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SLOVO NA ÚVOD 

Milí čitatelia,  

druhé číslo Štvorlístka je na svete.  

Teda, vlastne na internete. Čo sa v ňom dočítate?  

Áno, celkom správne tipujete, že presne to, čo chýbalo 

v prvom  jesennom čísle a všetko, čo sa udialo v našej škole 

s našimi žiakmi do chvíle vydania aktuálneho čísla, ktoré 

práve „listujete“.  

A – nebude chýbať ani vedomostný 

kvíz Vašej pozornosti a čítania 

Štvorlístka s porozumením. Či súťaž 

o najusilovnejšieho pomáhajúceho 

žiaka v tomto mimoriadnom čase 

obmedzení.  Samozrejme, že odmena 

pre víťaza bude lákavá. O tom niet pochýb! Viac sa 

dočítate nižšie v Štvorlístku.  

Nuž, tak s vervou do toho!!!  Nič nepreskočte! Nenechajte si 

ujsť ani písmenko . Oplatí sa čítať. 

A všimli ste si, že stránky tohto čísla sú lemované 

domčekmi? Iste viete, prečo. Pretože v tomto období 

zostávame doma. Zaujímavé je však to, že príprava tohto 

druhého čísla začala ešte v čase, keď sme netušili, že doma 

zostaneme. A my sme už „kreslili“ domy. 

        Vaša redakčná rada 



 

Očami žiakov- 
nová pani riaditeľka        

Určite všetci viete, že našu ZŠ vedie už niekoľko 

mesiacov „nová“ pani riaditeľka Mgr. Alžbeta 

Ličková. Žiaci ju poznajú už niekoľko rokov v pozícii pani učiteľky. 

Nech sa páči - nazrite, ako ju vidia žiaci:  

►... z môjho – žiackeho pohľadu – je naša nová pani 

riaditeľka určite skúsený pedagóg. Učila našu triedu 

občiansku náuku, no aj iné predmety. Myslím si, za tie 

roky, čo nás učila, že pedagogické kvality určite má. Vie 

žiakov naučiť, dať im trvalé vedomosti, rozvíjala v nás 

lásku k slovu – hovorenému, písanému, a tak nám 

sústavne rozširovala a otvárala nové „okná“ – ako byť 

vzdelaným, etickým, kultúrnym, kultivovaným mladým 

človekom. Ďakujeme! No a ako „vedie“ školu? Za seba 

môžem povedať, že pomerne krátko (február 2020), 

potom, žiaľ, nastúpilo prerušenie vyučovania z dôvodu 

šírenia nebezpečného respiračného vírusu, takže 

v bezprostrednom kontakte nie sme, ale aspoň z toho, 

ako škola „nabehla“ na online vyučovanie, tak si myslím, 

že jej vlastnosti ako  pracovitej pedagogičky sa ešte viac 

prejavujú. Som deviatak, tak o krátku chvíľu sa  už 

nebudeme vídať. Dovolím si povedať, že školu bude viesť 

najlepšie, ako bude vedieť, samozrejme, spolu aj s celým 

pedagogickým kolektívom. Prajem našej novej pani 

riaditeľke zdravie, trpezlivosť a veľa, veľa síl. 

   Matej Kraus, 9. roč. 



 

►Aká je naša nová pani riaditeľka – mojimi očami? 

Pani riaditeľku poznám predovšetkým ako skvelú triednu 

učiteľku. Za ten čas  sme si ju všetci veľmi obľúbili. Je veľmi 

obetavá, dobrosrdečná a predovšetkým trpezlivá, pretože 

s našou triedou to veru jednoduché nemala. Vo svojej práci 

je vytrvalá a povolanie učiteľa berie ako svoje životné 

poslanie, ktoré napĺňa predovšetkým láskou k deťom.  Jej 

veľkou „srdcovkou“ je jednoznačne – slovo – slovo 

vyrieknuté, povedané, napísané. Veď školská knižnica, ktorú 

vedie roky, prekypuje nielen klasickou, ale aj súčasnou 

pútavou ponukou kníh. Knižnica žije aj iným životom – 

zaujímavými podujatiami, za ktorými častokrát stojí práve 

ona – nová pani riaditeľka so svojimi tvorivými nápadmi.  

