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Slovo na úvod 
 

 

Milí čitatelia,     

 držíte v ruke prvé číslo nášho školského časopisu 

v tomto školskom roku. Prinášame v ňom informácie 

o živote v našej škole, ponúkame zábavu a poučenie. 

Veríme, že vás zaujme a prečítate si každé jedno číslo, 

ktoré pre vás pripravujeme. 

 

Ako sme prežili prvý štvrťrok? 

V septembri sme v škole privítali nielen nových žiakov 

v prvom a piatom ročníku ale tiež nových pedagógov. 

Postupne sa s nimi v na stránkach nášho Školáka 

zoznámime. V každom čísle časopisu si prečítate krátky 

rozhovor, z ktorého  sa môžete dozvedieť zaujímavosti 

z ich osobného života.  

V čísle sa dočítate o celoškolských akciách, ktoré sa 

uskutočnili,  

  

 Elektronickú podobu nášho časopisu nájdete i na 

webovej stránke našej školy www.zskoseca.edupage.sk 

v záložke Školský časopis.  

 

Mgr. Miroslava Poliaková 

 

http://www.zskoseca.edupage.sk/


Deň knižníc 2018 
 

Medzinárodný deň knižníc sme si v tomto roku 

pripomenuli peknou celoškolskou akciou s 

názvom Spoznávame európskych spisovateľov. Upriamili 

sme pozornosť na významné osobnosti z oblasti literatúry, 

oboznámili sme sa z ich životom, spoznávali sme knižné i 

filmové podoby diel, ktoré ich preslávili. Každá trieda 

spracovala svojho spisovateľa v projekte a spoločnými 

silami sme tak vytvorili katalóg vybraných spisovateľov 

európskej literatúry pre deti a mládež. Jeho elektronickú 

podobu nájdete na našej webovej stránke školy v záložke 

Projekty žiakov. 

 
 

Všetkým žiakom i učiteľom, ktorí priložili ruku k dielu a 

aktívne sa podieľali na príprave i realizácii, patrí naše 

poďakovanie! 



Z našej tvorby  

– Návšteva divadla 
 

 V osamelej dedine žije kupec so svojou dcérou. Na 

opustenom mieste nájde pre ňu darček - trojružu. Netuší 

však, že na zámku žije hrôzostrašné zviera, ktoré ho 

postaví pred neľahké rozhodnutie – buď si vezme ruku 

jeho dcéry, alebo jeho život. Kráska sa ocitá sama so 

zvieraťom a dávny príbeh lásky ožíva v Starom divadle 

Karola Spišáka v Nitre. Naši druháci boli vtiahnutí do 

deja tejto rozprávky dňa 20. novembra 2018. 

PaedDr. Miroslava Švehlová 

 

O predstavení nám za všetkých žiakov napísal Dominik 

Dušan Martiš, žiak 2.A triedy.  

 

  



Zaujímavosti.... 

z ASC agendy 
 

Asc agenda je profesionálny školský softvér, s ktorým 

pracujú učitelia po celom Slovensku i v zahraničí. 

Prostredníctvom neho dostávate známky do elektronickej 

žiackej knižky a je prepojený s webovou stránkou školy. 

V našom časopise vás informujeme o štatistických 

zaujímavostiach z tohto systému. Tak napríklad, vedeli 

ste že: 

 

 naša škola mala v novembri 291 žiakov? 

 všetkých dievčat v škole je 141? (koľko je teda 

chlapcov ?) 

 na prvom stupni máme 114 žiakov? 

 v prvom štvrťroku dostali žiaci našej školy 10 162 

známok? 

 najviac známok dostali v I.štvrťroku žiaci 

IX.ročníka? 

 

  

Ďalšie zaujímavosti vám prinesieme v budúcom čísle 

časopisu. 

 

zdroj údajov: ASC agenda 



Fotoreportáž... 

..z návštevy misionárov 

 

V utorok 9.10.2018 sme mali v škole vzácnu návštevu – 

prišli ku nám misionári - pátri Thomas a Ján. Stretli sa 

takmer so všetkými žiakmi, ktorí navštevujú katolícke 

náboženstvo a zaujímavým rozprávaním, videoprojekciou 

či ukážkami nám priblížili ich poslanie – ohlasovať 

radostnú zvesť o Kristovi po celom svete. Ak chcete 

vidieť zábery z výbornej atmosféry v jednotlivých 

triedach, pozrite si fotografie z návštevy. 

 

 
 



 
 

 
Pátrom touto cestou ďakujeme za návštevu. Viac 

fotografií nájdete na našej webovej stránke. 

Mgr. Alexandra Tomanová 



Imatrikulácia prvákov 
 

Každoročne v prvých mesiacoch školského roku 

vítame nových žiakov našej školy.  I v tomto roku čakal 

prvákov pekný program, ktorý pripravili najstarší žiaci 

pod vedením svojej triednej učiteľky. Deviatacka 

„vojenská rota“ preverila vedomosti a zručnosti našich 

najmenších. Následne prváci zložili sľub, ktorým sa 

zaviazali, že budú vzorní a usilovní. Generál ich potom 

pasoval za žiakov našej školy. Každý dostal tričko 

a odznak s logom. Potom nové triedy predstavili svoj erb. 

Túto peknú akciu vám prinášame i na niekoľkých 

fotografiách. 
 

   
Imatrikulácia 



 
Naši noví prváci 

  
Prvácky sľub a odznak s logom a mottom školy 

 

Viac fotografií nájdete na webovej stránke našej školy 

v galérii Imatrikulácia prvákov. 



Sudoku 
pre malých i veľkých, ktoré iste zvládnete úplne hravo! 

 

Porozmýšľaj trošíčku, potráp svoju hlavičku! 

 

Doplňte chýbajúce čísla tak, aby v každom riadku, stĺpci 

a vyznačenom štvorci boli čísla 1-9. 

 
K. Kolembus, 7.B 

 



 

 
 

Pripravuje redakčná rada časopisu Školák 

Ročník: XXI. 

Číslo: 1 


