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Milí čitatelia! 

 

Prinášame Vám 
jesenné číslo nášho 
školského časopisu. S 
novým školským ro-
kom prišlo k zmenám 
aj v našom časopise.  

Redakčná rada 
Vám bude ale aj naďa-
lej predstavovať ús-
pešných žiakov, priná-
šať reportáže z rôz-
nych školských akcií, 
exkurzií, zaujímavé 
rozhovory a námety na 
činnosti. 

Veríme, že Vám 
prinesie mnoho zaují-
mavého, poučného a 
vtipného vo svojom 
obsahu. V tomto čísle 
sa okrem pravidelných 
rubrík môžete tešiť aj 
na nejaké tie novinky.  

Dúfame, že Rozlety 
budete radi čítať i na-
ďalej, ale predovšet-
kým, že sa stanete spo-
lutvorcami nášho časo-
pisu. 

                            pg 
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Výzva pre externých  

redaktorov!  

Máte podnetný príspevok? 

Zúčastnili ste sa zaujímavej školskej ak-
cie?  

Napíšte nám krátky článok a staňte sa sú-
časťou redakčného tímu. 

Námety a príspevky prineste pani učiteľke 
Gáfrikovej osobne alebo posielajte  

e-mailom: pgafrikova@azet.sk 

 



Už je v našej škole tradíciou, že 
sa každoročne zapájame do osláv 
Európskeho dňa jazykov, ktorý 
v roku 2011 vyhlásila Rada Európy. 
26. september je deň, kedy oslavuje-
me spolu s množstvom škôl, jazyko-
vých škôl a ďalších organizácií nie-
len na Slovensku, ale aj v Európe, 
rozmanitosť a jedinečnosť jazykov. 
Podľa porekadla „Koľko rečí vieš, 
toľkokrát si človekom“ sme sa na 7 
stanovištiach snažili byť ľudia. Ľu-
dia milujúci svoj materinsky jazyk, 
ľudia zvedaví, ľudia pracovití, ľu-
dia, ktorí túžia po vzdelaní, ľudia 
tolerujúci inú farbu pleti, iné viero-
vyznanie či kultúru.   

A ktoré jazyky sme tento rok oslá-
vili? Bolo ich 8. Tri tradičné stanoviš-
tia, ktoré už žiaci poznali, boli veno-
vané spoznávaniu nemeckého, ruské-
ho a anglického jazyka. V tomto škol-
skom roku sme otvorili aj krúžok 
francúzskeho jazyka, a tak sme si po-
vedali, že predstavíme tento nádher-
ný, hoci ťažký jazyk všetkým žia-
kom.  

Okrem toho nás čakalo medziná-
rodné projektové stretnutie programu 
Erasmus+, a my sme počas jedného 
októbrového týždňa hostili žiakov a 
učiteľov z Česka a Poľska. Tak sme 
žiakom pripravili stanovištia, aby sa 
zoznámili s reáliami partnerských 
krajín a všímali si rozdiely a podob-
nosti s našou slovenčinou. No a stano-
vište, ktoré zožalo hádam najväčší 
úspech, bolo venované temperamentu 
a hudobnému a tanečnému talentu 
rómskej kultúry.  

Pristavme sa nachvíľu na každom 
stanovišti. Angličtina je jazyk, ktorým 
sa dohovoríte takmer všade. Na tomto 
stanovišti si žiaci overili svoje vedo-
mosti v jazykovom kvíze a zatancova-
li si floss dance. 

Na stanovišti o nemeckom jazyku 

si žiaci prvostupniari vyskúšali prácu 
s tabletmi, pozreli si krátke video 
o krásach Nemecka a naučili sa farby 
a číslovky. Na ruštine si zatancovali 
kazačok, pohrali sa s ruskými hračka-
mi a precvičili si azbuku. 

Francúzsko – krajina módy, ume-
nia a športu bolo prezentované na 5 
učiacich centrách. Žiakov zaujalo 
bludisko, ochutnávka typických fran-
cúzskych jedál, ale aj hrdelné „rrrrr“. 
Žiaci-umelci sa snažili ceruzkou za-
chytiť krásu Eiffelovej veže či Ví-
ťazného oblúka. 

Na poľskom stanovišti si okrem 
bodov vyslúžili aj sladkú odmenu v 
podobe typickej „krówki“ alebo 
„ciasteczka maślanego“  za trénovanie 
písania poľským písmom podľa pred-
lohy a za bystré hlavičky, ktoré rozoz-
nali slovenský balvan či sopeľ od toho 
poľského. (bałwan - snehuliak, sopel 
– cencúľ). Tu sa chcem poďakovať 
ocinovi a maminke z rodiny Bogacki, 
že si našli čas a prišli žiakom ukázať 
krásu poľského jazyka. Pán Bogacki, 
rodený Poliak, naučil deti niekoľko 
pozdravov, jazykolamov a prečítal 
žiakom úryvok z rozprávky o veľkej 
repe. Pani Bogacki nám  predstavila 
malú  druháčku Olíviu v krakovskom 
kroji. Je super, že aj rodičia prispeli k 
zdarnému priebehu aktivít. 

Český a slovenský jazyk sa delili o 
spoločné stanovište, a to v duchu 100. 
výročia vzniku Československa. Za-
spomínali sme si troška na časy, keď 
si Česi a Slováci rozumeli aj bez tl-
močníka. Žiaci tvorili nové slová zo 
slova SLOVENSKO, riešili zábavné 
úlohy s frazeologizmami a porovnáva-
li české a slovenské výrazy. 

No a nakoniec, ku každej oslave 
patrí spev a tanec. Ten temperament-
ný – rómsky, si žiaci mohli pozrieť na 
stanovišti o rómskom jazyku. Viete, 

čo vás čaká v budúcnosti? Cigánske 
karty vám to prezradili práve tu. 

Verím, že si každý žiak (a dokon-
ca aj učitelia) našiel to svoje „naj“ z 
jazyka aspoň na jednom stanovišti. 
Veľké ďakujem patrí učiteľom za 
prípravu aktivít a žiakom, ktorí roves-
nícky vzdelávali a pomáhali na jed-
notlivých stanovištiach.  

 
                         Mgr. Alžbeta Krúpová 

 

 

Vyhodnotenie  

I. stupeň: 

1. miesto—4. A 

2. miesto—4. B 

3. miesto—3. B 

 

II. stupeň: 

1. miesto—8. A 

2. miesto—6. B 

3. miesto—6. A 
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Žiaci 7.B, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C 
triedy čistili okolie kúpeľov 
a priestor pod Kozákom. 

Žiaci 3.A, 3.B, 3.C triedy upra-
tovali okolie školy. 

Žiaci 9.B upratovali detské 
ihrisko na sídlisku za traťou. 

Žiaci 5.B kreslili obrázky pre 
seniorov. 

 

                   Žiacka školská rada 

V týždni od 17. septembra – 21. 
septembra 2018 sa žiaci 3. – 9. roč-
níka pod vedením triednych učite-
ľov zapojili do akcie Týždeň dobro-
voľníctva. Akciu zorganizovala 
ŽŠR. Každá trieda  zrealizovala 
aktivitu  podľa vlastného  výberu.  

Žiaci 4.A, 4.B, 5.A, 6.A, 7.A trie-
dy zbierali hračky a oblečenie pre 
Charitu Sliač. 

Žiaci 6.B triedy upratovali okolie 
fontány a zbierali  hračky pre Cen-
trum Dorka vo Zvolene. 

Žiaci 8.A triedy priniesli minerál-
nu vodu pre klientov Domu pre senio-
rov Sliač. 

      

 

 

 

  

 

 

 

     V období od 17. do 21. septembra 
2018 sa žiaci našej školy zapojili do 
kampane Do školy na bicykli 2018. 
Hlavné ciele kampane boli: 

 

• podporiť u detí a mládeže vyu-
žívanie bicykla ako plnohod-
notného dopravného prostried-
ku  

• zvýšiť fyzickú aktivitu na pod-
poru zdravia žiakov  

• zvýšiť rozsah a kvalitu doprav-
nej výchovy detí  

• rešpektovať a dodržiavať pra-
vidlá cestnej premávky  

Do kampane sa zapojili žiaci nasle-
dovne: 42 žiakov prichádzalo do ško-
ly na bicykli denne počas celého týž-
dňa a celkovo prišlo do školy  na 

bicykli 342 žiakov. 