Môj veľký obdiv má aj jej mnohoročná práca na poli 

rôznych literárnych, recitačných súťaží, na ktoré žiakov 

pripravuje a stále objavuje nové mladé talenty. Hlavne 

vďaka nej si každoročne naši žiaci odnášajú z týchto súťaží 

samé skvelé umiestnenia. Myslím si, že svoju tvorivosť bude 

uplatňovať aj v „chode“ celej školy, určite nápomocný 

bude aj celý učiteľský kolektív. V mene celej školy jej za 

všetko ďakujeme a zároveň prajeme najmä zdravie, mnoho 

síl a nápadov, ako našu školu ešte viac povzniesť.  

 

Erik Seman, 8. roč. 

 

 

 

 

 



 

►Pani riaditeľku Mgr. A. Ličkovú poznám skoro celých 

deväť rokov  ZŠ. Učila ma rôzne predmety, no jej 

„doménou“ je slovenský jazyk, občianska náuka. Dlhé roky 

ju vnímam, že pri riešení zásadných vecí je veľmi vážna. 

Svoje učiteľské povolanie berie zodpovedne. Jej najlepšou 

vlastnosťou – podľa mňa je to – že primerane zaobchádza 

s každým jedným žiakom, so všetkými. Učivo podáva 

žiakom najlepšie ako vie. Žiakom sa snaží dať čo najviac 

vedomostí, aj preto na jej hodinách nesmie chýbať 

disciplína. Preto tzv. žiacke „odbočky“ smerom viac 

k vtipom, smiechotám a pod. – sú (podľa mňa) s pani 

učiteľkou/riaditeľkou – obmedzené. Dáva všetkým žiakom 

pevné vedomostné základy, no popritom  – nebadane, ale 

aj nemenej dôležité – slušné spoločenské vystupovanie. 

Veď, dovolím si povedať, široko-ďaleko sa vždy niesli 

pochvalné slová na jej réžiu žiackych kultúrnych 

programov. Vždy vedela v spolupráci s inými prísť 

s očarujúcimi námetmi, ktoré vedela pretaviť do pútavého 

estetického podujatia. Možno by pani riaditeľku najlepšie 

vystihovalo slovo – kreatívnosť. A kreatívnosť spolu 

s pracovitosťou – to charakterizuje, podľa môjho názoru – 

našu pani riaditeľku. Prajem pevné zdravie a veľa tvorivých 

nápadov a silu v ich  realizáciu. 

Jakub Pačai, 9. roč.  

 

 

 



 

OPÝTALI SME SA 

Tentokrát náš pomyselný mikrofón 

s otázkami „zablúdil“ k  

p. uč. Mgr.  Tatiane Takáčovej.  

 

 Pani učiteľka, čo Vás viedlo k tomu, že ste si vybrali   

povolanie pedagogičky?  
 

Už od malička som chcela byť učiteľkou. Mám 

pozitívny vzťah k deťom a hlavne ma „baví“ veci 

vysvetľovať, ukázať a v prvom rade naučiť.  
 

 Kde ste študovali – mesto, vysoká škola,  študijný 

odbor? 
 

Študovala som v Košiciach na Univerzite P. J. Šafárika v 

odbore: geografia a výchova k občianstvu. Plus na 

Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici: učiteľstvo telesnej a 

športovej výchovy.  
 

 Prečo ste si vybrali práve GEO – TEV? 
 

Od základnej školy som bola vedená k športu, ale i ku 

geografii. Už v škole som mala veľmi dobrých 

„zemepisárov“, ktorí ma priviedli ku geografii – ona   je 

mojou srdcovkou, no bez pohybu si tiež môj život 

jednoducho nedokážem predstaviť.  
 

 Čo Vás priviedlo učiť do ZŠ Malá Ida? 
 

Chcela som opäť učiť, mať kontakt so žiakmi. 

Vzdelávať seba aj ostatných.  
 

 Učili ste aj na iných školách? Kde? Je rozdiel učiť  na 

inej škole a v Malej Ide? V čom je najväčší rozdiel? 
 



 

Áno, učila som, takmer 2 roky. Nerada porovnávam, 

ale tu sa mi učí lepšie, sú tu lepšie a šikovné decká. 

Som spokojná.  
 

 Rada cestujete? Ktoré krajiny ste navštívili? Ktorá Vás  

najviac upútala? Čím Vás zaujala? 
 

Či rada cestujem?  Vtipkujete?! Ja milujem cestovanie. 

