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Nový školský rok 

 

Všetci sa tešíme, 

na školu, učenie. 

 

Veď to je zábava, 

hovoria žiaci od rána. 

 

Učiteľky tie už bežia,  

na deti sa veľmi tešia. 

 

Prázdniny nám utiekli, 

nebojte sa do školy deti. 

 

VEĎ ŠKOLY SA NEMUSÍTE 

BÁŤ!  

Michaela Svobodová, 5.ročník 

 
 

 4.septembra sa opäť otvorili brány 

školy. Školský rok sa začal príhovorom pani 

riaditeľky Mgr. Karin Kusovskej a pani sta-

rostky Mgr. Tatiany Julinyovej. Do lavíc za-

sadli aj prváčikovia, otvorili sa dve prvácke 

triedy – 1.A-klasická, triedna učiteľka 

Mgr.Iveta Špirková a 1.B. bilingválna, tried-

na učiteľka Mgr.Zuzana Barančíková.  

1.A 

    1.B 

Farebná jeseň 

Padá nám farebné lístie,  Jabĺčka už červené sú, 

červené, zelené a žlté iste.  a deti sa od zimy trasú. 

 

Medveď sa už skryl v nore,  Ale ježko prácu má, 

zásoby si dal tam dole.  listy si na seba dá. 

 

Pustíme si šarkana,  Miška Svobodová, 5.roč. 

lebo fučí od rána. 



 

 4.septembra sa opäť otvorili brány 

školy. Školský rok sa začal príhovorom pani 

riaditeľky Mgr. Karin Kusovskej a pani sta-

rostky Mgr. Tatiany Julinyovej. Do lavíc 

zasadli aj prváčikovia, otvorili sa dve prvác-

ke triedy – 1.A-klasická, triedna učiteľka 

Mgr.Iveta Špirková a 1.B. bilingválna, tried-

na učiteľka Mgr.Zuzana Barančíková. Na 

ostatných žiakov sa tešili všetky pani učiteľ-

ky, privítali sme aj nové posily, a to na 

I.stupni: Mgr. Denisa Kollárová, Mgr. Iveta 

Špirková a na II.stupni Mgr. Zuzana Vala-

chová. 

 Začal sa školský rok a s ním súvisia 

aj zberové aktivity. Žiaci sa môžu zapojiť do 

zberu starého papiera, hliníkového odpadu 

– projekt Alino, starých batérií, použitého 

oleja, malého elektrického odpadu. 

 Počas školského roka 2016/2017 

naša škola získala titul UNICEF: Škola pria-

teľská k deťom. 

 Počas prvého septembrového ví-

kendu 7.-9.septembra sa otvorili brány školy 

pre širokú verejnosť. V škole sa uskutočnila 

výstava k 80.výročiu založenia školy v obci. 

Výstavu pomohli pripraviť všetci zamest-

nanci školy a samozrejme podieľali sa aj naši 

žiaci.  

Život v škole... 



 

Koncom septembra si žiaci 

pripomenuli Európsky deň jazykov, 

netradičným spôsobom vyučovania 

sa veľa naučili o európskych jazy-

koch, a to nemčine, ruštine, francúz-

štine, angličtine a slovenčine. Žiaci 

vyrobili pekné projekty a atmosféru 

Európy dopĺňali aj deti oblečené 

v typických národných odevoch.  

Svetový deň mlieka pripadá 

na poslednú stredu v septembri. Na-

ši prvostupniari sa naučili veľa 

o tom, aké je mlieko a mliečne vý-

robky v našej strave dôležité. Deti 

mali aj v tento deň v školskej taške 

pripravenú mliečnu desiatu.  

Od 23. do 27. septembra sa 

aj na našej škole organizoval Európ-

sky týždeň športu. Počas veľkých 

prestávok za krásneho počasia sa 

naši žiaci venovali rôznym športo-

vým aktivitám, ktoré si pre nich pri-

pravili pani učiteľky. Skákanie na 

švihadle, vybíjaná, beh, joga, zum-

ba, tancovanie - cez všetky tieto ak-

tivity sme sa snažili ukázať deťom, 

že pohyb je zábavný a veľmi dôleži-

tý pre zdravie. Za účasť a aktivitu 

našej školy počas projektu Európ-

sky týždeň športu - BeActive - nám 

prišlo poďakovanie z Národného 

športového centra. 

3. októbra sa žiaci 7. ročníka - 

Simona Magulová, Olivia Šprláková, 

Dušan Hladký a Martin Chalás zúčastni-

li súťaže Daj si čas v RTVS. Okrem 

pekných kníh si odniesli i krásne zážit-

ky. Počas súťažných disciplín si preveri-

li svoju šikovnosť i zručnosť, i schop-

nosť počúvať a zapamätávať si nové in-

formácie. 

