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    Ako už všetci dobre viete, 

naša škola je zapojená 

v medzinárodnom 
environmentálnom 

programe Zelená škola.  

  Dvojročné certifikačné obdobie uplynulo veľmi 
rýchlo. V rámci témy Zeleň a ochrana prírody sa 
nám spoločne podarilo vybudovať výchovno-
vzdelávaciu oddychovú zónu, zveľadiť náš školský 
pozemok, vybudovať skleník, vysadiť skalku, 
bylinky a veľa ďalších rastlín. Okrem toho, že sme 
malou troškou prispeli k zlepšeniu životného 
prostredia, naučili sme sa aj spolupracovať 
a vzájomne si pomáhať. Naša snaha bola nakoniec 
odmenená a získali sme certifikát a vlajku Zelenej 
školy.  

  Tento úspech nás natoľko motivoval, že sme sa 

pustili do ďalšieho certifikačného obdobia, ktoré 

bude opäť trvať dva roky. Keďže máme krásny 
školský pozemok, kde sa darí pestovať chutnú 

a zdravú zeleninu a ovocie, vybrali sme si ako 

prioritnú tému POTRAVINY.  

Spoločne budeme odhaľovať príbeh 

jedla. Budeme hľadať odpovede na 

otázky, prečo na našich stravovacích 
návykoch záleží, prečo je lepšie jesť 

lokálne a sezónne potraviny, aký vplyv 

na naše zdravie majú spracované 

potraviny.  

Osvojíme si nové pojmy ako BIO a FAIR 
TRADE a vysvetlíme si, čo znamenajú. 

 

Ale nebudeme sa len učiť. Budeme aj 

variť, piecť, zavárať, sušiť ovocie 

a zeleninu z našej záhradky a samozrejme 
ochutnávať. 
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Dňa 20. 12. 2018 sa pre 

milovníkov tanca uskutočnila 

nesúťažná prehliadka tanca, na ktorej 

sa predviedli žiaci II. stupňa 

a tancovali na moderné a rómske 

piesne. Dievčatá a chlapci nacvičili 

svoje choreografie pod vedením p. uč. 

Z. Pavlíkovej  a E. Gregovej 

a predviedli sa pred svojimi 

spolužiakmi. Celé podujatie sa nieslo 

v dobrej nálade a všetci tancujúci boli 

odmenení sladkosťou.  
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 Pri príležitosti Dňa školských knižníc sa uskutočnilo podujatie pod názvom 

„Rozprávkovo“. Rozprávkovým dňom sa stal 29. október 2018. 

 Podujatie sa začalo krátkym divadielkom „ O VLKOVI A KOZLIATKACH“, ktoré pre 

svojich spolužiakov nacvičili žiaci piateho ročníka pod vedením p.uč. Evy Gregovej. 

O zvukovú stránku predstavenia sa postaral p.uč. P. Homišan a hlavnou kostymérkou 

bola p.as. Iveta Ščerbáková. 

Po skončení divadielka sa žiaci rozdelili do 

skupín a v triedach ich čakali aktivity 

zamerané na športovú, tanečnú, výtvarnú 

a interaktívnu činnosť. Do jednotlivých 

aktivít sme sa snažili zapojiť všetkých 

žiakov našej školy, ktorí boli za svoju 

usilovnosť a snaživosť odmenení sladkými 

odmenami. Týmto podujatím sme  mali 

v úmysle ukázať žiakom krásu rozprávok a 

takto ich priviesť k čítaniu detskej literatúry. 

Interaktívne cvičenia boli zamerané na dej 

rozprávky. Rôznymi formami zábavných 

cvičení sme sa snažili upevniť 

prezentovaný príbeh vlka a kozliatok. Vo 

výtvarnej časti mali žiaci pomocou rôznych 

výtvarných techník nakresliť dej rozprávky. 