Navštívila som zatiaľ „iba“ 24 krajín v EÚ, ale postupne 

sa snažím rozšíriť svoj zoznam. Krajiny, ktoré som 

navštívila Vám osobne prezradím. Najviac ma upútalo 

Španielsko. Úžasní ľudia, krásna krajina, kopec 

pamiatok, skvelý futbalový zážitok..., no čo viac 

dodať:)  
 

 Aká kultúra Vás najviac zaujala? 
 

Nemám vyslovene nejakú konkrétnu kultúru, ku ktorej 

inklinujem, ale zaujala ma turecká kultúra, vzhľadom 

na prílišnú odlišnosť od tej ,,našej“... 
 

 Venujete sa  nejakému športu? Ak áno, akému? 
 

Najviac sa teraz venujem posilňovaniu, resp. kruhovým 

tréningom. Predtým to bol častejšie volejbal. Z hľadiska 

sezónnych činností sa športu venujem rôznorode. Či už 

to je beh, korčuľovanie, bedminton,...Najviac ale teraz 

čakám, kedy nám napadne sneh a hor sa do hôr 

lyžovať.  
 

  Čo by ste nám ešte povedali o sebe? 
 

Prezradím o sebe, že je mi potešením učiť na tejto 

škole. Mám skvelých žiakov. A pevne verím, že u 

niektorých z Vás vzbudím záujem venovať sa geografii 

a športu. Ďakujem za milé prekvapenie v podobe 

tohto rozhovoru. 
 

Za  rozhovor ďakujú – Timea Majorová, Maroš Polák, VI. A 



 

ČO SA UDIALO OD 
POSLEDNÉHO ČÍSLA 

► Dnes už nikto nepochybuje o tom, že záchranu planéty 

majú v rukách naše deti. Je dôležité, aby vedeli, ako 

neplytvať energiou a poznali obnoviteľné zdroje energie.  
 

To bol dôvod, že na našej  škole sa dňa 21. novembra 2019 

v 3. a 4. ročníku uskutočnila interaktívna prednáška 

„Spoznaj najväčších žrútov energie“. 

Zážitkovou formou sa žiaci  naučili čítať energetické štítky 

na spotrebičoch, koľko peňazí sa minie z rodinných úspor. 

Koľko vody sa minie, keď sa všetci radšej kúpu vo vani, 

namiesto rýchlej sprchy, prečo mamka tak často kričí: 

„Zhasni!“ A veľa, veľa ďalších užitočných informácií.  

Prednáška bola ukončená jednou z „energetických“  

disciplín. Keďže na našej škole  sú samé šikovné deti, za 

aktivitu bol každý žiak odmenený sadou zaujímavých 

darčekov.  
            PaedDr. Iveta Milichovská 

 

 
► Sv. Mikuláš,   samozrejme, 

že nemohol obísť našu školu. 

Veď ako by to bolo!  

V sprievode anjelských bytostí – 

tých dobrých a krásnych, ale 

i tých zlých a škaredých, 

nakukol do každej triedy 1. 

stupňa a k piatakom. Každému 

žiakovi nechal sladkú čokoládu. Dobrým za odmenu, 

zlým..... a máme takých žiakov vôbec?  
 



 

► 10. decembra  naši štvrtáci 

„odcestovali“ do vesmíru.          

Že – určite? Určite! Navštívili  

Planetárium v Košiciach.  

 

► 10. a 11. decembra bol i na našej škole najprv pre žiakov 

3. – 5. ročníka a v nasledujúci deň pre žiakov 6. – 8. ročníka 

vytvorený priestor na súťažné zápolenie v matematike už 

po 41.krát  – Pytagoriáda. 

 

►13. decembra si svoj deň spríjemnili žiaci 1. stupňa v  

Kultúrnom dome v M. Ide 

účasťou na vystúpení  

Psíčkovo. Vtiahnutím do deja 

mali deti možnosť prežiť 

vzájomnú súdržnosť, obetavosť 

či starostlivosť o slabšieho.  

 

► 15. decembra  už tradične sme spestrili a obohatili 

vianočnú atmosféru našim rodičom, starým rodičom, 

spolužiakom a všetkým, ktorí sa prišli potešiť Vianočnou 

akadémiou pripravenou šikovnými a talentovanými žiakmi 

našej školy.  Ďakujeme všetkým aktívne zaangažovaným za 

nádhernú prácu.  