Počas prvého októbrového týž-

dňa, od 1. - 6. októbra, naši žiaci absol-

vovali školu v prírode. Okrem žiakov 1. 

až 4. ročníka využili túto možnosť aj 

predškoláci z materskej školy. Celých 

šesť dní boli ubytovaní v hoteli Martin-

ské hole. I keď počasie moc priaznivé 

nebolo, o zábavu a aktivity žiaci núdzu 

nemali. Deti mali možnosť navštevovať 

bazén, zabávať sa počas animátorského 

programu, opekať si, skákať na nafuko-

vacom hrade a prežiť večernú hru v zna-

mení kúziel. 

16.10. prvostupniari strávili prí-

jemné „Kolobežkové popoludnie“, kde 

prevetrali seba aj svoje kolobežky. Poča-

sie bolo priaznivé, tak si mohli zmerať 

sily na prekážkovej dráhe, ktorú pripra-

vili pani učiteľky na školskom ihrisku. 

Šarkaniáda je tradičným spestre-

ním jesenných dní v našej škole. Slnieč-

ko bolo zo začiatku nahnevané, no keď 

uvidelo kopu nadšených detí 

s farebnými šarkanmi na kopci Ahoj, tak 

si to rozmyslelo a už sa iba usmievalo. . 



 

Halloween 

 

Už prišla strašidelná noc, 

tešíme sa na ňu moc. 

Noc masiek je tu, 

poďme na koledu. 

 

Po domoch sa ide, 

strašidlo už príde. 

Vyrob si masku rýchlo, 

okolie už stíchlo. 

 

Zombie môžeš byť, 

alebo ako vlkodlak vyť. 

Môžeš aj upír nesmrteľný byť, 

mal by si sa rýchlo skryť. 

Teším sa na neho zas, 

veď je to krásny čas. 

Zase sa pobavíme, 

trošku aj postrašíme. 

 Miška Čárska, 5.roč. 

Halloween, očami detí 

 Každý sa dal do masiek a začalo sa 

tancovať. DJ hral veľmi dobre. Bola zábava aj 

všelijaké svetelné efekty sme videli. Na torte 

bol strašidelný zámok aj s netopierom. Torta 

nebola len pekná, ale aj chutná. Každý mal 

strašidelnú masku: zombie, kostry, netopiere, 

klauni . Počuli sme veľa dobrých pesničiek a 

zrazu zahrala posledná pesnička. Išlo sa do-

mov, na záver sa zjedla torta. Rozlúčili sme sa 

a išli sme domov, ani sa mi nechcelo, tak bolo 

dobre. Veľmi som si to užila, teším sa na bu-

dúci rok.     

  Miška Čárska, 6.ročník 

 24.októbra sa v našej škole opäť po roku uskutočnila zá-

bava strašidiel a bosoriek. Žiaci deviatej triedy vyzdobili chodbu 

hrôzostrašnými dekoráciami a balónmi. Do školy sme prišli zamas-

kovaní v kostýmoch rôznych  strašidiel s pomaľovanými hororový-

mi tvárami. DJ spustil hudbu a všetci sme sa roztancovali. Bola tam 

skvelá atmosféra, púšťali sa dymové a laserové efekty. Keď sa večer 

stmievalo, laserové lúče boli jasnejšie a farebnejšie. Potom bola 

prestávka na občerstvenie. Pochutnali sme si na čokoládovo-

marcipánovej torte a o chvíľu karneval pokračoval až do večera. 

Nakoniec nám pani triedna učiteľka rozdala džúsy a perníky. Všetci 

sme veselí  vyšantení  a spokojní odchádzali domov. 

    Erika Obhlídalová, 6.ročník 

 Hallowen začal o 16:00, všetci sme sa stretli v škole, 

oblečení v kostýmoch a Halloween sa začal. DJ púšťal super 

pesničky a všetci tancovali a zabávali sa. Po polhodine tancova-

nia a zabávania sme išli do bufetu sa občerstviť rôznymi pochu-

tinami. A po občerstvení sme išli znova tancovať, všetci sa 

veľmi zabávali. Na koniec sme dostali dobrú tortu. A išlo sa 

domov. Išiel som domov s mojím kamošom Adamom. Keď 

som prišiel domov, išiel som koledovať. Koledoval som až do 

19:00 a vykoledoval som si veľa vecí. Domov som prišiel veľmi 

unavený.    Filip Havlíček, 6.ročník 



Žiacke práce našich najmladších žiakov 

 

Šarkaniáda 

 
Nad Bankou je krásny kopec, 

zájde si tam dievča, chlapec. 

Vezmú si tam šarkanov, 

poletujú im nad horou. 

 

S vetrom letia o preteky, 

slniečko sa usmieva, 

šarkanom sa nechce vrátiť, 

každé dieťa radosť má. 