Žiaci pracovali v skupinách, pričom si 

navzájom pomáhali a učili sa vzájomnej 

súdržnosti a spolupatričnosti. V športovej 

časti bolo úlohou žiakov prejsť danú trasu, 

na ktorej mali napodobňovať pohyby 

jednotlivých zvieratiek. Úlohu mali zvládnuť 

čo najrýchlejšie a najlepší, okrem uznania 

spolužiakov, boli odmenení malou 

odmenou. V tanečnej triede sa žiaci učili 

základné kroky ľudového tanca a zvládli aj 

jednoduchú choreografiu na ľudovú 

pieseň. 

Podujatie sa žiakom páčilo a všetci sa tešia na nové rozprávky a aktivity o rok.  
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Podujatie bolo spojené s vyhodnotením 

a odovzdávaním cien za  súťaž, ktorú vedie p. uč. 

Gregová. Ocenených bolo 11 žiakov, ktorí získali vecné 

ceny. Žiaci vyhrali slúchadlá na počítač, stolnotenisové 

rakety a loptičky. 

Vyžrebovaní žiaci: 

Holubová Eva  5.C,   Mirga Lukáš 7.D, 

Žigová Patrícia 6.C,  Mirga Anton 5.C, 

Horvát Erik   5.A,  Holubová Božena 9.A, 

Mirgová Frederika  6.C,   Mirgová Monika 5.A, 

Horvát Dominik  7.E,  Horvátová Margaréta 7.B 

Červeňáková Viktória  8.B, 



7 

  

 

 

 

Z histórie 

Snehuliaka pozná azda každé dieťa i dospelý na svete. 

Môže mať jednu, dve, ideálne však tri gule a rôznu výbavu. 

Tradičnému snehuliakovi nesmie chýbať deravý hrniec na hlave, 

mrkva namiesto nosa, uhlíky namiesto gombíkov, šál na krku a 

v ruke konárik namiesto metly. 

Snehuliak je tu s nami už od 16. storočia a za ten čas sa stal najobľúbenejšou postavičkou 

zo snehu. Do Európy túto tradíciu priniesli polárnici, lovci kožušín a veľrýb, ale aj cestovatelia, 

ktorí videli snehové postavičky u Eskimákov.  

Veľké stavanie snehuliakov prepuklo! 

V stredu 09. 01. sa žiaci našej školy  pridali k stavaniu snehuliakov a aj keď sneh bol 

sypký,  postavili svojských – netradičných snehuliakov. 

Podujatia sa zúčastnili žiaci popoludňajšej zmeny a prebiehalo v areáli školy. Každá trieda 

si vybrala miesto a priniesla si materiál, ktorým snehuliaka vyparádila. Snehuliaci mali 

pyramídový tvar a boli  ozdobení všetkým možným. Žiaci sa veľmi snažili a hoci im bola zima, 

mali dobrú náladu a postavili pekných snehuliakov – „pyramidiakov“. 

Najkrajšieho „Spiaceho snehuliaka“ vytvorili žiaci 6. E triedy pod 

vedením p. uč. Semanovej. 
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        Žiaci 6. A  žiaci 7. E  

žiaci 5. A  

žiaci 6. D  
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hovorovo Pingpong  patrí medzi najčastejšie 

hranú športovú hru na našej škole. V hre sa 

zdokonaľujú veľkí aj malí žiaci. Tí najlepší hráči  

mali možnosť overiť si svoje hráčske schopnosti 

15. novembra 2018, kedy sa uskutočnilo 

obvodné kolo v stolnom tenise žiakov stredných 

škôl sabinovského okresu. 

Zúčastnilo sa ho 5 družstiev. Turnaj sa uskutočnil 

v stolnotenisovej hale v Šarišských Michaľanoch 

a víťaz turnaja postúpil do krajského kola. Naše 

družstvo v zložení Gabriel Žiga, Marek 

Holub a Erik Mirga odohralo  zápasy s:  

Gymnázium Sabinov (4:0),  

Gymnázium Lipany (4:3), 

 SŠ Lipany (4:0) a SŠ Sabinov (0:4).  