 

Vyhodnotenie tried podľa počtu 
žiakov zapojených do kampane:   

1. miesto - 5. B trieda 

2. miesto - 6.A trieda 

3. miesto -  6. B trieda 

 

     Dňa 29. septembra  2018 sa usku-
točnilo v telocvični slávnostmé vy-
hodnotenie a boli odovzdané ceny 
najlepšej triede aj jednotlivcom. 

                           Mgr. Radoslav Ištván 
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17. októbra 2018 sa v divadle Aré-
na v Bratislave konala Slávnostná certi-
fikácia. Riaditeľ našej školy, Mgr. Ró-
bert Borbély, PhD. a pani učiteľka Mgr. 
Daniela Slovíková  prevzali zaslúžený 
certifikát.. 

Získaním certifikátu sme sa zara-
dili medzi „Zelené školy“. 

                                                    pg 

V rámci projektu Eko Alarm sa  od 
20. do 25. septembra  všetci žiaci našej 
školy zúčastnili  prednášok zamera-
ných  na triedenie odpadu a predchá-
dzanie vzniku odpadu. Prednášky boli 
prispôsobené všetkým vekovým kategó-
riám. Žiaci mali v diskusii možnosť 
vyjadriť svoj názor, ako aj uviesť prí-
klady z vlastnej skúsenosti. Názorne 
vidieť, čo konkrétne patrí, či nepatrí do 
jednotlivých nádob na separáciu. Naj-
väčším prekvapením pre mladších žia-
kov bola skutočnosť, že niektoré krajiny 
Európy vytvárajú vďaka separácii odpa-
du len minimálny komunálny odpad. 
Vzdelávajme  deti v tejto oblasti, aby 
ich generácia uvedomelo  pokračovala 
v procese separácie a aby 
v produkovaní minimálneho komunál-
neho odpadu bola úspešná.  

                        Mgr. Ingrid Majerská 

 

ci projektu Erasmus +, ktorí našu školu navštívili v týždni od 15. do 19. októbra 
2018. 
Naša škola je jednou zo 154 škôl z celého Slovenska, ktoré získali za tieto akti-
vity medzinárodný certifikát. 

                          Mgr. Alena Lisičanová  

V týždni od 7. do 18. októbra 2018 
sa žiaci 7.-9. ročníka na hodinách in-
formatiky  zapojili do akcie v rámci 
Európskeho týždňa programovania. V 
celej Európe sa uskutočnilo spolu 42 
578 podujatí, ktoré podporovali u 
žiakov rozvoj logického  myslenia a 
programovania.  

Naši žiaci programovali pomocou 
programovacieho jazyka Scratch. Vý-
sledkom ich práce sú zaujímavé inter-
aktívne príbehy, hry a animácie na 
tému Voda /Water. Do aktivít sa za-
pojili aj žiaci z Poľska a Čiech v rám-
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Týždeň od 15. – 19. 10. 2018 pat-
ril v našej škole vode. Vode v rôznych 
podobách. Prečo? Naša škola bola 
hostiteľskou organizáciou pre 2. pro-
jektové stretnutie medzinárodnej mo-
bility žiakov a učiteľov v programe 
Erasmus+. Prišlo k nám vyše 30 
účastníkov zo Základnej školy 
Přimda, Česká republika a zo Szkoły 
Podstawowej w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym im. Powstańców 
Wielkopolskich v Mielżyne, Poľsko, 
aby sme spoločne pracovali, učili sa 
navzájom, spoznávali sa, a tak naplni-
li ciele nášho projektu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Počas piatich dní mali žiaci 

a učitelia pripravený bohatý program. 
Náš školský projektový tím prichystal 
rôznorodé aktivity, exkurzie, tvorivé 
úlohy a cez neformálne vzdelávanie 
a zážitkové učenie mali žiaci možnosť 
objavovať a spoznávať vodu 
v každodenných situáciách, vo všet-
kých podobách. 

Slávnostné otvorenie projektového 
stretnutia sa konalo v kine Hron, kde 
boli pozvaní aj zástupcovia Mesta 
Sliač a zástupkyňa Slovenského inšti-
tútu mládeže Iuventa. Absolventka 
našej základnej školy, Paulína Púpalo-
vá, celý program moderovala. Okrem 
kultúrneho programu pripraveného 
žiakmi školy pod vedením Mgr. Oľgy 
Vonkomerovej, p. Zuzany Cvikovej 
a p. Tatiany Groves, sme mali mož-
nosť vidieť tri videá vytvorené žiak-
mi, v ktorých nám predstavili svoju 
školu. 

Po krátkej prehliadke školy 
a teambuildingových aktivitách, kedy 
každý žiak dostal odznak s logom 
projektu a svojím menom, sa žiaci 
rozdelili do skupín a pracovali 
v medzinárodných skupinách na troch 
stanovištiach – literárnom, v PC učeb-
ni si vyrobili kvapku v 3D tlačiarni 
a v školskej kuchynke si napiekli me-
dovníčky z formičiek z 3D tlačiarne. 
Podvečer patril prechádzke do kúpe-

ľov, kde mali žiaci možnosť ochutnať 
vodu z našich sliačskych prameňov. 

V utorok sme išli do terénu. Prvá 
zastávka bola v čističke odpadových 
vôd vo Zvolene, nasledoval výstup na 
Pustý hrad a poobede boli žiaci 
a učitelia zrelaxovať v Aquaparku 
v Kováčovej. Streda znova patrila 
tvorivosti a bádaniu na stanovištiach. 
Žiaci si vyzdobili textilné tašky 
a v školskej záhrade riešili úlohy spo-
jené s cyklom vody, množstvom vody 
na Zemi a vyskúšali si filtráciu vody 
cez rôzne vrstvy. V chemickom labo-
ratóriu robili tri pokusy a skúmali 
chemické vlastnosti vody. Letisko 
Sliač sme navštívili poobede, kde si 
žiaci mali možnosť vyskúšať letecký 
trenažér. 

Vo štvrtok ráno sme účastníkov 
zobrali do Bratislavy. Najprv sme sa 
previezli loďou po Dunaji, navštívili 
sme Vodárenské múzeum, kde sme 
dokonca mali možnosť urobiť rozho-
vor do rozhlasovej relácie o našom 
projekte  a po obede sme  sa  vybrali 
na  návštevu do  Iuventy. O tejto našej 
návšteve sa môžete dočítať 
v nasledovnom linku na webovej 
stránke Iuven-
ta: https://www.iuventa.sk/sk/NOVIN
KY/ucastnici-projektu-water-voda-v-
iuvente.alej?ind=. Západ slnka a sútok 
riek Dunaja a Moravy sme si pozreli 
na Devíne, odkiaľ sme sa plní zážit-
kov a nových skúseností v neskorých 
večerných hodinách vrátili domov. 

A aby sme nevynechali ani našu 
druhú najdlhšiu slovenskú rieku Hron, 
v piatok sme sa vybrali na jej breh 

a z prírodných materiálov (listy, ka-
mene, kvety, konáriky) sme vlastno-
ručne v 5 tímoch vyrobili mandaly, 
rámiky na fotografie a miniplte. Tie 
sme potom spoločne pustili dole Hro-
nom. Dúfam, že si každý účastník 
niečo pekné zaželal :D. Poobedie sme 
si spríjemnili koncertom Ecotour Tho-
masa Puskailera, ktorý mal u žiakov 
veľký úspech. 

No a ani sme sa nenazdali a koniec 
týždňa bol tu. Čas lúčenia býva vždy 
emotívny. Večerný rozlúčkový ve-
čierok otvoril pán riaditeľ krátkym 
zhodnotením celotýždňovej činnosti 
žiakov. Každý učiteľ a žiak dostal 
certifikát a malý darček ako spomien-
ku na toto vydarené stretnutie. Nechý-
balo ani občerstvenie, pizza a sladká 
torta s logom projektu. 

