
praktiky, ktoré pomáhajú 

našej planéte a nám všet-

kým na nej, dýchať sviežej-

ší vzduch.....  

Takže - vyslovené v skrat-

ke -  na stránkach Štvor-

lístka nájdete kúsky dobra, 

ktoré ste rozsiali svojou  

trpezlivosťou, zaangažova-

ním, ochotou, láskou, dob-

rotou, úsmevom,  šikov-

nosťou. Všetci  sa tešíme z 

toho, že nám ani vírus ne-

zabráni byť pre seba  na-

vzájom DAROM.  

Pevne veríme, že   chuť 

obdarúvať sa zostane prí-

tomná v našich životoch 

nielen počas sviatkov Via-

noc, ale v každú chvíľu no-

vého roka. 

 

 Redakčná rada 

 

Milí malí i veľkí čitate-

lia nášho školského 

časopisu Štvorlístok, 

 

srdečne Vás všetkých 

pozdravujeme zo strá-

nok druhého -  

„zimného“ čísla. Mož-

no si poviete, že čo 

také a koľko toho sa 

mohlo udiať za dva 

mesiace, ktoré ubehli 

od vydania jesenného 

čísla! Nuž, zostanete 

prekvapení, keď po 

prelistovaní a prečíta-

ní Štvorlístka do po-

sledného písmenka, 

zistite, že  veru, bolo 

čo čítať a na čo pozerať! 

To všetko sú výsledky 

Vašej usilovnej práce a 

tvorivej námahy! S po-

mocou svojich p. učite-

ľov, p. učiteliek  a  p. 

vychovávateliek ste vy-

tvárali krásne vianočné 

diela vo forme pohľad-

níc, ozdôb, dekorácií. 

Navštívili ste rôzne zau-

jímavé miesta, zúčastni-

li a zapojili ste sa do sú-

ťaží či pekných aktivít 

pre pomoc a potešenie 

osamelých ľudí.....  Vi-

dieť, že Vám záleží na 

zdraví našej planéty, že 

si  radostne osvojujete 

Slovo na úvod 

    Z Š  M A L Á  I D A  

  

 

 

 

Štvorlístok 
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NAJDÔLEŽ I -
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Rozhovory  
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     p. učiteľkami 
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     od topánok 

 

     Súťaže   
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   Mikuláš 

 

   Zelený svet 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

„Buďte  

zmenou,  

ktorú chcete 

vidieť  

vo svete.“ 

 

M. Gándhí   

indický vodca  

že sa raz vypracujem na takú 

učiteľku, akými sú ony. Veľmi 

sa mi páči aj prostredie, 

v ktorom sa naša škola na-

chádza. Ponúka množstvo 

príležitostí na edukačné akti-

vity.  

2. Od žiakov očakávam pre-

dovšetkým, že si vybudujeme 

medzi sebou krásne a úprim-

né vzájomné vzťahy. Samo-

zrejme od nich očakávam aj 

pripravenosť na vyučovacích 

hodinách, ale o čo sa budem 

snažiť najviac je to, aby sa 

z nich stali dobrí 

a sebavedomí ľudia, ktorí si 

uvedomujú, v čom sú ich plu-

sy. Mojím malým snom je 

vytvárať situácie, ktoré sa im 

vynoria v pamäti, keď budú 

spomínať na prvý stupeň. 

3. Voľný čas trávim najradšej 

so svojím malým krstniat-

kom. Dobíja ma pozitívnou 

energiou zakaždým, keď mô-

žeme byť spolu. Veľmi ma 

baví aj vyrábanie učebných 

pomôcok alebo malých od-

mien pre žiakov. Častokrát 

mi s tým  pomáhajú moji ro-

dičia. Keďže pochádzam zo 

Spišskej Novej Vsi, vážim si 

každý čas, ktorý trávime spo-

ločne. Taktiež veľmi rada 

hrám šípky, v ktorých mi je 

dobrým parťákom môj pria-

teľ.  

 

V tomto „zimnom“ čísle 

Vám priblížime ďalšie dve 

pedagogičky— sú to: 

Mgr. Michaela Duhančí-

ková  a vychovávateľka v 

ŠkD III.—pani Henrieta 

Köröši. 

Položili sme im nasledu-

júce otázky: 

 

1.Čo sa Vám páči v  našej 

ZŠ? 

