
tam boli hasiči policajti a záchranári. A vyťahovali ich a boli v pohode. Boli šťastní že sa im nič ne-
stalo.  

Alexandra Šimášková, 2.D 
Pokračovanie... 

Vlastná tvorba 
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