Žiaci mali  počas týždňa svojimi 
mobilmi odfotiť vodu v rôznych po-
dobách. A verte, fotografie boli nao-
zaj nádherné. V C-bloku ste mali 
možnosť pozrieť si nástenky so žiac-
kymi fotografiami a prácami. Pevne 
verím, že sa nenájde nik, kto by nerád 
spomínal na toto medzinárodné stret-
nutie. Už teraz sa všetci tešíme na 
ďalšie projektové stretnutie, ktoré sa 
bude konať začiatkom júna 2019 
v českej Základnej škole Přimda. 
 

                   Mgr. Alžbeta Krúpová 
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– s pripravenými aktivitami, 
s rôznymi úlohami, s ľuďmi s ktorými 
počas projektového týždňa trávili svoj 
čas. A to nás ako organizátorov ne-
smierne teší. Dohodli sme sa na 
ďalších aktivitách, ktoré budeme 
v školách počas školského roka robiť. 
Ostávame i naďalej v kontakte 
a videokonferenciu si radi zopakuje-
me i častejšie. V decembri nás čaká 
milá povinnosť – výroba a zaslanie 

vianočných pohľadníc našim kamará-
tom do Přimdy a Mielźyna. Samozrej-
me s témou vody – napríklad vo for-
me snehovej vločky. 

                  Mgr. Alžbeta Krúpová 

8.11.2018 sme sa opäť stretli 
s našimi zahraničnými partnermi 
z medzinárodného projektu WATER. 
Hoci nie osobne, ale aj tak sme sa na 
stretnutie veľmi tešili. Vďaka video-
konferencii cez Skype sme sa znova 
všetci videli, porozprávali sme sa, 
zasmiali sme sa a hlavne sme zhodno-
tili projektové stretnutie u nás na Slo-
vensku. Všetci žiaci vyjadrili svoju 
spokojnosť s priebehom celého týždňa 

V mesiaci október oslavujeme Me-
dzinárodný deň školských knižníc.  Aj 
žiaci našej školy podporili tento deň 
zapojením sa do 9. ročníka  medzinárod-
ného česko-slovenského projektu 
„Záložka do knihy spája školy“.   

Do projektu sa zapojili žiaci 2.,  6. 
a 8. ročníka na hodinách anglického 
jazyka a žiaci 3. ročníka na hodinách 
pracovného vyučovania. Vyrobili naozaj 
krásne záložky, ktoré si vymenili so 
žiakmi pridelených škôl. V našom prípa-
de záložky putovali do Topoľčian a do 
Trsteného pri Hornáde.  

Účasťou v projekte sme sa snažili 
podporiť u našich žiakov vzťah k čítaniu 
a zároveň rozvíjať čitateľskú gramot-
nosť. 

              Mgr. Lichá a Mgr. Fülöpová 

Dňa 9. 11. 2018 sa konala verejná 
zbierka Hodina deťom. Aj Základná 
škola A. Sládkoviča Sliač sa zapojila 
do realizácie tejto zbierky. Na území 
mesta Sliač zbierali dobrovoľné pe-
ňažné príspevky žiačky Tereza Mo-
ravčíková a  Rebeca Valverde Katren-
číková. Vyzbieralo sa 130€, ktoré boli 
vložené na účet Nadácie pre deti Slo-
venska.  

 

                        Žiacka školská rada 
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nať niektoré staré odrody  jabĺk 
a hrušiek nazbieraných v okolí Sliača. 

 V spolupráci s profesionálmi pes-
tovateľmi ovocných stromov sa v are-
áli našej základnej školy 9.11.2018 
konala výsadba ovocných vysoko-
kmenných stromov. Malí aj veľkí 
žiaci sa s chuťou zapojili do práce. 
Pracovali podľa pokynov a pod do-
hľadom odborníkov. Dozvedeli sa 
mnoho zaujímavostí a naučili sa aj to, 
ako postupovať pri výsadbe ovocných 
stromov. Do pripravených jám vysa-
dili  8 jabloní a 2 hrušky vzácnych 
starých odrôd oddávna pestovaných 
v našom regióne, čím prispeli k ich 
záchrane. Čaká nás starostlivosť o 
tieto stromy, ktoré bude možné využí-
vať aj pri výučbe rôznych predmetov 
na prvom aj druhom stupni. Bola nám 
prisľúbená  odborná pomoc pri staros-
tlivosti o ne od organizátorov výsad-
by. 

 

V minulom školskom roku bola 
naša škola jedna z 11 škôl, ktoré boli 
vybrané do projektu SadOVO. Tento 
projekt, pod záštitou neziskovej orga-
nizácie Živica, sa zameriava na staré a 
krajové odrody jabloní a hrušiek. Pani 
učiteľka Renáta Martinská a dve žiač-
ky  Natália Strapková a Bianka Mihal-
cová sa  zúčastnili školenia v Zaježo-
vej, kde  sa  pod vedením profesionál-
neho pomológa z Čiech učili určovať 
jednotlivé odrody jabĺk a hrušiek na 
základe ich chuťových a vizuálnych 
znakov, typických pre jednotlivé od-
rody. Žiaci sa tiež dozvedeli o potrebe 
uchovania a pestovania pôvodných 
starých odrôd, ktoré postupne nahrá-
dzajú  a vytláčajú nové odrody. Svoje 
získané vedomosti  uplatnili počas 
akcie „Plodobranie“ formou rovesníc-
keho vzdelávania. „Plodobranie“ si 
žiaci pripravili pre žiakov ZŠ v Zaje-
žovej. Neskôr  podobnú akciu zorga-
nizovali žiaci 2. stupňa  na našej škole 
spolu s koordinátorkami environmen-
tálnej výchovy pre žiakov ŠKD.  

Na „Plodobraní“ žiaci získali in-
formácie o výživovej hodnote jabĺk 
a hrušiek a ich pozitívnom vplyve na 
ľudský organizmus, dozvedeli sa ná-
zvy starých odrôd, mohli si pozrieť 
výstavku plodov niektorých odrôd, 
vyskúšali si svoje vedomosti v kvíze, 
športovo si zasúťažili, vytvorili obráz-
ky z jesenných plodov a mohli ochut-

Vďaka schváleniu rozvojového 
projektu pod názvom Finanční hrdino-
via bolo v dňoch 7. – 8. novembra 
2018 zabezpečené vzdelávanie peda-
gogických zamestnancov v oblasti 
finančnej gramotnosti a výchovy k 
podnikaniu. Prostredníctvom predná-
šok MUDr. Milana Pavlíka, MPH 
vychádzajúcich z publikácie Základy 
finančného zdravia (2012), a prostred-
níctvom finančného trenažéra 
(finančnej spoločenskej hry – Finanč-
ná odysea) si rozšírili teoretické vedo-
mosti a praktické zručnosti v metodi-
ke vzdelávania, v oblasti finančnej 
gramotnosti a výchovy k podnikaniu. 
Témy školenia boli v súlade s témami 
Národného štandardu finančnej gra-
motnosti, ktoré vydalo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slo-

venskej republiky 1. 9. 2017. 
Vďaka projektu bolo zakúpených 10 
ks publikácií Základy finančného 
zdravia (2012) a 10 ks spoločenských 
hier – Finančná odysea (finančný tre-
nažér). 

 

 

 
 

Školenie prebehlo v príjemnej 
hravej atmosfére.  Získané vedomosti 
a zručnosti využili vyučujúce so žiak-
mi nielen na hodinách matematiky.   

                   Mgr. Alena Lisičanová 
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SadOVO – ako sme sadili stromy v školskej záhrade 

Finanční hrdinovia 

Všetkým, ktorí sa dnes zapojili do 
výsadby, učiteľom a žiakom, ďakuje-
me za nadšenie, za ochotu a pomoc. 
Rovnako aj členom Živice za odbornú 
pomoc. Veríme, že stromy  prinesú 
ovocie. Nielen sladké a zdravé plody, 
ale aj to druhé – nové poznanie pre 
našich žiakov. 

                Mgr. Daniela Slovíková,  

                 Mgr. Renáta Martinská 



ČÍS LO 1  

Najšikovnejší zberači: 

1. Adam Roziak, 2.B – 944 kg 
2. Juraj Šimčík, 5.A – 30 kg 
3. Vanesa Stuhlová, 8.A – 118 kg 
4. Ela Gabašová, 1.B – 100,50 kg 
 
Všetkým žiakom, rodičom aj učite-

ľom, ktorí sa zberu zúčastnili, patrí veľ-
ká pochvala a poďakovanie, pretože aj 
takýmto spôsobom – svojou aktívnou 
účasťou na zberoch papiera – prispeli k 
ochrane nášho životného prostredia.  