 



 

► 20. decembra  šikovné žiačky z Podnikateľského krúžku 

s milým slovom a krásnym úsmevom 

pozývali svojich 

spolužiakov 

i pedagógov na 

skvelý punč, 

mafiny, či zmrzlinky. 

Potešili nás 

vlastnoručne vyrobenými vianočnými 

zvončekmi, hviezdičkami a  škriatkami 

 

► Komu by nepadlo dobre počuť uznanie na svoju osobu, 

pochvalu za výkon a snahu? Každé ucho sa peknému 

a milému slovu poteší. Preto sme sa zapojili  24. januára do 

svetového Dňa komplimentov. 

 

► Poprázdninový týždeň, teda 

od 9.marca do 13.marca sa 

Mlynky - Biele Vody  stali 

„dočasným snehovým  

domovom“ pre našich 

siedmakov a pre šiestich 

ôsmakov. Absolvovali totiž  - 

lyžiarsky výcvik.  Inštruktormi 

výcviku boli naši 

pedagógovia:  

p. Mgr. T. Takáčová,  Mgr. M. Andrássy, Mgr. P. Franko.  

Snehové podmienky boli dobré, tak všetkých 39 žiakov 

perfektne zvládlo jazdu na lyžiach, dokonca i oblúky! 

Hlavne, že žiaden úraz „sa nekonal“.  Program LVK bol  

zostavený vynikajúco. Dvakrát denne sme boli na svahu, 

super zážitok sme mali počas nočného lyžovania. V 

„polčase“ výcviku sme mali tzv. oddychový deň, ale ten 

sme strávili vychádzkou v prírode.  



 

Pokochali sme sa nádhernou prírodnou scenériou a do pľúc 

sme „nasali“ svieži vzduch. Večery sme mali vyplnené aj 

„zoznamovačkou“, pretože na LV bola aj ZŠ z Trsteného pri 

Hornáde. Pedagógovia, ale i my – po večeroch – sme 

vymýšľali rôzne hry, nechýbala ani diskotéka. Ani sme sa 

nenazdali a päť krásnych dní plných lyžovania, guľovačky, 

zábavy a smiechu ubehli ako voda. Zostali nám nielen 

krásne spomienky, ale zvýšili sme si telesnú zdatnosť i 

pohybovú zručnosť. Našu spokojnosť môžete vidieť aj na 

fotozábere. 

Text a foto: Mgr. Tatiana Takáčová, 

                   Erik Seman, VIII. roč.  

► 6. februára sme sa ako triedne kolektívy 

zapojili do Svetového dňa bez mobilu. 

Tento deň vznikol z iniciatívy francúzskeho 

spisovateľa Phila Marsoa, ktorý ako prvý 

napísal knihu o mobile. Prvýkrát sa tento 

deň oslavoval v roku 2001.  

► Tešíme sa, že máme takých nápaditých a šikovných 

žiakov a ich rodičov, ktorí dokážu vytvoriť nádherné masky, 

aby sme ich mohli 

oceniť na karnevale, 

ktorý sa tohto roku 

konal 7. februára.  

    

► 7. februára si žiaci 

druhého stupňa  

zorganizovali Valentínsky ples, na ktorý boli, pravdaže, 

pozvaní i učitelia. Kráľom/kráľovnou  

plesu sa stal Peter Biroš a Alexandra 

Jergová.  

 



 

AKO SA NÁM 
DARILO 

► Liga 4x4  - matematická súťaž 

prebiehajúca v 4 kolách, na ktorej nás 12. novembra 

reprezentovali naši piataci: Rebeka Šimková, Kristián Bokor, 

Timotej Šimko a Alex Kvaka. Umiestnili 

sa na 5. mieste.  

 

► 22. novembra sa v Spišskej Novej 

Vsi uskutočnila súťaž detskej atletiky 

Spajkyho krajský pohár. Obsadili sme 

5. miesto z 19 tímov Košického kraja. 

 

 

 

►27. novembra sa uskutočnila  

Olympiáda SJL v ZŠ Budimír.  Deviatačka 

Radka Bernátová   získala krásne 4. miesto  

 

► Všetkovedko – vo vedomostnom 

súboji o najmúdrejšieho medzi 

najbystrejšími  sa popasovali naši 

druháci, tretiaci a štvrtáci 28. novembra. 

Výsledky svojich vedomosti  sa 

dozvedeli 20. decembra na internete.  