 

Andrea Tomanová, 4.ročník 

Popoludnie na kolobežkách 

 

Ideme na popoludnie kolobežkové, 

bude to veľmi zábavné a hravé. 

Slniečko nám pekne svieti, 

každý z nás sa na kolobežke rúti. 

 

Všetci si chcú zasúťažiť, 

veľké dobrodružstvo zažiť. 

Odišli sme spokojní, 

že pre svoje zdravie sme niečo spravili. 

 

Žiaci 4.triedy 

Škola v prírode 

Ahoj, škola v prírode,  

v októbri tam pôjdeme.  

 

Budeme tam 5 dní,  

každý žiak si o tom sní. 

 

Spoznáva tam okolie,  

čerstvý vzduch sa do nás naberie. 

 

Budú tam zábavné hry  

a štyria animátori. 

 

Dosýta sa nahráme,  

veľa nového sa dozvieme,  

v bazéne si plávame.  

 

Všetko sa nám splnilo,  

veľmi sa nám tam páčilo. 

 

Aj keď dobre bolo nám,  

každý sa chcel vrátiť k mamám. 

 

Maxim Beňo a Matej Krajčírik, 4.trieda 

B.Košlabová, 4.roč. 

A.Tomanová, 4.roč. 

V.Nedosrostová, 4.roč. 



 

TVORBA NAŠICH ŽIAKOV 

STALO SA ZAJTRA 

Zazvonil budík. Ospalo sa poobzerala po izbe. Dnes sa jej nič nechce. Zívla a pomaly spustila nohy z postele na zem. Šál-

ka, ktorá tam bola odvčera sa prevrátila. Voda sa rozliala po zemi a bosú nohu striasol chlad. V duchu zúrila. Nič sa jej 

nedarí. Odšuchtala sa do kúpeľne. Pohľadom zablúdila do zrkadla. „Mala by som si umyť vlasy, a aj zuby. Ale vlastne – 

načo?“ Obliekla sa a zišla dolu. Na stole boli pripravené raňajky. „Nechcem čaj! Kto dnes pije čaj? A raňajkuje.“ Mama sa 

zjavila vo dverách iba v spodnom prádle a s kávou v ruke. „Najedz sa. Nezabudni po sebe zamknúť. V škole dávaj pozor! 

Zo školy rovno domov!“ Ako to hovorila, stihla si na seba natiahnuť šaty, dopiť kávu a vzdušným bozkom sa rozlúčiť. 

Dvere sa zabuchli.  

Na mobile zapípala správa. Ktosi jej oznamoval dobré ráno a pýtal sa jej, čo bude dnes. „Nuda, že?“ vyškieral sa. „Pod 

mostom bude kopec srandy, príď sa aj ty zabaviť. Načo budeš sedieť v škole?“ Provokoval. Ešte to neskúsila. Pohľad jej 

padol na pripálenú, osušenú hrianku v kuchyni na stole. Zhnuseno si vzdychla. „Nebaví ma to, nebaví. Nemá to zmysel. 

Ani tú chémiu neviem. Starý bude zúriť. Dostanem päťku, ak ma vyvolá.“ Pomaly sa obliekla a vyšla von. Nevšímala si 

slnko, ktoré jej osvetľovalo oči. Chcela konečne žiť a niečo aj zažiť. Toto je príležitosť. Je to šanca, ako byť niekde inde. 

Prestať sa konečne nudiť. Zrýchlila krok. Pod mostom už slnko nesvietilo. Akýsi ľudia sa tmolili okolo stĺpov. Išla bližšie. 

„Tak si prišla. Tu máš. Daj si. No neboj sa. Dnes to máš zadarmo. Poď. Sem si sadni. A urob si pohodlie.“ Vdýchla prá-

šok. „Užívaj si život.“ Hlas odrazu zunel akosi tupo, akoby z diaľky. Čosi ju unášalo kdesi ďaleko. Telo opúšťalo telo. Cíti-

la, že sa vznáša, že je ľahučká, biela, priesvitná a ako para sa rozplýva vo vzduchu.  

Otvorila oči. Svet sa krútil a napínalo ju na zvracanie. Nohy si necítila. Tušila, že je niekde veľmi dolu a iba s námahou 

pozerá hore, kde videla malé svetlo. Bolo tam studeno a vlhko. Chcela sa dostať hore. „Ako som sa sem dostala? Čo sa 

preboha stalo? Kde je ten pocit? Musí sa dostať hore. Nechce tu zostať! Čo keď zomrie! Nikto ju tu nenájde.“ Pomaly 

vstávala a rukami sa snažila zapierať do klzkých stien. Padala a šmýkala sa. Ruky mala krvavé, nechty olúpané. Plakala 

a kričala. V hrdle mala sucho. Klesla opäť na dno. Ruky mala akési modré, tu tam na nich chýbala koža. Kde sa to dostala? 