                           Žiacka školská rada 

V dňoch 22.10.2018 – 26.10.2018 
prebiehal v našej škole zber papiera. 
Zapojili sa žiaci všetkých ročníkov a 
tu je vyhodnotenie:  

Najúspešnejšie triedy: 

1. 2.B – 1 068,50 kg 
2. 9.B – 668,00 kg 
3. 1.C – 651,50 kg 
4. 1.B – 344 kg 
5. 5.A – 474,50 kg 

V piatok 16. novembra 2018 bese-
dovali žiaci 5.A a 5.B triedy v MsKS 
so spisovateľom, vysokoškolským 
pedagógom, zoológom, ekológom a 
ochrancom prírody Petrom Urbanom, 
ktorý žije  v našom meste. Deťom 
predstavil svoje knihy povestí, ktoré 
sú zamerané na oblasť stredného Slo-
venska. V knihe Povesti z Pohronia sa 
nachádza aj povesť o Sliači – Sliačska 
voda liečivá. Veľmi pútavo porozprá-
val o krásnej stredoslovenskej prírode, 
o svojich potulkách po slovenských 
vrchoch, hradoch, o zveri, žijúcej v 
našich lesoch. Odpovedal aj na zveda-
vé otázky našich žiakov. Piatakom sa 
jeho rozprávanie páčilo.  

                     Mgr. Alena Henešová 

     Žiacka školská rada vyhlásila sú-
ťaž o najzaujímavejší medovník, ktorý 
môžete  priniesť do súťaže od 3. – 7. 
decembra 2018. Na inšpiráciu pridá-
vam môj obľúbený recept a následné 
prevedenie už bude na vašej fantázii. 
Sú hneď mäkké, takže si ich pre istotu 
pripravte viac.  

Budete potrebovať: 

3 vajcia, 20 dag práškového cukru, 15 
dag medu, 10 dag masla, 2 polievkové 
lyžice kakaa, 60 dag hladkej múky, 1 
čajová lyžička sódy bikarbóny, 60 dag 
hladkej múky, 3 polievkové lyžice 
perníkového korenia. 
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Vyhodnotenie zberu papiera 

Beseda so spisovateľom Petrom Urbanom 

Súťaž o najzaujímavejší medovník 

     Postup prípravy: 

     Zo všetkých surovín vypracu-
jeme cesto, ktoré necháme v 
chladničke zabalené v sáčku celú 
noc. Potom vyvaľkáme na hrúbku 
4 – 5 mm a následne z neho vy-
krajujeme rôzne tvary medovníč-
kov. Rozložíme na vymastený 
plech a pečieme v rúre vyhriatej 
na 180°C cca 8 – 10 minút. Pred 
pečením ich môžeme potierať 
vajíčkom. 



nebývajú blízko pri nás, aj tak k nim 
chodievame dosť často. Vždy sa 
k nim na dedinu veľmi teším. Keď ma 
starká uvidí, otvorí náruč, usmeje sa 
a milo ma privíta. Keďže je veľmi 
pracovitá, snaží sa aj mne dať veľa 
zručností. Tým myslím napríklad ši-
tie. Už som ušila malé i veľké červené 
srdiečko, ale aj deku na koňa. Je kraj-
čírka, takže ma učí šiť. Keď sa  na ňu 
dívam, ako všetko robí s láskou 
a pokorou, núti to aj mňa premýšľať, 
ako by som sa mala správať. Pretože 

iba keď je človek dobrý k druhým, to 
dobro sa mu vráti. 

Veľakrát pozorujem starkú iba tak. 
Ako sa stará o starkého, akým spôso-
bom nás upozorní , keď sa so sestrou 
bláznime alebo pri rôznych prácach. 
Som jej vďačná za to, že vôbec je. Za 
to, že mi dáva rady do života, že jej 
môžem veriť a za to, že ma ľúbi. 

Patrím medzi tých šťastných, ktorí 
vedia, čo je to prežívať lásku svojich 
starých rodičov. 

Keď sa povie pojem „starí rodi-
čia“, vyvolá to vo mne pocit veľkej 
radosti. 

Pre každé dieťa je šťastím, keď má 
starých rodičov. Aj ja patrím medzi 
tie šťastné deti, čo starých rodičov 
majú. Je mi veľmi ľúto, že jeden vý-
borný starký  už nie je medzi nami. 
No spomienky na neho sa mi vynárajú 
dosť často. Často sme spolu pozeráva-
li divočinu, pretože obidvaja sme mi-
lovali zvieratá. Stále však mám ešte 
dve starké a jedného starkého. Aj keď 

      Jeseň ešte neprepukla v celej 
paráde. Slnečné lúče nás ešte 
zohrievajú počas celého dňa. 
Minulý rok prišla skôr.  
       Ráno sa zobudím, pozriem 
cez okno a všade samá hmla 
vznášajúc sa ako závoj. Pomedzi 
závoj sa kde-tu objavia lúče.  
Stromy a kríky sú sfarbené tisíckami 
farebných odtieňov žltej, oranžovej, 
zlatej, červenej a hnedej. Oči sa tešia 
z toľkej nádhery. Hory a lesy neskôr 
zhodia svoj šat. Ale kým sa tak stane 
rád si nazbieram hríby. Prechádzka 
v šuchotajúcom lesnom poraste ma 
veľmi upokojuje. A vôbec, najkrajšie 
na jeseni je púšťanie šarkanov. Sám si 
vždy jedného vyrobím a púšťam ho až 
k slnku. Vtedy som celkom slobodný. 
Aj babie leto mám rád. Pavučinky 
poletujúce vo vzduchu, ale aj pavučin-
ka uchytená na bráne po rannej rose. 

Všetko toto sú skvosty jesene. Lastovičky štebotajú na 
elektrických vedeniach a v sadoch dozrievajú jablká, 
hrušky a hrozno. Pestovatelia sa tešia z plodov leta 
a dúfajúc v to, akú veľkú lásku vložili do pestovania, tá 
sa im vráti v podobe sladkého zberu.  
      A v deň, keď zo stromu spadne posledný lístok ja 

budem mať doma zásobu gaštanov, budem sedieť 

v teplučkej izbe a popíjať lipový čaj. Po veternej 

a studenej prechádzke jesennou krajinou to bude balzam na dušu.  

                                           

 

                   © Adam Novotný, 8.A  

Moja babka, babička 
bola celý život sestrička. 
Ľuďom rada pomáhala, 
všetkým dobrú radu dala. 
Radosť a smiech rozdávala, 
robila, čo túžievala. 
 

Dneska už je dôchodkyňa, 
Stará sa o dedka Martina. 
Práca je to náročná, 
no babka je statočná. 
Ja mám babku veľmi rád, 
túžim sa s ňou často hrať. 
                       

                             © Max Malovec,  4.A  
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Najkrajšie chvíle s mojimi starými rodičmi 

Jeseň 

Moja babička 

R OZLET Y  

 

LITERÁRNA A VÝTVARNÁ TVORBA NAŠICH ŽIAKOV 

© Nikola Kosturjaková, 8.A  

© Rebeka Valverde Katrenčíková, 8.A 

 



Pieseň je báseň určená na spieva-
nie. Piesne vznikali od dávnych čias a  
šírili sa ústnym podaním z generácie 
na generáciu. Ľudové piesne sú vý-
znamným prejavom duchovného živo-
ta každého národa. Takto nejako je to 
v učebnici literárnej výchovy. No -  
aby som bola úprimná - v našej rodine 
to bolo trošku inak. Keď som bola 
malá, žila som v Bratislave 
a o ľudovej piesni a folklóre som ani 
netušila. 