    Po troch výhrach a jednej prehre obsadili naši 

pingpongisti pekné druhé miesto. Radosť 

z úspechu nepokazila ani chyba organizátora, 

ktorá zmarila postup do ďalšieho kola 

stolnotenisového turnaja. 

     Chlapcom patrí veľká vďaka za ich 

zodpovedný a bojovný výkon, ktorý predviedli vo 

všetkých zápasoch turnaja. 

Mgr. Daniel Lanščák a Mgr. Peter Maček 
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     Pri príležitosti troch významných dátumov:  

18. novembra - Európskeho dňa ochrany detí pred 

sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním,  

19. novembra - Svetového dňa prevencie týrania a 

zneužívania detí, 

20. novembra - Svetového dňa detí vyhláseného 

organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet 

pripomína prijatie medzinárodného Dohovoru o 

právach dieťaťa, sa konal 5. ročník Bubnovačky 

s heslom „ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ“.  

     Bubnovali sme 19. novembra 2018 od 

10,00 -11,00 čo nám ruky, nohy stačili na 

hlavnej chodbe našej školy. Bubnovali 

sme po piatykrát, aby sa hlas detí nestratil 

vo všetkom tom hluku okolo rôznych káuz 

a aby sa  zvýšilo povedomie verejnosti 

o téme násilia na deťoch. 

      Hlas detí je dôležitý, pretože každé 

dieťa má právo na: 

- LÁSKU A RODINU 

- VZDELANIE 

- DÔSTOJNÉ BÝVANIE  

- KAMARÁTOV A HRU 

- ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ 

  VÝŽIVU 

- CHRANU PRED ZNEUŽÍVANÍM 

A TÝRANÍM. 
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     Svätý Mikuláš 

nezabudol na žiakov 

našej školy ani tento 

školský rok. 

Tradične prišiel 

6. decembra ráno, 

v dobrej nálade.  

     Začali sme rozhlasovým okienkom, v 

ktorom sa žiaci školy oboznámili o tom, kto 

bol svätý Mikuláš a prečo je dnešný deň 

výnimočnejší ako iné.  

     Výnimočný bol aj v tom, že náš žiak 

Miroslav Horvát sa zúčastnil 

ikonopiseckého kurzu v Čičave. Jeho 

písaná ikona je znakom vďaky za 

vzdelávanie od učiteľov na našej škole a 

taktiež za účasť na ikonopiseckom kurze, 

kde si rozvíjal duchovné dary na 

odporúčanie Mgr. Andrey Fečkovej. Ikonu 

Presvätej Bohorodičky posvätil vdp. Mgr. 

Miroslav Turák - správca našej farnosti. 

Táto ikona má byť pre každého žiaka 

výzvou a dôkazom k trpezlivosti v štúdiu 

na našej škole. S posvätenou ikonou sme 

s vdp. Mgr. Miroslavom Turákom prešli 

celou školou na znak zasvätenia sa pod jej 

ochranu. 

     Mikulášsku nádielku nám prišiel 

spríjemniť študent 5. ročníka Michal 

Pavliško z Gréckokatolíckej teologickej 

fakulty PU v Prešove. Východnou 

spiritualitou sme sa na našej škole dostali 

do autentického spôsobu života, v akom žil 

svätý Mikuláš. Celé dopoludnie nás 

sprevádzala rozhlasová reportérka Disart. 

Dominika Badžová z RTVS- rádia Regina 

Košice, ktorá mikrofónom zozbierala každú 

emóciu radosti žiakov. 

PaedDr. Ladislav Gaľa 



12 

  



13 

  

 

A zase je čas, keď sa doma stretávame pri 

sviatočne prestretom stole, naladení sviatočne aj v 

srdciach a mysli, vnímaví k zázračným čarom Vianoc. 

S radosťou im podliehame i v čase internetu a mobilov a dávne zvyky nám nepripadajú 

ani trošku smiešne.  