 

► 23. novembra nás žiaci Terezka 

Kolesárová, Saška Janigová, Kristián 

Bokor a Tobias Novotný  reprezentovali  

na Majstrovstvách  Slovenska 

v cezpoľnom behu v Betliari. Zúčastniť 

sa Majstrovstiev Slovenska je veľká česť. 

Obsadili 21. miesto. 

 

► Okresné kolo  Olympiády v anglickom jazyku sa konalo 

15. januára v Moldave nad Bodvou. Michaela Michaliková  

z 9. A sa stala úspešnou riešiteľkou na 11. mieste. 

 

► 27. januára sa konalo školské kolo 

Biblickej olympiády. Do okresného 

kola 19. marca postupuje trojčlenný 

tím v zložení: Erik Seman, Rebeca 

Šimková, Ester Stella Sučíková. 

 

► V okresnom kole Matematickej olympiády, ktoré sa 

konalo 29. januára Ester Stella Sučiková z 5. A získala 1. 

miesto  a jej dvaja spolužiaci: Kristián Bokor a Rebeca 

Šimková sa stali úspešnými riešiteľmi. Prvé miesto patrí 

i deviatačke Ivane Kozákovej. Tešíme sa! 

  

► Naši umelci v prednese povestí si 

zmerali svoje sily  5. februára 

v okresnom kole súťaže Šaliansky 

Maťko. A že sú naozaj skutoční umelci, 

ukázali aj vynikajúce obsadenia 

v každej kategórii. Sára Jenčíková  

získala 3. miesto, Terezka Kolesárová 2. miesto a Darja 

Mačingová 1. miesto. Gratulujeme! 



 

► 6. februára sa v ZŠ v Poproči konalo okresné kolo 

Geografickej olympiády. Zúčastnili 

sa ho víťazi školských kôl. Spomedzi 

20 základných škôl z okresu Košice – 

okolie naši žiaci získali pekné 

umiestnenia: Prvé miesto – Tadeáš 

Palko, 6. A - postupuje do krajského 

kola. Tretia 

priečka patrí žiačke Rebece 

Šimkovej z 5.A. Piatu pozíciu získala 

Sára Jakabová z 8.A.  

 

 

► Hoci väčšina súťaží bola kvôli epidémii zrušená, výtvarná 

biblická súťaž bola vyhodnotená. 

Jakub Mudry vo výtvarnej súťaži „Biblia 

očami detí“ získal 3. miesto v okresnom 

kole a krásne 2. miesto 

v celoslovenskom kole. Gratulujeme! 

 

►  Žiaci Erik Seman, Matej Kraus 

a Jakub Pačai v spolupráci 

s ostatnými žiakmi 2. stupňa sa 

zapojili do celoslovenskej súťaže 

tvorby školských časopisov pod 

názvom Spotrebiteľ na internete 

a ochrana autorských práv. 

Odborná porota udelila desať 

hlavných cien a medzi odmenenými 8 strednými a 2 

základnými školami sme boli i my. Zahviezdili sme 

s časopisom: Spravodaj Mladých Spotebiteľov na internete.  

 



 

GALÉRIA NÁPADITOSTI 
A TVORIVOSTI 

Domáce vyučovanie prináša mnohé výzvy aj odriekania, 

no podľa fotiek majú 

deti aj naďalej úsmev 

na tvári a vedia čas 

využiť zmysluplne.  

 

 

 

„Usmievavé“ rúško a rúško z geometrie - návrh, 

 autor: Emka Ondríková,  VI. A 

 

 

←  Prišla jar aj na rúška - návrh,  

autor: Barborka Bernátová, VI.A 

 

 

Veselé rúško - návrh, autor: Jakub 

Mudry, VI. B  →  

 

 

Nech sa páči, 

vyberte si z našej ponuky 

rúšok... Bohatý výber vzoriek, 

námetov našich žiakov. 



 

„PRACUJEME A UČÍME SA 
DOMA“ 

     

Modely  - „nezmar“ 
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Modely - DNA 
 

 
 

        

                 
 

 

 
 

 

 

 

 
autor: Laura Borková, VIII.A autor: Šarlota Dvořáková, VIII.A 

 

 

 

 

 
    autor: Sára Jakabová, VIII.A 

biológia 

 



 

Modely  - typy krajín ZEME 
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Prostredie, v ktorom žijeme, Zem, po ktorej chodíme, 

vzduch, ktorý dýchame,  sú pre nás darom.  