   Jediná osoba, ktorá  v mojej ro-
dine mala vzťah k  folklóru  bola bab-
ka a tá bývala 200 km od nás. Často 
mi vraj pri uspávaní spievala uspávan-
ky, ale vtedy mi to bolo jedno a veľmi 
som sa na to nepamätala. Situácia 
v rodine sa však zmenila a my sme sa 
presťahovali z veľkomesta k starým 
rodičom na Sliač. Všetko bolo  úplné 
iné -  síce  Sliač je kúpeľne mesto - no 
je ako veľká dedina a  poviem vám, 
bola to veľká zmena. No ja som to tak 
nebrala, bola som rada, pretože som tu 
našla pokoj, mala záhradu a v nej psa 
Ťapiho. Bola som rada, že sme tu, 
pretože som mala rada svojich starých 
rodičov, no chýbali mi moje kamarát-
ky a šantenie s nimi. Moja babka si 
stále pospevovala nejaké pesničky. 
Vždy som si zapchávala uši – neboli 
to piesne, čo by ma zaujali, zdali sa 
mi čudné a nemoderné, ťahavé aj 
krikľavé. V škole ma spočiatku hu-
dobná výchova veľmi nebavila , sní-
vala som, že budem hrať na klavíri. 
No mama ma prihlásila na flautu! 
Vraj to pomôže mojim dýchacím 
cestám, pretože som často mala zdra-
votné problémy. Veľmi som jej to 
zazlievala , no babka ma upokojovala: 

„Čo nie je, ešte môže byť“. Mala 
pravdu, sen sa mi splnil a mama mi 
kúpila klavír, len čo pani riaditeľka 
v ZUŠke zistila, že na to mám. Raz mi 
na hodine povedala, aby som niečo 
zaspievala. Nespievala som bohvie 
ako rada, a bola som udivená, že jej sa 
môj spev páčil. Odvtedy naše hodiny 
prebiehali tak, že pol hodiny som hra-
la na klavíri a druhú polovicu som 
spievala. Mama sa čudovala, že na to, 
že chodím na klavír, celkom slušne 
spievam. Moje prvé vystúpenie 
a moju prvú pesničku mám v hlave 
ešte doteraz. Triedna učiteľka v škole 
mi navrhla, že by som sa mohla zú-
častniť školskej súťaže „Slávik Slo-
venska“. To však bolo potrebné nau-
čiť sa spievať aspoň dve ľudové pies-
ne! Tak som začala viac počúvať, čo 
to spieva tá moja babka a poprosila ju, 
aby ma nejakú naučila. Predstavte si, 
vyhrala som tretie miesto! Pre mňa to 
bolo prekvapenie aj povzbudenie. A 
tak som začala okrem moderných 
pesničiek počúvať a spievať aj tie 
babkine „ľudovky“. V ďalšom roční-
ku som vyhrala školské kolo 
a postúpila ďalej. Ale to už bolo po-
trebné, aby som k tomu mala aj pri-
merané oblečenie. A tu opäť pomohla 
babka. Kdesi pozháňala krásny očov-
ský kroj. Keď som videla tie nádherné 
výšivky, rukávce a ostatné časti kroja, 
ktoré som ani nevedela pomenovať, 
hneď som sa do neho zamilovala. No 
nebolo to jednoduché poobliekať všet-
ky tie nezvyčajné  časti- oplecko, 
stanku, cudnicu, suknicu, lajblík, zá-
sterku a pozaväzovať všetky stužky a 
pozapínať háčiky. Prvýkrát ma museli 
obliekať traja – ale keď som videla 
výsledok, bola som šťastná. Sama 

sebe som sa páčila. Obdivovala som 
nádherné vyšité kvety, čo hýrili farba-
mi, výrezovú výšivku na oplecku – 
v zrkadle na mňa pozerala celkom iná 
dievčina. Tak sa mi s pesničkami mo-
jej babky podarilo prespievať do kraj-
ského kola a dostať cenu poro-
ty .Nečakala som to, pretože som ve-
dela, že  mnohé dievčatá v súťaži 
spievajú vo folklórnych súboroch 
„Zornička“ a „Marína“ a ja som také 
skúsenosti nemala. 

Bola som vďačná svojej babke 
a svojej pani učiteľke. Začala som si 
viac všímať, o čom sú ľudové piesne, 
aké sa spievajú u nás v Podpoľaní. Už 
sa mi nezdali ako na začiatku 
„kričavé“ a čudné, ako som to hovori-
la babke. A koľko tých piesní babka 
pozná! Poviem slovo a ona už spieva 
pieseň, čo sa k tomu hodí. Trávnice, 
uspávanky, veselé i žiaľne piesne. 
Spievam ich s klavírom, s harmonikou 
aj bez sprievodu. Rada ich spievam na 
vystúpeniach v škole, v meste, v dome 
seniorov, na uvítaní detí do života, pre 
malých aj veľkých. Spievam si od 
rána do večera a mám nejasný dojem , 
že si pospevujem aj keď spím. 

     Pieseň a spev sa stali mojou 
súčasťou. Už si nezapchávam uši, keď 
si babka nôti. Obyčajne sa pridám 
k nej a kuchyňou či záhradou znejú 
naše hlasy. Som jej veľmi vďačná, že 
ma priviedla k ľudovej piesni 
a k spevu vôbec. Veď s piesňou je 
svet hneď krajší.  

 

    © Alexandra Georgievová, 5.A  

Cestujeme kade-tade, 
veselo je s nimi všade. 
 

Starká, to je tretia mama, 
dávno zostala už sama. 
 

Nie je žiadna babička, 
mysľou ako mladíčka. 
 

Títo traja na nete 
milujú sociálne siete. 
 

Facebook a aj Instagram 
je ich denný rituál. 

Môj dedo je humorista, 
vtipmi sa to nad ním blýska. 
 

Keď rozdáva príbehy, 
sú to dlhé besedy. 
 

Babina, to je kapitola, 
dedov humor ľahko zdolá. 
 

Keď pripraví lasane, 
dedo bez slov zastane. 
 

Vždy keď vchádzam do dverí, 
bývam vôňou omámený. 

Sme my taká 
rodina, 
Ktorá srandu 
pomíňa. 
 
Vravia mi 
len: Staroba - 
Veď to nie je 
choroba! 

 
A tak som ich kamarát, 
Len im poviem:  Mám vás rád. 
 

                           © Markus Zemko,  4.A  
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Čo ma naučila moja stará mama 

Rodina 

R OZLET Y  

 

LITERÁRNA A VÝTVARNÁ TVORBA NAŠICH ŽIAKOV 

© Viktória Demianová  6 A  



Moja starká je výborná kuchárka a 

častokrát som ju pozorovala pri vare-

ní. Mnohému som sa od nej naučila 

a keď bolo treba, tak aj 

pomáhala. Starí rodičia 

často pracujú v záhradke, 

čo aj mňa veľmi baví. 

Naučila som sa, ako sa 

správne vysádzajú kvety. 

Čo všetko je potrebné spraviť 

v úžitkovej záhradke, kde sa pestuje 

veľa ovocia a zeleniny. 

Starí rodičia sú veľmi pracovití 

a svojou každodennou prácou mi do-

kazujú, čo všetko je mož-

né dokázať, keď má člo-

vek pevnú vôľu 

a odhodlanie. Sú to naj-

lepší starí rodičia v celom 

vesmíre. 

 

               © Diana Ostrihoňová  5.A  

Moji starí rodičia bývajú na vidie-

ku. Teraz sú už na dôchodku, ale keď 

tomu tak nebolo, museli veľmi tvrdo 

pracovať. Vyrastali v úplne inej dobe, 

akú máme dnes. Nemali také technic-

ké vymoženosti, ale ako oni hovoria, 

ľudia mali k sebe bližšie. Od mala ma 

učili poctivému prístupu 

k povinnostiam a škole. Sú nápomoc-

ní mojim rodičom pri starostlivosti 

o mňa a moju malú sestru.  

Môj dedko sa volá Alojz. Všetci 
kamaráti ho odjakživa volali Lojzo. 
Už je na dôchodku a nie je taký čiper-
ný, ako býval kedysi. Hoci je to tak, 
nikdy si to neprizná. Čo sa týka prác 
okolo domu a na stavbe, je proste 
jednotka. Mám rád aj jeho historky 
z vojenčiny. A tiež, keď rozpráva ako 
so svojimi súrodencami museli pomá-
hať rodičom. Keď ako deväťročný 
chodieval pásť ovce a neskôr kravy na 
lúku. Ako sa starali o všetok dobytok 
a ako pracovali od rána do tmy na 
poli. Chlieb sa nekupoval za ich čias 
v obchode. Piekli si ho doma. Vždy to 
bola udalosť. Hoci má môj dedko už 
po sedemdesiatke, stále mu zdravie 
a rozum slúžia.  