Ikebany 

 Vianočná ikebana 

neodmysliteľne patrí na 

štedrovečerný stôl, preto sa 

dňa 11. 12. 2018 pre 

učiteľov poobedňajšej 

zmeny uskutočnilo príjemné 

posedenie spojené 

s výrobou vianočných  

ikebán. Predvianočnú 

náladu im spríjemňovali 

vianočné koledy, pri 

ktorých im išla práca od 

ruky. Vytvorili si krásne 

ikebany, ktoré si odniesli 

domov. 
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Žiaci zo záujmového útvaru "Svetielko", pod 

vedením pani učiteľky Mgr. A. Fečkovej, sa 

rozhodli, že priblížia zmysel vianočných 

sviatkov cez krátke kolednícke pásmo. 

Osemnásty decembrový deň vstúpili do 

každej triedy a svojim spolužiakom rozhlásili 

formou spevu, hovoreného slova a koledy 

zvesť o narodení Ježiška a popriali krásne 

prežitie Vianoc. 

Čas radosti, veselosti, svetu nastal nyní, 
porodila Spasiteľa Mária bez viny. 

V meste v Betleheme, v jasličkách na slame, 
leží malé Pacholiatko na zime. 

 

Aké veci ľudia všetci oddávna čakali, 
to anjeli dnes veselí nám už zvestovali. 

A preto spievajme a Bohu ďakujme, 
Pacholiatku nemluvniatku spievajme. 

 

Dieťa krásne, svetlo jasné, Ježišu náš milý, 
z čistej Panny svetu daný, poklad roztomilý. 

Kráľu náš, Pane náš, skloň sa k nám, jak náš Pán, 
s milosťami, s radosťami, prídi sám.   
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Červená stužka znamená medzinárodný symbol vzájomnej podpory a 

pomoci ľuďom, ktorí sú nakazení vírusom HIV alebo  chorobou AIDS. 

Červená farba vyjadruje životodarnú krv a život. 

     Celoslovenskú kampaň boja proti AIDS podporili žiaci našej školy siedmy decembrový 

deň prostredníctvom podujatia s názvom „Deň červených stužiek“. Pomocou 

pripraveného náučného materiálu sa oboznámili s najčastejšími spôsobmi nákazy, 

s príznakmi a priebehom choroby 

AIDS. Pozreli si rôzne 

dokumentárne videá a rozprávali 

o rôznych závislostiach a ich 

vplyve na zdravie mladého 

človeka.  

     Záver dňa patril výtvarnej 

tvorbe. Najzaujímavejšie výkresy 

boli umiestnené na hlavnej 

chodbe.  

MAGIC JOHNSON 

 

CHARLIE SHEEN                                 FREDDIE NERCURY                     

Aj títo slávni ľudia sa nakazili vírusom HIV! 

http://www.najky.webnoviny.sk/tag/charlie-sheen
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     Slovenská pedagogická knižnica v 

Bratislave v spolupráci s Knižnicou 

Jiřího Mahena v Brne vyhlásili pri 

príležitosti októbra ako 

Medzinárodného mesiaca školských 

knižníc 2018 pre základné školy a 

osemročné gymnáziá 9. ročník česko-

slovenského projektu Záložka do knihy 

spája školy: Rozprávky, bájky, povesti 

a príbehy nepoznajú hranice. 

     Do česko – slovenského projektu sa 

opätovne zapojila aj naša škola. Na 

základe spracovaných údajov z 

elektronických prihlášok z Českej 

republiky a zo Slovenskej republiky 

vytvorila Slovenská pedagogická 

knižnica 548 partnerských dvojíc. 

Partnerskou školou našej školy bola 

Špeciálna základná škola v meste 

Lučenec. 

     Žiaci vyrábali záložky rozmanitých 

tvarov, rôznych veľkostí a s pomocou 

rozličných techník na určenú 

tohtoročnú tému Rozprávky, bájky, 

povesti a príbehy nepoznajú hranice 

počas vyučovania, v rámci krúžkovej 

činnosti podľa svojich schopností, 

zručností, možností a primerane k 

svojmu veku.  