O vzácny dar je potrebné starať sa a zveľaďovať ho. 

 Presne o to sa snažia členovia Envirokrúžku.  

Pozrime sa, ako sa im to darí: 

EKO OKIENKO ŠTVORLÍSTKA 

Medzinárodný deň lesov a stromov sa koná každoročne 

21.3.. Jeho vznik bol iniciovaný od roku 1971. Lesy sú 

základom pre životné prostredie na Zemi. Sú 

nenahraditeľné, preto si ich musíme chrániť. Les je  zložitým 

organizmom, ktorý presahuje 

ľudský vek. LESY sú životným 

prostredím pre rastliny, 

živočíchy, uchovávajú 

prírodné krásy, sú zdrojom 

regenerácie, osvieženia, sú 

najkrajším obrazom samotnej 

prírody. Dokumentujú to 

niektoré fotozábery členov Envirokrúžku na našej škole. 
 

Tobias Kall, VI. B 

 

 

 

 

Foto: zdroj Envirokrúžok 

 

 



 

Krásy lesa Malej Idy, symbióza   života v lese 

 

Foto: autor: Maroš Polák, VI. A 

 

Les 

Zelená farba patrí lesu, 

prizerám sa na tú noblesu, 

ako len stromy  stoja  mlčky, 

za nimi skryté malé pníčky. 

 

Lístie mi šuští  v celej hlave, 

na hríby a plody pozor dáme. 

Slnko sa dotýka koruny stromov, 

Oddýchnutý odtiaľ pôjdem domov. 
Erik Seman, 8.A    

► 22.marec ako  Svetový deň 

vody si svet pripomína 

každoročne už od roku 1993, kedy 

bol po prvýkrát vyhlásený Valným 

zhromaždením OSN. Chráňme si 

vodu, pretože jej dôležitosť 

v našich životoch je veľká a jej 

nedostatok je pre nás veľkou hrozbou. 

foto: Rieka Ida v zelenom objatí, autor:  Maroš Polák, VI. A 

 

► Deň Zeme – 22. apríl – upozorňuje ľudí  

na vplyv ničenia životného prostredia. 

Vieme, že i tu môžeme byť užitoční. Ako? 

Napr. zasadením 

kvetov, stromu, kríka, 

pozbieraním 

odpadkov okolo 
domu, v prírode... 

Rozhliadnite sa okolo 

seba a prídete na to, čo dnes (a nielen dnes) 

pre prírodu, pre nás všetkých s radosťou urobíte. 
 

Texty: Emka Potošňáková, VI. B, Stela Barbušová, Envirokrúžok 



 

Deň Zeme 

  

 

Máš snáď nejaký veľký sen?  
Chcem vidieť  z diaľky našu Zem.  
Pozorovať slnko, hviezdy, 

ako sa to všetko hemží. 

   

   

 Máš na Zemi pekné miesto? 

Domov môj a pekné gesto, 

ľudí v ňom čo radi žijú, 

a spievajú krásnu melódiu. 

 

 

Máš na Zemi modré zlato? 

Tie rieky a moria stoja zato. 

Potôčik čo žblnkoce, 

keď sa slnko ligoce. 

 

                                                          Máš na Zemi zeleň, hory? 

Moje srdce v nich zaplápolí. 

Lesy, plesá, lúky samé, 

čo by som dal za nich, Pane... 

 
 

 

 

 

Autor: Erik Seman, VIII. roč. 

 

 

 

 

 

 



 

MINI TEST: 
 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

1. Akú farbu má  kontajner na plasty? 

    a) červenú    

 b) modrú    

 c) žltú 
  

2.  Čo je recyklácia? 

    a) vyhadzovanie odpadu do prírody 

    b) vážna choroba  

    c) opätovné využitie použitých materiálov 
 

3.  Na čo slúži zberný dvor? 

 a) na zbieranie odpadu nadmernej veľkosti  

 b) na pestovanie kvetov   

 c) na zbieranie kovov 
 

4.  Kto je Gréta Thunbergová? 

 a) svetoznáma chirurgička   

 b) populárna herečka  

 c) aktivistka bojujúca za čistú Zem 
 

5.  Odkiaľ Gréta Thunbergová pochádza 

 a) Helsinki, Fínsko   

 b) Švédsko, Štokholm  

 c) Švédsko, Malmo 
 

6.  Koľko má Gréta Thunbergová rokov? 

 a) 15    

 b) 18   

 c) 17 
 



 