Niekde som počul, že staroba rov-
ná sa múdrosť a ja to v jeho prípade 
môžem potvrdiť. Keď za ním prídem 
s nejakým problémom, vždy mi po-
môže, lebo tieto situácie on už zažil. 

Tak ako pomáha on mne, ja sa snažím 
pomôcť jemu. Minule si nevedel spo-
menúť, kde si dal svoju obľúbenú 
krížovku. Nakoniec som ju našiel 
a obaja sme sa na tom riadne zasmiali. 
Keďže ja mám rád počítače 
a techniku, minule som sa mu snažil 
pomôcť a navoliť mu dôležité mobil-
né čísla prvé v zozname. No bola to 
zábava! 

Určite to bude zaujímavé, keď 
budem v jeho veku a môj vnuk bude 
pomáhať mne a ja mu skoro vôbec 
nebudem rozumieť. Vývoj techniky 
ide míľovými krokmi a vôbec sa ded-
kovi nečudujem, že už to preňho nie 
je vôbec ľahké pochopiť určité výdo-
bytky modernej techniky. Keď sa  
niektoré veci naučí používať, je na to 
nesmierne pyšný.  

Dedko ma zase na oplátku vie 
naučiť murárske práce okolo domu. 
Za svojich mladých čias pracoval ako 

stavbár a postavil veľa mostov na 
Slovensku. Mojej mamine pomohol 
postaviť plot okolo domu. V lete sme 
ho stavali. Bola to riadna „makačka“. 
Veľmi rád si pospevuje pri práci. Sú 
to ľudové pesničky, ktoré ja už veľmi 
nepoznám. Ja mám radšej Eminem. 
Toho dedko vôbec nepozná. K večeru 
si vždy sadne a prečíta pár strán 
z nejakej detektívky. Oči má plné 
porozumenia a život berie pozitívne.  

Všetci by sme si mali brať príklad 
zo starých ľudí, ktorí majú toho odži-
tého oveľa viac. Vedia nám poradiť, 
veď možno tiež spravili pár „hlúpostí“ 
a naučili sa na svojich vlastných chy-
bách. Vážme si ich!  

 
                      © Adam Novotný, 8.A  

rada ja k nim chodievam. 

Starajú sa o hydinu, 

majú tam peknú krajinu. 

 

Stávajú zavčas rána, 

dedko sliepky naháňa. 

Ďaleko na Považí 

stojí domček najkrajší. 

Pred domčekom stráži psík, 

ktorý sa volá Šmudlík. 

 

Starkí moji žijú tam, 

Babka chodí do roboty, 

napečie samé dobroty.  

 

                        © Beata Kubíková,  6.A  
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dýcha... usmieva sa... starne... 
Nech sem-tam zakašle 
aj zašomre 
Ja zachytím všetko 
Budem radar 
Pozorne budem 
vnímať 
všetky skvosty 
a poklady 
starého oceánu... 

 
                       

                             

Starý otec 
nikdy nefajčil 
Je radosť počuť jeho himalájsky 
kašeľ 
Len tak s ním sedieť 
krájať ticho 
dýchať 
Vyťažiť ropný základ 
z každej minúty 
Starý otec tu nebude navždy 
Nebude mať na kostiach letokruhy 
budhistických mníchov 
Len nech sedí 

Keď som sa ja narodila, 

veľký rozruch som urobila. 

Tešili sa veru všetci, 

kúpili  mi krásne veci. 

Ockovi, mamke, sestre som sa páčila 

a starým rodičom som oči rozžiarila. 

Táto láska trvá roky, 

Škoda, že si nepamätám svoje prvé 
kroky. 

Našťastie mám svojich starkých, ktorí  

radi spomínajú a najkrajšie chvíle 

môjho života mi pripomínajú. 

So starkými je život veselý aj 

keď viem, že ich toho veľa bolí. 

Mám ich veľmi, veľmi rada. 

Vždy je s nimi dobrá nálada. 

Bez nich by bol život smutný, 

preto ich nikdy neopustím.  

                
                © Nina Kapustová, 5.A  
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Budem radar 
Pozorne budem 
vnímať 
všetky skvosty 
a poklady 
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Najlepšia učiteľka 

Najlepšie zážitky som mala s babkou, 

navštívili sme spolu veľa hradov aj 
zámkov. 

Mám na ňu krásne spomienky,  

lebo jej úsmev bol vidieť už z diaľky. 

 

Na prechádzky sme chodili s malou  

Lilkou, 

zbierali pri tom bylinky a plno kvietkov. 

Lúštenie krížoviek mala veľmi rada, 

jej ďalšou láskou bola jej záhrada. 

 

Babka bola učiteľkou hudby, 

nikdy nespravila v notách chyby, 

slovenčinu tiež učila 

a mňa s ňou často trápila. 

Veľmi mi chýba, ale stále je v mojom 
srdiečku, 

nech si oddýchne v tom ďalekom nebíč-
ku, 

nech už tam neučí deti spievať, 

ale s krížovkou v ruke môže relaxovať.  

 

                   © Karolína Brozmanová,  5.A  

©  Andrea Speváková, 7.B 

© Tomáš Janešík,  8.A  

©  Vanda Výbošteková, 7.A 



26. septembra 2018 starší žiaci a 

žiačky súťažili v okresnom kole v 

cezpoľnom behu. V súťaži družstiev 

žiaci Simeon Suchý z 9.A, Samuel 

Škombár z 8.A a Ivan Gargulák zo 

6.B obsadili pekné tretie miesto a 

dievčatá 6. miesto. 

V súťaži jednotlivcov sa najlepšie 

darilo Ivanovi Gargulákovi, ktorý bol 

šiesty, Samo Škombár šestnásty a 

Marek Berky sedemnásty. Z dievčat 

bola najúspešnejšia Alžbeta Jarotová 

zo 6. B.  

                     Mgr. Radoslav Ištván 

V dňoch 2. –  9. 9. 2018 sa v ra-
kúskom meste Moosburg konali 
Majstrovstvá sveta HDH-IAA v 3D 
lukostreľbe. Súťažilo 544 lukostrel-
cov z 19-tich krajín sveta. 

Strieľalo sa na zvieratá v životnej 
veľkosti vyrobené zo špeciálnej hmo-
ty, na neznáme vzdialenosti. Celkovo 
boli pripravené tri rozdielne trate pri-
bližne v dĺžke od 5 do 7 km. Lukos-
trelci museli nielen dokázať presne 
odhadnúť vzdialenosť, ale aj zvážiť 
terén a miestami ich potrápili aj vply-
vy počasia. 

Naši lukostrelci, ktorí reprezento-
vali nielen Slovensko, ale aj mesto 
Sliač a ich klub ŠK ORLÍK SLIAČ, 

obstáli výborne v silnej konkurencii a 
priniesli si domov niekoľko medailí. 

V kategórii Chlapci do 15 rokov 
v streľbe z holého luku: 

 

2. miesto s titulom Vicemajster 
sveta – Peter Šiagi z 5.A triedy 

8. miesto –  Ivan Georgiev z 8.A 
triedy 

                                           p. Šiagi 

V Košiciach sa dňa  6. septembra 
2018 konal celoslovenský bedminto-
nový turnaj skupiny A v kategórii 
jedenásťročných hráčov. Košická hala 
privítala 53 hráčov, ktorí súťažili v 
dvojhrách, štvorhrách a v zmiešanej 
štvorhre. Žiak našej školy Andrej 
Suchý ovládol všetky chlapčenské 
disciplíny a umiestnil sa na 1. mieste. 
Získal  tri zlaté medaily a tri cenné 
športové poháre. 

Sarah Antónia Suchá získala zlatú 
medailu v zmiešanej štvorhre, ku kto-
rej jej dopomohol jej brat Andrej a 
bronzovú medailu v dvojhre.  

                          Mgr. Marta Suchá 
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26. októbra 2018 sa v našej škole 

uskutočnila okresná súťaž v bedmin-

tone chlapcov. Chlapci boli úspešní a 

tu sú výsledky:  

1. miesto družstiev – Suchý Andrej 

5.B a Suchý Simeon 9.A 

2. miesto družstiev – Fajčík Tomáš 

9.A a Šóoš Matej 8.B.  