      Výmena záložiek prebehla 

posledný októbrový deň. Veríme, že 

nami vyrobené záložky sa páčili žiakom 

partnerskej školy, ako nám záložky 

z Lučenca. 
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     Po prvýkrát v histórii našej školy sa žiaci 

našej školy zúčastnili lyžiarskeho výcviku. 

Druhý januárový týždeň 13 žiaci 

Odborného učilišťa Chminianske 

Jakubovany odcestovali do Vyšných 

Ružbách. Výcvik prebiehal v SkiParku pod 

vedením dvoch inštruktorov. V priebehu 5 

dní sa žiaci naučili obraty, chodenie na 

lyžiach, jazdu na vleku, jazdu priamo, 

pluhový a prívratný oblúk. Súčasťou 

výcviku bola aj prednáška o poskytovaní 

prvej pomoci, sledovanie prezentácie 

o lyžiarskej výbave, sledovanie 

inštruktorského videa o základoch 

lyžovania a poučenie o správaní sa na 

svahu, tzv. Biely kódex. Vyplnením 

voľného času po večeri bolo hranie 

spoločenských hier, sledovanie Svetového 

pohára v alpskom lyžovaní, aj filmu 

s lyžiarskou tematikou. V závere 

predposledného dňa výcviku sa uskutočnili 

pre žiakov aj slalomové preteky, ktorých 

víťazom sa stal Marek Holub, žiak I.OP 

triedy. 

  Žiakom sa celý lyžiarsky výcvik veľmi 

páčil a všetci, ktorí sa ho zúčastnili, boli za 

svoju vytrvalosť, šikovnosť a zdatnosť 

ocenení diplomami a sladkými odmenami. 
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Tretí ročník súťaže o najkrajšieho chlapca našej 

školy sa uskutočnil  16. januára 2019 

v priestoroch Komunitného centra 

v Chminianskych Jakubovanoch. Svoj šarm 

a zručnosti predviedli deviati súťažiaci 

z praktickej školy, špeciálnej základnej školy 

a odborného učilišťa. Súťažili v štyroch 

disciplínach: šúpanie zemiakov, zatĺkanie 

klincov do dreva, moderný tanec a rozhovor 

s moderátorkou akcie p.uč. Jankou 

Murckovou. 

     Ani jeden chlapec sa nedal zahanbiť 

a sebavedome predviedol svoju šikovnosť 

a mužnosť. Víťazom „naj chlapcom“ sa stal 

Koloman Mirga z II. PA a „sympaťákom školy“ 

Maroš Horváth z III.B. Všetci súťažiaci boli 

odmenení. 

     Poďakovanie patrí aj vedúcej KC Mgr. A. 

Balogovej za poskytnutie miestnosti a ceny 

a organizátorke podujatia p.uč. I. Cibuľkovej.  
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Krepový papier je stará dobrá klasika. Doma sme ho síce nikdy nemali, ale kupovali ho 

už moje pani učiteľky v škôlke. A myslím, že dodnes ho kupujú a kupujem ho aj ja. Nie je 

drahý a dá sa použiť na všeličo.  

Krepový papier sme 

nastrihali na menšie kúsky 

a dali sme ho do misky.  

Zaliali sme ho troškou horúcej 

vody. Tu zistíte, či ste 

nastrihali krepového papiera 

dosť. Ak treba pridajte ešte. 

Mokrý krepový papier sme natlačili do srdiečkových formičiek. Poriadne. Vytlačili sme 

prebytočnú vodu a nechali sme srdiečka vyschnúť. Schnutie trvá celý deň, na radiátore 

rýchlejšie. 

http://www.neposednenoznice.sk/2012/09/malovanie-s-krepovym-papierom.html
http://www.neposednenoznice.sk/2013/02/bublinkujuce-srdiecka-hviezdicky.html
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V rámikoch sú nakreslené malé obrázky. Priraď ich správne k obrázkom 

vedľa rámikov. Spoj ich čiarami. Čiernobiele obrázky vyfarbi.  
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