2.Čo očakávate od žiakov, 

ktorých učíte? 

3.Ako trávite svoj voľný 

čas? 

4.Aké knihy (žáner) číta-

te, akú  knihu máte teraz 

rozčítanú? 

 

Krátka vizitka pani  uči-

teľky  Mgr. Michaely   

Duhančíkovej: 

Veľmi túžila pracovať 

s deťmi, preto sa rozhod-

la ísť študovať na Strednú 

pedagogickú školu 

v Levoči. Tam sa naučila 

hrať na flaute 

a zdokonalila sa v hre na 

klavír. Potom si poslala 

prihlášku na Univerzitu 

Konštantína Filozofa 

v Nitre, ktorú aj vyštudo-

vala. Vo voľnom čase sa 

venuje aj šípkam. 

ODPOVEDE p. uč. Mgr. 

Michaely  Duhančíkovej 

1. Základná škola mi otvo-

rila nové dvere, ktoré mi 

ponúkajú množstvo prí-

jemných zážitkov. Veľmi si 

vážim pedagogický kolek-

tív, ktorý ma prijal medzi 

seba. Mám okolo seba 

úžasné kolegyne, na ktoré 

sa môžem obrátiť. Verím, 

 

Rozhovory s našou novou p. učiteľkou  

a p. vychovávateľkou v ŠkD 



 

 

 

 

 

„Nehovorím, 

že zmením 

svet, ale  

zaručujem, 

že „zapálim“ 

mozog,  

ktorý zmení 

svet.“ 

 

T. Shakur  

najúspešnejší 

amer. raper, herec  

ODPOVEDE p. vychováva-

teľky Henriety Körösi: 

1.Páči sa mi usmievavý a 
priateľský kolektív. 

2. Očakávam pozitívne 
myslenie, radosť, elán a 
chuť  spolupracovať s 
deťmi, aby sa cítili v škol-
skom klube príjemne. 

3. Môj voľný čas venujem 
svojim dvom deťom, veľ-
mi rada chodím do príro-
dy / túry/, v zime lyžujem. 

4. Som náruživou čitateľ-
kou romantických a krimi-
nálnych kníh. Momentál-
ne som dočítala knihu—
“Cestujem sama“ od S. 
Bjorka. 

 

 Za odpovede ďakuje re-
dakcia 

 

            Ο Ο Ο Ο Ο 

       

 

4. Čítam prevažne knihy, v 

ktorých sú hlavnými posta-

vami ženy. Siaham skôr po 

knihách, v ktorých ženy 

bojujú  s dnešným svetom. 

Dočítala som knihu od Lu-

cie Saskovej—Rozpoltená. 

Teším sa, aké ďalšie knižné 

novinky si nájdem pod 

stromčekom. 

            

 

  

 

 

Krátka vizitka pani vycho-

vávateľky  v ŠKD III . Hen-

riety Körösi: 

Pani vychovávateľka vyštu-

dovala obchodnú školu v 

Košiciach, potom taktiež v 

Košiciach nadstavbové štú-

dium na Pedagogickej škole 

v odbore  vychovávateľstvo 

a sociálna práca. Pred prí-

chodom na  našu  

ZŠ pracovala ako vychová-

vateľka v ŠKD v Košiciach.  

Voľný čas venuje vychádz-

kam do prírody. Zaujímajú 

ju veľmi tvorivé práce, ktoré 

realizuje  s deťmi v školskom 

klube.  

 

 

 

 

.....  rozhovory pokračujú 



 

 

 

 

 

 

„Ak si  

ľahostajný  

k utrpeniu 

druhých,  

nezaslúžiš si 

nazývať sa 

— člove-

kom. “ 

 

 

Saadí, perzský  

básnik  

Navštívili sme aj unikát-

nu kultúrnu ustanovizeň 

– Galériu Ľudovíta Fel-

da, kde sú vystavené 

obrazy z 2. svetovej voj-

ny, najmä z Osvienčimu.  

 

 

 

 

 

 

Maľoval ich Feld, preto-

že on patril k tým, ktorí 

prežili to hrôzostrašné 

obdobie, a vrátili sa. On 

sám je pre nás symbo-

lom nielen Osvienčimu, 

ale aj všetkých tých, 

ktorí sa už nikdy nevráti-

li. Ľudovít Feld musel 

zakresľovať Mengeleho 

pokusy na ľuďoch. 