                          Mgr. Marta Suchá 
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Naše bedmintonistky sú najlepšie v okrese 

Simeon opäť Majstrom Slovenska 
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19. októbra 2018 súťažili naši bed-
mintonisti v okresnom kole. Darilo sa 
dievčatám – Dominika Ďurčíková a 
Hanka Zelinová z 9.A obsadili krásne 
1. miesto. Blahoželáme a ďakujeme 
za vzornú reprezentáciu školy.  

                          Mgr. Marta Suchá 

Okresné kolo v bedmintone chlapcov 

V Púchove sa 24. – 25. novem-
bra 2018 konali Majstrovstvá Slo-
venskej republiky v bedmintone v 
kategórii pätnásťročných hráčov. 
Simeon Suchý, žiak športovej triedy, 
získal hetrik, keď sa stal Majstrom 
Slovenska v dvojhre, štvorhre aj v 
zmiešanej štvorhre.  

V štvorhre sa postavil na najvyš-
ší stupeň spolu so spoluhráčom z 
Púchova a v zmiešanej štvorhre so 
spoluhráčkou z Bánova. 

                        Mgr. Marta Suchá 



     Naši žiaci sa každoročne zapájajú 
do literárnej a výtvarnej súťaže orga-
nizovanej pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším – Najkrajšie chvíle s mojimi 
starými rodičmi. Úroveň prác našich 
žiakov je podľa poroty každý rok vyš-
šia. 6. novembra 2018 bola v kine 
Hron súťaž vyhodnotená.   

     Skúsená porota ohodnotila výtvar-
né práce a ocenila týchto žiakov. 

V kategórii  ZŠ  1. stupeň 

Tomáš Kurtík – 2.A 

Kristián Bulla – 2.A 

Gréta Mrázová – 3.C 

Marek Homola – 4.A 

Martin Pástor – 4.B 

Kategória ZŠ 2. stupeň 

Bianka Michalcová – 6.B 

 Barbora Slizová – 7.A 

 Tomáš Janešík – 8.A        

  

Výsledky literárnej súťaže 2018  

  

Poézia 1. stupeň              

 1. Daniela Bajčiová – 3.A  

 2. Matúš Fajčík – 4.A        

 3. Larisa Mikušková – 4.A 

 4. Tereza Slováková – 4. B      

 5. Jaroslav riečan – 3.B 

 6. Markus Zemko – 4.A    

 Poézia 2. stupeň    

 1. Natália Paňková – 6.B 

 2. Matej Chovanec – 6.B    

 3. Vanda Výbošteková – 7.A          

 4. Rebeca Valverde Katrenčíková –   

     8.A 

 5. Tomáš Janešík – 8.A 

 6. Viktória Kokolusová – 9.B      

 Próza 2. stupeň        

 1. Alexandra Georgievová – 5.A 

 2. Vasil Farkaš – 9.B 

 3. Michaela Gombíková – 9.C 

 4. Dominika Ďurčíková – 9.A 

 5. Magdaléna Krnáčová – 9.B 

 6. Dominika Chovancová –  9.A 

    Všetkým oceneným žiakom blaho-
želáme a poďakovanie patrí všetkým 
žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili a i 
takýmto spôsobom vyjadrili úctu a 
lásku svojim starým rodičom. 

                          Mgr. Alena Henešová 
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Podľa prieskumu Eurobarometer z 
roku 2017 je zapojenie do športu a 
pohybových aktivít veľmi nízke. 60% 
Európanov nikdy, alebo len veľmi 
zriedka cvičí a venuje sa nejakému 
športu. Na základe výsledkov priesku-
mu sa i náš Školský klub detí Pramie-
nok rozhodol podporiť pohybové akti-
vity. Pripravili sme zumbu pre deti, 
pohybové hry na ihrisku, spoločenské 
hry: Človeče, twister, skákacia škôlka 
na veľkej ploche vestibulu školy, cvi-
čenie s náčiním. Týmito hrami moti-
vujeme deti, aby viac času venovali 
fyzickej aktivite. 

                         p. Zuzana Cviková 

Čistenie prameňov sa už stalo tra-
dičnou a medzi deťmi veľmi obľúbe-
nou aktivitou v ŠKD. Staršie žiačky 
oboznámili nových prváčikov 
s významom tejto akcie a vysvetlili 
im, prečo sa náš ŠKD volá Pramie-
nok. Žiaci sa aj tentokrát aktívne po-
dieľali na odstraňovaní opadaného 
lístia  ako aj množstva odpadkov. 
Spestrením pre nich bolo hľadanie 
hríbov, v čom boli viacerí mimoriadne 
úspešní. Učili sa rozlišovať, ktoré sú 
jedlé a ktoré 
nie s pomocou vedúcej ŠKD p. Gro-
ves. Pani vychovávateľka Mgr. Ho-
lubková pre deti pripravila zaujímavé 
environmentálne aktivity.  

                     Mgr. Petra Gáfriková 

17. októbra 2018 prijali pozvanie na Pasovanie prvákov do školskej telocvične 
rodičia prvákov, starí rodičia a súrodenci. Prváci si pripravili pre všetkých krátky kul-

túrny program a Pramienok následne slávnostne pasoval každého prváka za žiaka 
našej základnej školy. 

                                                                                                   Mgr.Petra Gáfriková 
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https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en


24. októbra 2018 sa deti zmenili na nepoznanie. Na Tekvičkovú slávnosť prišlo veľa masiek a boli naozaj rôznorodé. 
Najprv všetky plnili strašidelné a záludné úlohy v chodbách našej školy aj v školskej záhrade a následne sa dobre zabavili na 
veselej diskotéke. 

                                                                                                                                                                Mgr. Petra Gáfriková 

Občianske združenie Vedecká 
hračka je organizátorom už 9. Dňa 
hrania v SR. Cieľom je pripomenutím 
významu hrania v živote každého 
človeka prispieť ku kultúrnosti SR, 
ako aj poukázať na možnosti spoloč-
ného harmonického využívania voľ-
ného času. S naším ŠKD sme reago-
vali na výzvu OZ a v rámci 9. Dňa 
hrania v SR sme si pripravili pre žia-
kov tieto hrové súťaže:  1.  Zvukové 
pexeso – deti do prinesených obalov z 
„kindervajíčok“ vkladali rôzne pred-
mety a následne si spoločne zahrali 
zvukové pexeso.Táto hra mala u detí 
veľký úspech. Napriek tomu, že vyze-
rá jednoducho, hľadanie identických 
dvojíc zvukov deti poriadne potrápi-
lo.  2. Kriedami sme si nakreslili na 
zem terč a deti do ne-
ho hádzali gaštany na presnosť. 
Získané body si sčitovali a určili ví-

ťazné družstvo. 3. Bingo z gaštanov – 
spoločne s deťmi sme si nazbierali 
gaštany a napísali na ne čísla do 100. 
Tie následne použili v obľúbenej 
hre.  4. Využili sme hracie plány, kto-
ré máme namaľované na chodbe 
v škole a s deťmi sme si zahrali 
hru Twister, Človeče nehnevaj sa 
a Škôlka.  Víťazi získavali odmenu 
v podobe cukríkov a ovocných čajov. 
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V minulosti bolo bežné, že každý kraj mal 
svoje typické ovocné stromy prispôsobené miest-
nej mikroklíme. Dnes sú tieto staré odrody jablo-
ní a hrušiek ohrozené, ale zároveň zažívajú novú 
módu. Túto problematiku rieši Projekt SadOVO, 
v rámci ktorého sa staré ovocné odrody vrátia do 
krajiny cez školské dvory a rovesnícke vzdeláva-
nie. V našom ŠKD sme tento zámer realizovali 
akciou Plodobranie, kde starší žiaci pripravili 
rôzne súťažné aktivity pre mladších žiakov – 
kvíz, ochutnávanie, prezentovanie a spoznávanie 
rôznych odrôd jabĺk a hrušiek, čerstvých aj suše-
ných, súťažné aktivity a skladanie obrázku z je-
senných plodov. Na záver žiaci ochutnali čerstvo 
odšťavenú jablkovú šťavu.  

Žiaci sa aktívne zapojili aj do 
prípravy všetkých hrových akti-
vít.  