Kam to spadla? Otupená, osamelá vymenila život za drogu. Hlavou sa jej premietol krátky život. Videla tam úsmev mamy. 

Cítila jej dotyky tak blízko. Spomenula si na spolužiačky. Na teplý čaj a školu. Chcela byť zdravotnou sestrou. Ako veľmi 

túžila konečne vyhrať tú výtvarnú súťaž. Nájsť si chlapca. Vydať sa. Niekedy. Byť úspešná. Cestovať. Kde je to slnko! 

Budík zapípal presne ako si ho večer nastavila. Otvorila oči. V hrudi ju pichalo a mokré oči si utierala do vankúša. Zbehla 

dolu. Pripálená hrianka a čaj. Vďakabohu za každé ráno. Mama sa zjavila vo dverách iba v spodnom prádle a s kávou 

v ruke. Skôr než stihla niečo povedať, Ema sa k nej rozbehla a objala ju. „Ľúbim ťa, mami. S čím Ti treba dnes pomôcť? 

Prídem zo školy hneď domov.“ „Ty si poklad. Nauč sa a daj seno králikom.“ Povedala mama. Ema si chuťou odhryzla z 

pripálenej hrianky. Na stole zablikala správa. Už vedela čo tam bude. S úsmevom ju odignorovala a vybrala z tašky chémiu. 

„Čosi si ešte pozriem, keby ma náhodou vyvolal.“   Olivia Ana Šprláková – Zmorová, 7. ročník  

 V prvom štvrťroku sa žiačky našej školy konkrétne Laura Masaryková a Olivia Ana Šprláková-Zmorová zú-
častnili literárnej súťaže "Nebuď otrokom drog". 
Žiačky reprezentovali našu školu literárnou a výtvarnou prácou na tému : Ako by mi drogy skomplikovali život. 
 Vo svojich prácach sa zamerali na fakt, o čo všetko ľudia - užívatelia drog (ne) dobrovoľne prichádzajú. 
 Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu. 



 

Moje plány do budúcna 

 Vždy som chcel ísť na Aljašku. Po tomto ťažkom týždni sme sa rozhodli, že na Aljašku pôj-

deme. 

 Rezervovali sme si letenku. Tým, že sme ich kúpili neskoro stáli oveľa viac. Kúpili sme si 

letenku, ktorou pôjdeme najprv do Londýna, potom hneď odtiaľ do los Angeles, tam prespíme  noc, 

pretože cesta bude trvať 24 hodín.  Odtiaľ ideme rovno na Aljašku. Naozaj som zvedavý, ako to 

tam bude vyzerať. Na Aljaške ma lákala stále zima, ktorá tam je. Sú tam obrovské rozlohy pokryté 

snehom. Prenajali sme si tam aj snežné skútre. Na tých sa prevezieme po okolitej krajine, aby sme ju 

lepšie spoznali. Tiež vyskúšame psie záprahy, ktoré tam ponúkajú. Vždy ma ich bavilo pozerať v 

televízii a teraz si to vyskúšam naživo. Neuveriteľne sa teším na prírodu okolo a na zvieratá, ktoré 

tam budú, či tam budú soby, to ma zaujíma najviac. Tiež ma na tejto krajine zaujímajú Eskimáci. 

Ktovie,  či tam nejaký budú. Teším sa ja na nové jedlá a hlavne tie domáce.  

 Myslím, že to bude dobrý výlet a moc sa naňho teším, ale na výletoch je vždy najlepší návrat 

domov. 

         Daniel Čársky, 8.ročník 

 

Laura Masaryková, 8.ročník 



 

Zdroj obrázkov: internet 

 

Zodpovedná redaktorka:Mgr.B.Kuliková 

DEŇ JABLKA S PRVOSTUPNIARMI 
 27. októbra 2017 sme s našimi prvostupniarmi prežili krásny jabĺčkový deň. Pripomenuli sme 

si prečo sú jabĺčka také zdravé a prečo nám tak chutia. Dozvedeli sme sa odkiaľ sa vzali a ako sa ma-

lý jabloňový kvietok premení na sladké a šťavnaté jabĺčko. Zistili sme v akej podobe jabĺčko môže-

me nájsť - ako ovocie, ako chutnú šťavu či jablčný ocot. Môžeme ich sušiť, ale i zavárať. Stali sa 

z nás básnici, maliari a umelci, ktorí vytvorili krásne premeny jabĺčka z kvetu po nádherné šťavnaté 

jabĺčko, ktoré na  nás volá: „Zjedz ma som zdravé a skrývam veľa dôležitých vitamínov“. Ochutnali 

sme rôzne odrody jabĺk a zistili sme, ktoré nám chutí najviac. No a počas celého dňa sme si pochut-

návali na výborných jablkových koláčikoch, ktoré pre nás upiekli naši mamy.   