 

Krúžok Cestujeme svetom 

využil teplé októbrové dni 

na  návštevu  Ortodoxnej 

synagógy v Košiciach. 

Veľmi pútavý, zaujímavý a 

odborný výklad sme  si 

vypočuli od sprievodkyne 

a kurátorky Galérie Ľudo-

víta Felda — pani PhDr. 

Jany Teššerovej. S veľkým 

zaujatím sme počúvali do-

slova jej „ohňostroj“ od-

borných informácií o tejto 

chrámovej stavbe. Sledo-

vali sme vnútorné  archi-

tektonické usporiadanie 

chrámu, po stranách s ok-

rúhlymi oknami, interiéro-

vé konštrukcie z liateho 

lešteného terazza ružovo-

červenej farby, schránku 

na Tóru, nad ktorou je v 

hebrejčine napísaný výrok: 

„Uváž, pred kým stojíš.“   

 

Nad  mosadznými svietnikmi 

dominuje veľký kovový lus-

ter  v podobe Dávidovej 

hviezdy, pult na predčítava-

nie Tóry, unikátne drevené 

lavice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdivovali sme pestré fa-

rebné vitráže. Synagóga sa 

stala svedkom tragických 

udalostí, keď v jej vnútri 

zhromaždili košické židovské 

rodiny pred ich deportácia-

mi do Maďarska. Z tohto 

obdobia sa zachovali nápisy 

zhromaždených z apríla 

1944. Svoje rozprávanie pa-

ni kurátorka obohatila osob-

nými zážitkami a naučila nás 

tiež pár znakov hebrejskej 

abecedy. 

 

 

 

 

 Mozaika z mimoškolských aktivít 



 

 

 

 

 

„Akonáhle sa 

prestanete 

vzdelávať,  

je to  

momentom, 

kedy začne-

te umierať. “ 

 

 

A. Einstein  

Koncom októbra sa opäť 

uzavrel 2. stupeň ZŠ, uči-

telia a žiaci prešli na diš-

tančné vzdelávanie, po-

čas ktorého sme všetci 

spoločne vychytávali 

drobné technické nedos-

tatky. V prípade ich obja-

venia sa snažil náš pod-

porný tím učiteľov — 

informatikov— okamžite 

ponúknuť intenzívnu 

technickú podporu a 

pomoc, tak pedagógom 

ako aj žiakom. Naši uči-

telia — informatici, ktorí 

boli prítomní v škole i 

„na telefóne“ pomáhali v 

prípade technických vý-

padkov slovným usmer-

nením, zapožičaním škol-

ského technického vyba-

venia - mikrofónov, slú-

chadiel, web kamier i 

notebookov. Spoločným 

cieľom nás - všetkých 

pedagógov — bolo za-

bezpečiť cez digitálnu 

platformu čo najväčšiu 

efektivitu online vzdelá-

vania.  Veríme, že vzá-

jomnou pomocou, po-

chopením, zvládneme 

dištančné vzdelávanie a 

jeho výzvy, ktoré sú pred 

nami všetkými. Prináša-

me pár fotozáberov z 

online vzdelávania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Učíme sa dištančne 



 

 

 

 

 

 

 

„Kreativita je 

rovnako  

dôležitá  

ako schop-

nosť písať  

a čítať.“ 

 

Sir Kenneth Robinson

- britský autor, rečník 

a medzinárodný po-

radca pre vzdeláva-

nie v umeleckých od-

boroch  

 

 

 

 

 

 

Aj pri dištančnom vzdelávaní nezabúdame rozvíjať kreativitu našich žiakov v rámci 

predmetov technika a výtvarná výchova. Tieto predmety sa nevyučujú online 

a tak sú im úlohy zadávané dištančne. Ponúkame aspoň malú ukážku z halloweenskeho 

tvorenia, začínajúcej adventnej výzdoby a vianočných pozdravov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce žiakov počas online vyučovania 



 

 

 

 

Táto informatická súťaž vznikla v roku 2004 v Litve. Počas 16 rokov trvania súťaže sa rozší-
rila do 54 krajín sveta. 