             Mgr. Petra Gáfriková 

                                         Mgr. Petra Gáfriková 



metódy, ktoré im pomáhajú spracová-
vať rôzne sociálne situácie, zvládať 
problematické a záťažové situácie, 
vychádzať s rovesníkmi, súrodencami, 
rodičmi a ostatnými ľuďmi.  

    Mgr. Petra Gáfriková 

V ŠKD bude realizovaný program 
Zippyho kamaráti vychovávateľkami 
Mgr. Petrou Gáfrikovou a Mgr. Mári-
ou Holubkovou, ktoré boli špeciálne 
vyškolené k jeho výučbe. Jednotlivé 
moduly budú prebiehať počas 24 týž-
dňov s jednou lekciou týždenne u 
žiakov 1. B a 2. B triedy. Tento me-
dzinárodný program podporuje emo-
cionálne zdravie detí. Bol vytvorený s 
cieľom naučiť deti lepšie chápať a 
vyjadrovať svoje emócie, osvojiť si 

Kyberšikanovanie je vážny prob-
lém dnešnej doby a spoločnosti. Zvý-
šiť povedomie o tejto problematike 
prišli do nášho ŠKD príslušníci Mest-
skej polície Sliač p. Jaroslav Prošek, 
náčelník MsP Sliač a p. Róbert An-
dreánsky, zástupca náčelníka MsP 
Sliač. Žiakom vysvetlili pojmy šika-
novanie, kyberšikanovanie a aj to, ako 
sa brániť útokom agresorov. Obozná-
mili ich aj s Desatorom bezpečného 
internetu.  

                     Mgr. Petra Gáfriková 

 

 

 

 

 

 

 

Starí rodičia – rozprávanie – čítanie, 

to sú nesmierne cenné zložky v živote 
detí. 

      Čítanie deťom rozširuje slovnú záso-
bu ešte skôr, než začnú hovoriť. Navyše, 

ak deťom čítajú dospelí,  zlepšuje sa ich 
sústredenie a pamäť. Rozvíja v nich aj 

empatiu, veľmi dôležitú črtu v dnešnom 
svete.  

Starí rodičia sú chodiaca živá encyk-
lopédia. Nielenže počas života nazbiera-
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li veľa vedomostí, ale aj životných rád 
a skúseností. Kto by nepočúval rád 

svojho dedka, ako spomína na minulé 
časy a rozpráva príhody tak reálne, až 

máme pocit, že sme ich prežili spolu 
s ním. Poznať životné príbehy svojich 

predkov je pre deti nesmierne dôležité. 
Nielenže získavajú pocit súčasti rodu, 
ale objavujú aj svoje korene. Vďaka 

starkým sa tiež obohacujú o históriu 
spoločnosti a pestujú si kultúrne dedič-

stvo. 
      My sme spojili tieto dôležité 

zložky a pozvali si do ŠKD starú 
mamu Larisky Mikuškovej, ktorá 

nám prišla porozprávať zaujímavé 
príbehy a spolu s s členmi folklórnej 

skupiny Javory a Liesky z Badína 
deťom pripravili pútavý a veselý pro-
gram, pri ktorom sme strávili príjem-

né popoludnie.  

                    Mgr. Petra Gáfriková 
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Ešte som nevidel 
takú veľkú školu. 
Má až tri časti... 

Jakub, 1.A 

Páči sa mi tu školský klub 
a matematika, ale nepáčia 

sa mi dvere na WC. 

Adrian, 1.B 

 

Páči sa mi, že sa tu 
učíme. V družine 
je zábava. Tretiaci 

sú ale blázniví, 
opičia sa po nás. :-) 

Janko, 1.B 

Je tu super brejky 
automat. 

Lukáš, 1.B 

Nemusíme tu 
spať. 

Laura, 1.A 

Máme tu krásnu záhra-
du, v ktorej sme si vy-

rábali panáčiky z gašta-
nov. 

Johanka, 1.B 

Všetko! :-) 

Ela a Maruška, 
1.B 

      pg 
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Životopis Pavla Országha Hviezdoslava v obrázkoch 

K obrázkom napíš, čo znamenajú v súvislosti so životom nášho významného spisovateľa. Riešenie nájdeš na 
druhej strane. 

Osemsmerovka JESEŇ. Obrázok si môžeš vymaľovať. 

Nájdi slová: OKTÓBER, DÁŽDNIK, JEŽ, ŠARKAN, GAŠTAN, ŽALUĎ, VIETOR, HMLA, DÁŽĎ, VE-
VERICA, NOVEMBER, LISTY 

©  http://www.9em.sk 



Strana 22 R OZLET Y  

Zábavné učenie 

© Daniela Pinková, 7.A  

© Mgr. Katarína Medvecká 
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Advent 

  Aktivity na Adventné dni 

R OZLET Y  

Stromček na vianočný stromček 

Adventné obdobie sa začína štyri nedele pred 
Štedrým dňom. Tento rok to bude 2. decembra. 
Toto obdobie ľudia odpradávna využívali na prí-
pravu domácností na nastávajúce sviatky. Priná-
šam zopár tipov, ako si tieto dni spríjemniť a skrá-
tiť čakanie na Ježiška :-)  

                                                                             pg 

1. Potrebujeme: 

• látky s vianočným motívom 

• ihlu  

• niť 

• ozdobné hviezdičky 

• nožnice 

• lepiacu pištoľ 

 

Postup: 

2. Z látky si vystrihneme kruhy s priemerom: 

    14 cm; 11,5, cm;  9 cm; 7,5 cm; 5 cm a 3 cm. 

3. Kruh po okraji obšijeme predným stehom. 

4. Niť stiahneme. 

5. V strede šitie ukončíme. 

6. Hotové časti stromčeka k sebe v strede lepí- 

    me od najväčšej po najmenšiu. 

7. Na najvyššiu nalepíme hviezdičku, do ktorej 

    navlečieme šnúrku na zavesenie. 

 

Tipy: 

• Ak sa chystáte robiť viac stromčekov, je 
dobré si urobiť šablóny kruhov na kar-
tón, aby ste nemuseli stále používať kru-
židlo. 

• Pokiaľ nechcete používať lepiacu pištoľ, 
môžete stromček prešiť v strede, jednot-
livé časti budete „navliekať“ na seba. 

• Stromček nemusí byť len závesná deko-
rácia. Na spodnú časť môžete prilepiť 
prázdnu kapsulu od mlieka do kávy ale-
bo z kávy, ktorá bude vytvárať črepník. 

 

Advent, advent, štyri sviece,  

prvá z nich sa zatrbliece.  

Za ňou druhá, tretia zhorí,  

prinesieme stromček z hory.  

A keď štvrtá horí stíška,  

tešíme sa na Ježiška.  



Aby nám dni do Vianoc ubieha-
li rýchlejšie, môžeme si vyrobiť 
vlastný adventný kalendár. Sta-
čí vyfarbiť jednotlivé políčka, 
ktoré nájdeš na nasledujúcich 
stranách, nalepiť ich na škatuľ-
ku alebo vrecúško a naplniť 
drobnosťami. 
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Biela a červená pre Mikuláša ako stvorená – pripravíme mu  zákusok 

Adventný kalendár 

R OZLET Y  

                                Aktivity na Adventné dni 

1. Želatínu necháme postáť 10 minút v mlieku. Zo-
hrejeme ju, ale nevaríme a miešame, kým sa neroz-
pustí. Pridáme k nej kondenzované mlieka a smo-
tany. 

2. Do vhodnej nádoby rozložíme v dvoch vrstvách 
sušienky, ktoré opatrne zalejeme mliečnou zme-
sou. Sušienky vyplávajú na povrch. Necháme tuh-
núť v chladničke celú noc. 

3. V hrnci prevaríme mrazené alebo čerstvé maliny s 
vanilínovým cukrom, ktorým polejeme celý záku-
sok alebo jednotlivé porcie priamo na tanieri. 

Budeme potrebovať: 

• 1/2 litra mlieka 

• 2 sladené kondenzované mlieka 

• 2 smotany na šľahanie 

• 1 balenie maslových sušienok 

• 1 želatína 

• 500 g mrazených malín + 1 vanilínový cukor 

 

No a takto vyzerá zákusok vo finále. 
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