7.  Ako vyzerá symbol recyklácie? 

 a)    

 b)    

 c)  
 

8.  Od  ktorého roku budú na Slovensku zakázané jedno- 

razové plasty? 

    a) ešte neboli zakázané 

    b) 2021 

    c) 2022 
 

9.  Akú farbu má  kontajner  na sklo? 

    a) červenú      

 b) žltú   

 c) zelenú 
 

10.  Aký význam má ,,zelený bod“ na obaloch výrobkov?  

    a) informuje nás o výrobku, ktorý podporuje separovaný 

odpad 

    b) informuje nás o výrobku, ktorý nepodporuje 

separovaný odpad  

    c) informuje nás o končiacej sa záruke výrobku  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor minitestu o životnom prostredí: Erik Seman, VIII. A 
 

 

 

 

 

 

Správne odpovede:   1c,  2c, 3a, 4c, 5b, 6c, 7a, 8b, 9c, 10a 



 

 

Envirotajnička 

1. indikátor čistoty vody  

2. životné prostredie  

3. chemická značka oxidu uhličitého 

4. Y 

5. plyn nevyhnutný pre dýchanie 

živočíchov 

 

 

 

6. miestnosť vybavená prístrojmi na 

rôzne výskumy a experimenty 

7. náuka o zvuku 

8. pokročilé stavovce 

9. správa ináč 

10. čierny kontinent 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 



 

VEDOMOSTNÝ  
ŠTVORLÍSTKOVÝ KVÍZ 

1. Ktoré slovo – podľa žiaka 9. ročníka – najviac 

vystihuje p. uč. Mgr.  Ličkovú, súčasnú riaditeľku ZŠ? 
a) kreatívnosť    
b) trpezlivosť   
c) láskavosť 

 
2. P. učiteľka Mgr. T. Takáčová od malička chcela byť: 

a)   speváčkou  

b)   učiteľkou   

c)   podnikateľkou 

 

3. Z krajín, ktoré p. učiteľka Mgr. T. Takáčová navštívila, 

ju najviac zaujalo: 

a) Španielsko  

b) Taliansko   

c) Holandsko 

 

4. Radka Bernátová nás reprezentovala na olympiáde: 

a) z GEO   

b) z ANJ    

c) zo SJL 

 

5. Súťaž Všetkovedko sa konala: 

a) 28.10.   

b) 28.11.    

c) 25.11. 

 

6. Pytagoriáda sa na našej škole konala po: 

a) 42.krát   



 

b) 40.krát   

c) 41.krát 

 

7. Ako sa volalo predstavenie, v ktorom žiaci 1. stupňa 

mohli prežiť vzájomnú súdržnosť, obetavosť, 

starostlivosť...: 

a) Psíčkovo        

b) Mačičkovo   

c) Sloníkovo 

 

8. Naši žiaci na lyžiarskom výcviku boli na svahu 

denne: 

a) trikrát   b) dvakrát  c)štyrikrát 

 

9. Spajkyho krajský pohár sa konal:  

a) v Košiciach   

b) v Poprade   

c) v Spišskej Novej Vsi 

 

10. Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku sa 

konalo: 

a) v Košiciach   

b) v Moldave nad Bodvou 

c) v Medzeve 

 

11. Ktoré dve žiačky našej školy získali 1. miesto 

v okresnom kole Matematickej olympiády? 

a) Ester Stella Sučiková, Ivana Kozáková 

b) Rebeca Šimková, Radka Bernátová 

c) Ivana Kozáková, Rebeca Šimková 

 

12. Z ktorých tried sú žiačky, ktoré v „Šalianskom 

Maťkovi“ obsadili 1., 2. a 3. miesto? 

a) 2.A, 4. A, 6.A    

b) 2. B, 4. B, 6. B   

c) 2. A, 4. B, 6. B 



 

13. V okresnom kole Geografickej olympiády získal 1. 

miesto žiak:  

a)  Tobiáš Kall   

b)  Tadeáš Palko  

c)  Timotej Spišák 

 

14. Kráľom a kráľovnou  Valentínskeho plesu sa stali: 

a)  Matej Kraus a Lucia Sauerová 

b)  Peter Biroš a Alexandra Jergová 

c)  Erik Seman a Emma Farkašová 

 

15.  Krásny – enviro – námet rúška, uhádnete, kto to je? 

 

16. Naše ôsmačky na fotografiách zmajstrovali modely:  

 a)  koľajníc 

 b)  hudobného nástroja  

 c)  DNA 

 

17. Deň Zeme si pripomíname:  

 a)  22. 4.   

 b)  22.3.   

 c)  22.2. 