Naša škola sa tiež už niekoľko rokov do nej úspešne zapája. Tento rok bol trošku iný, lebo 
žiaci II. stupňa súťažili z domáceho prostredia. Aj napriek tomu sme dosiahli vyšší počet 
zúčastnených (79 žiakov) ako je celoslovenský priemer (68 žiakov). 

V kategórii Bobríci máme štyroch žiakov s plným počtom bodov.  

Veľká gratulácia    od vedenia školy patrí: 

    Tamare Vargovej – 4.A 

    Lucii Potošňákovej – 5.A 

    Šimonovi Szantóovi – 5.B 

    Michalovi Gerendovi – 5.B. 

   Všetkým úspešným riešiteľom  tiež blahoželáme. 

 

        Ing. Zuzana Mondíková 

Súťaž iBobor 

 

 

„Počítač nie 

je žiadny 

zázrak, - 

pracuje tak 

rýchlo len  

preto,  

že -

nemyslí.“  

 

 

G. Laub,  

český publicista   



 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach pripravilo pre deti Košického kraja 

výtvarnú súťaž pod názvom „Policajti v našom meste“. Pred priamou realizáciou 

výtvarného stvárnenia konkrétnej práce našich policajtov, každá pani učiteľka viedla 

so svojimi žiakmi rozhovor na danú tému. Výtvarné práce žiakov prvého stupňa  sú 

výsledkom toho, ako vnímajú žiaci náročnú prácu príslušníkov Policajného zboru. 

Presvedčte sa o tom v našej fotodokumentácii. 

 

 

Výtvarná súťaž – „Policajti v našom 
meste“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Problém 

života mi-

mo zákon 

je ten, že už 

nemáte  

jeho 

 ochranu.“ 

 

 

T. Capote, USA 

 
 

 

 

 

 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víťazné umiestnenie v „Zelenom svete“ 
V jubilejnom  25. ročníku medzinárodnej súťaže  „Zelený svet“  v kategórii lite-
rárna tvorba  získal  deviatak  

Erik Seman   -   1. miesto   

 

 

 

Organizátorom súťaže je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pod Zášti-
tou zastúpenia Európskej komisie a Komisie pre UNESCO na Slovensku. Každoročne 
vyzýva deti a mládež k vyjadreniu svojho postoja k environmentálnym problémom,    
k vzťahu k prírode. Odborná porota spomedzi 26 literárnych prác ocenila práve úvahu 
Erika Semana. 

Erik,  srdečne gratulujeme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy. 

Úryvok z Erikovej víťaznej práce Ochráňme náš zelený svet: 

 

Environmentálne problémy sú navôkol nás. Ich riešenie závisí od každého z nás. Nie-

kto môže využívať alternatívne palivo, kúpiť si elektrické vozidlo, cestovať na bicykli, 

viac využívať hromadnú dopravu, dôsledne uplatňovať separovaný zber, opustiť mo-

del spotrebiteľskej spoločnosti, využívať recykláciu odevu vo forme SWAP (nový spô-

sob znovupoužívania odevov prostredníctvom výmeny), využívať upcykling (výroba 

nového oblečenia zo starého), zamerať sa na „nulový“ odpad, nakupovať v bezobalo-

vých obchodoch, realizovať zber odpadkov v prírode ako dobrovoľníctvo, jednoducho 

pripojiť sa k rôznym environmentálnym organizáciám. Je veľa podôb dobrého života. 

Neexistuje len jedna jediná ako vzor. Našou spoločnou úlohou je vytvoriť pre každé 

teritórium jeho „vlastný“ dobrý život, ktorý vychádza zo spoločných základných život-

ných princípov – a to je harmónia ľudí s prírodou. Vieme, že ani nikto nepríde ako 

„zelený mesiáš“, ktorý by priniesol „riešenie“. Vieme, že podieľať sa na ochrane našej 

planéty musíme všetci, lebo ide o všetko – o obranu nášho života a spoločných exis-

tenčných predpokladov pre celé ľudstvo. Ničenie prírody sa nezastaví pred našimi 

dverami. Každý sa môže sám za seba rozhodnúť, či sa pripojí k spoločným protestom 

proti industrializovanému poľnohospodárstvu, k občianskej iniciatíve proti privatizácii 

vody, za každý boj za centrum mesta bez áut, aby devastácia ekosystémov bola pova-

žovaná za medzinárodný zločin, vymaniť sa spod diktátu potravinárskych koncernov a 

obchodných reťazcov. Minimálne k tomu všetkému, ale i k viacerým ďalším iniciatí-

vam sa môžeme pripojiť. Vždy byť aktívnym v „iniciatíve zdola.“ Kedykoľvek. Nečaká 

nás nič menej ako globálne šťastie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nemôže- 

me prírode  

rozkazovať, 

musíme ju 

počúvať.“ 

 

 

F. Bacon  

anglický filozof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Európsky týždeň pre 

znižovanie odpadu 

(EWWR) je najväčšou 

kampaňou na zvýšenie 

povedomia o predchá-

dzaní vzniku odpadu v 

Európe .  

EWWR sa zrodil v roku 

2009. Iniciatíva vyšla od 

verejných orgánov z 

celej Európy, ktoré sú 

ochotné spojiť sily v 

oblasti predchádzania 

vzniku odpadu. 

Preto aj my – ZŠ Malá 

Ida, vyzývame žiakov k 

účasti na aktivitách k 

EWWR. Kto a ako? Za-

pojiť sa môžu jednotliv-

ci, skupiny, triedy, že 

rôznorodým spôsobom 

zmapujú konkrétne činy 

prispievajúce k redukcii 

odpadu.  

Ponúkame foto prvých  

činorodých aktivistov v 

oblasti  znižovania či 

separácie odpadu v ško-

le i doma. 

Touto agilnosťou by 

sme sa chceli  prinavrá-

tiť ku koreňom našich 

prastarých a starých rodi-

čov, ktorým takýto spôsob 

života bol vlastný. Dá sa 

povedať, že odpad nepro-

dukovali, všetko, čo oni 

sami nespotrebovali,  po-

užili v domácom hospo-

dárstve  -  v  gazdovstve. 

Chceme touto výzvou po-

ložiť základy „nového 

mosta“, ktorý spojí múd-

rosť spôsobu života na-

šich predkov  so súčas-

ným „moderným“ spôso-

bom života dnešnej gene-

rácie, a  tak  sa spojiť aj 

so svetom prírody, ktoré-

ho sme  súčasťou a preto 

sme povinní  prispievať k  

jeho ochrane . 

 

 

Európsky týždeň redukcie odpadu  
21.11.2020 – 29.11.2020—EWWR 

 
 

 

„Po väčšinu 

histórie mu-

sel človek 

bojovať  

s prírodou, 

aby prežil;  

v tomto sto-

ročí si začína 

uvedomo-

vať, že aby 

prežil, musí 

prírodu 

chrániť.“ 

 

Jacques-Yves Co-

usteau, 

francúzsky oceá-

nograf  



 

Eko-aktivity 4. A     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Bez činu 

zostáva aj  

najkrajšia 

myšlienka 

bezcenná.“ 

 

M.Gándhí  

 

 

  

K zodpovednému prístupu k životnému prostrediu sú naši žiaci  motivovaní   rodičmi i  
učiteľmi.  

Vidiac voľne pohodený odpad  v prírode, prišli  žiaci 4. A spolu s  ich triednou učiteľ-
kou—Mgr. M. Duhančíkovou,  s iniciatívou  ako  apelovať na ľudí, ktorí tento nešvár 
spôsobujú,  ale  zároveň aj dať návod, ako s  odpadom zatočiť!  Vytvorili  projekt—
komiks na túto  tému. Má názov—Separujme odpad, pomáhame prírode! 

Myslíme si, že aj vďaka takým aktivitám, ktoré rozbehli  učiteľky  PaedDr. I. Milichov-
ská a Mgr. M. Duhančíková so svojimi triedami—aj ostatní ľudia prehodnotia svoj 
vzťah k životnému prostrediu a  budú nápomocní prírode.  Vyzývame Vás všetkých—
pripojte sa a  aj  vďaka Vám—žiakom našej ZŠ môže byť miesto, kde žijeme—krajšie, 
čistejšie. 

Ponúkame nahliadnutie do  rôznych aktívít  4. A ,  vlastnej literárnej tvorby i  spraco-
vaného komiksu pod „taktovkou“ triednej uč. Mgr.  M.  Duhančíkovej. 