 

18. Čo spievajú ľudia v básni  - Deň Zeme?  

a)  krásnu pieseň   

 b)  krásnu serenádu   

 c)  krásnu melódiu 

 



 

19. Ako sa volá výtvarná súťaž, v ktorej Jakub Mudry 

získal 2. a 3. miesto:  

 a)  Krásy Slovenska očami detí  

 b)  Biblia očami detí  

 c)  Svet našimi očami  

 

20. Najťažšia otázka: Ako sa ti páčil Štvorlístok?   

 a)  len niečo sa mi páči     

 b)  páči sa mi  

 c)  nepáči sa mi 

 

*** 
Milý riešiteľ, 

 

ak si došiel až sem a naozaj si kvíz vyriešil, pošli odpovede 

na mail: kubanikova.zsmida@gmail.com.  

Prví traja riešitelia z každej triedy získavajú každý jedného 

žolíka so „zárukou“: 1. riešiteľ ho môže použiť od 15.9. do 

15.12., 2. riešiteľ od 15.9. do 15.11., 3. riešiteľ od 15.9. do 

15.10. . Oznámenie o získaní dostanú mailom a vyzdvihnúť 

si ho budú môcť v novom školskom roku. Veríme, že už do 

školy budeme chodiť „normálne.“ 

 

Naši prváci sa môžu zapojiť tiež. Ak si trúfnu (a mohli by si 

trúfať, pretože sú veľmi šikovní ), môžu zaslať správne 

odpovede na kvíz. ALEBO môžu nakresliť spomienku na 

školský karneval, či príchod Mikuláša do ich triedy. ALEBO 

môžu nakresliť, ako prispievajú k ochrane našej planéty 

(separovanie, zber odpadu v lese...) Obrázok odfotiť 

a taktiež poslať na uvedený mail.  

 

mailto:kubanikova.zsmida@gmail.com


 

SÚŤAŽ O 
„NAJVÍRUSOVEJŠIEHO“ ŽIAKA 

Milí  Štvorlístkači, 

Týmto slávnostne štartujeme súťaž o najvírusovejšieho 

žiaka. Že o čom to je? Veľmi jednoduchá odpoveď. 

Máme síce mimoriadnu situáciu kvôli koronavírusu, ktorá 

nás donútila byť doma a učiť sa online, ale nemôže nás 

donútiť chrániť sa pred „vírusom“ dobra. Ba práve 

naopak!!! „Vírus“ dobra a pomoci potrebujeme šíriť 

neustále, bez znechutenia, s nadšením, ochotne 

a s radosťou. 

Takže – podmienka súťaže: zaslať fotografiu, ako 

pomáham – rodičom, súrodencom, v kuchyni, v záhrade, 

v garáži, na dvore, našej Zemi (zber odpadkov v lese.....) 

kdekoľvek a akokoľvek. A napísať, akú pomoc na fotografii 

uskutočňujem. 

Do súťaže sa započítavajú i básne, ktoré vymyslím 

o pomoci druhým alebo pomoci našej planéte. 

Šanca na výhru sa znásobí, ak pošleš fotografiu či báseň 

každý prázdninový mesiac .  

Víťaza – fotografického i básničkového – vyberie redakčná 

rada po nástupe do školy. Budú odmenení prekvapením 

. 

 

     

 



 

Ani sme sa nenazdali – a už „listujeme“ poslednú stránku 

školského časopisu. No nie v poslednom rade – ĎAKUJEME! 

Komu? Veď všetci vieme, že naša vďaka patrí 

predovšetkým  tým p. učiteľkám, učiteľom, ktorí 

pripravovali našich žiakov na rôzne súťaže a pod ich 

vedením získali a šírili dobré meno našej školy! 

 

Takisto ďakujeme všetkým pedagógom, žiakom za pomoc 

a  spoluprácu pri vytváraní školského časopisu. 

 

Redakčná rada školského časopisu Štvorlístok 
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