Separujeme odpad—pomáhame prírode 

(komiks 4A) 



Eko-aktivity 4. A     

a  ich literárna tvorba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ak piješ  

vodu, 

mysli  

na prameň.“ 

 

 
 

Malé čínske 
príslovie 

 

 

 

Marko Lukáč, IV. A 
  

Voda, voda, vodička  

Voda, voda, vodička 

 je to náš dar z nebíčka. 

Veľmi rád ju mám,  

s citrónom ju popíjam. 

 

Aj kvietočky z nej radosť 
majú, 

keď sa večer zalievajú. 

Keď je jeseň, nebo plače, 

Lea Šmaterová, IV.A 

Voda  

Jelene, srnky, kravy,  

z vody je každý zdravý.  

Či si malý, či si veľký,  

vodou treba stále šet-

riť. 

 

Kto mi s tým pomôže, 

vodu vyčistiť môže.  

Pohár vody poteší, 

aj tých najmenších. 

 

Kto sa z nej neteší, 

nie je z tých múdrej-

ších. 

Prameň vody je veľmi 

vzácny, 

preto si ho treba vážiť. 

 

Ako sto hviezd 

v jednom nebi,  

je jedna kvapka vody. 

Bez vody by nebol ži-

vot, 

ani jedna živá bytosť.  

 

 

bojí sa jej Zuzička, 

že jej zmokne suknič-
ka. 

Vetríček sa rozfúka,  

úf, z vodičky je sneho-
vá lúka. 

 

Voda je veľkým da-
rom,  

väčším než vrece dra-
hokamov. 

Kto sa z nej neteší, 

nie je z tých múdrej-
ších. 

Prameň vody je veľmi 
vzácny, 

preto si ho treba vážiť. 

 

Ako sto hviezd 
v jednom nebi,  

je jedna kvapka vody. 

Bez vody by nebol ži-
vot, 

ani jedna živá bytosť.  

Simon Szabo IV.A 

Voda 

Voda, malá slzička, 

je to darček z nebíčka. 

Je veľmi zdravá,  

preto nám osvieženie dáva. 

 

Na Zemi jej málo máme, 

preto ňou neplytváme.  

Keď si zúbky umývame, 

tak ju pritom vypíname!  



Štvrtáci zrealizovali bádateľské podujatie nesúce sa v duchu „Veda bez hraníc“. 
Žiaci 4. A triedy so svojou triednou pani učiteľkou Mgr. M. Duhančíkovou skúmali 

rôzne zaujímavosti. Premenili sa na výskumníkov a vydali sa po stopách prírody. 
Pozorovali rôzne živočíchy, ale aj rastliny, rastúce v okolí školy.  
 
Na hodinách prírodovedy zhotovili sopku a pozorovali jej následnú erupciu. V 
piatok 27. 11. si pripomenuli Európsku noc výskumníkov výrobou „lávovej 
lampy“.  

 

 

 

„Veda bez hraníc“  v  4. A triede 

 

 

 

 

„Poslaním 

vedy je slúžiť 

ľuďom.“ 

 

L. N. Tolstoj 

ruský spisovateľ  



Malé detí snívajú, že chcú byť smetiarmi. Nielen my – 4. B – ale celá škola, naši rodičia, 
kamaráti, známi, …. – nielen odvážne snívame o tom, aby sme žili životom, v ktorom 
nebudeme potrebovať smetiarov, ale hlavne – konáme! Aj keď sa niektorým možno zdá 
tento „sen“ veľmi vzdialený, tak my sme nastúpili na cestu, ktorej trvalými znakmi sú – 
redukcia odpadu, triedenie odpadu, recyklácia. Postupne sa pripájajú aj žiaci z ostat-
ných tried, spomeňme aspoň 5. A triedu. Naše/Vaše fotografie dokumentujú, že rodičia 
i škola pozitívne   pôsobia v tomto smere  na žiakov. 

PaedDr. I. Milichovská 

 

 

 

„Človek je 

súčasťou 

prírody  

a jeho vojna 

proti  

prírode  

je 

 nevyhnutne 

vojnou proti 

sebe  

samému.“ 

 

Rachel Carson 

významná envi-

ronmentálna 

osobnosť  

Aktivity  4. B (nielen) počas  

Európskeho týždňa odpadu   



Trieda 4. B pod vedením triednej učiteľky PaedDr. I. Milichovskej  

sa stala víťazom  

v Jesennej súťaži 2020  

„Súťaž s NATUR-PACK-om“  v kategórii I. stupeň ZŠ.  

Víťazná práca—fotokoláž - recyklácia 

1. miesto v SR - súťaž s  NATUR-PACK 

 

 

„Vezmite si 

zo zeme len 

to, čo  

potrebujete, 

a nechajte ju 

tak, ako ste 

ju našli.“ 

 
 

indiánske príslovie   
 

 

 

 

  



Súťaž prebiehala od 15. 10 2020 do 15. 12. 2020 , bola zameraná na predchádzanie 
vzniku odpadov, ich triedenie a recykláciu. Ďalšou formou, ktorou sa   víťazi tejto súťa-
že—žiaci 4. B pod vedením p. uč. PaedDr. I. Milichovskej zapojili do tohto pozitívne-
ho projektu boli vlastné básne a výtvarné  práce so zameraním na ochranu prírody.  

Poďakovanie patrí rodičom žiakov i učiteľom – koordinátorke projektu PaedDr. S. Bar-
bušovej, za technickú pomoc a  spracovanie Ing.  Z. Mondíkovej, ktorí pomáhali žiakom 
pri realizácii súťažných diel. 

1. miesto - súťaž s  NATUR-PACK 

 

 

 
 

 
 

 

„Príroda má 

vždy pravdu, 

chyby 

 pochádzajú  

od ľudí. “ 

 

J. W. Goethe 

nemecký básnik 



Nielen veľká radosť sprevádzala žiakov 4.B triedy   s triednou p. učiteľkou PaedDr. I. 

Milichovskou po správe o vynikajúcom umiestnení, ale i odmena v podobe kníh, 

ktoré im  budú pripomínať ich angažovanosť v starostlivosti o životné prostredie.  

 

 

 

Knižná odmena za 1. miesto 

 

 

 

„Príroda 

nech hovorí 

čokoľvek, je 

to  vždy 

múdre.“ 

 
 
 
 

I. D. Iunius 
 

rímsky básnik 

  
 

 

 

 

  



 Odpad 

Plasty, guma, oleje, 

niekto sa len zasmeje. 

Samý humus, samý  

odpad, 

neľahký to bude  

dopad. 

Nešetriť si zemeguľu, 

to už radšej dostať  

guľu. 

Správny prístup k tejto 

 téme, 

staroby sa dožijeme. 

A. Balogová, 4. B 

 

Triediť sa my učíme, 

pomáhať svetu sa snaží-
me. 

 

Odpad chceme zlikvido-

vať 

a našu Zem ochraňovať. 

 

Malé, stredné, veľké deti  

poďte s nami triediť sme-

tí. 

Kontajnery pripravíme 

a do práce sa pustíme. 

 

V zelenom sklo, črepy, 

poháre, 

v modrom papier, kalen-

dáre. 

Do červeného hodím alo-

bal i plechovky, 

do žltého fólie 

i kozmetické prípravky. 

 

Nielen izbu upratáme, 

v záhrade tiež pomáha-

me. 

Dedko vysvetľuje mne 

i mojej sestričke, 

že poriadok má byť nie-

len v izbičke. 

 

Do kompostéra hodíme 

lístie, aj piliny, 

hnije už aj šupka z ovocia 

a zeleniny. 

S dedkom všetko premie-

šame 

a na kompost si počkáme. 

 

Vždy budeme pomáhať,               

Lenka Lukáčová, IV.B                  

o prírode rozprávať.                    

Vasilisa Artyukh, IV. B 

 

A 

 

    

           ***** 

Z umeleckej tvorby žiakov 4. B 

 

 

 

 

 

„Príroda 

nám každý 

deň  

pripomína, 

koľko málo 

vecí  

potrebuje.“ 

 

 

M. T. Cicero 

rímsky štátnik  



 

 

 

 

Šťastný les                         

Plače lúka, plače les, 

čože sa to stalo dnes?  

Pohodený papier, fľaša, 

aj plechoviek fúra zasa. 

 

I zvieratká zosmutneli,  

akí ľudia tu zas boli? 

Kvietky, lístky polámali, 

veľký odpad zanechali. 

 

Múdre deti neváhali,  

koše, vrecia sebou vzali. 

Lúky, lesy navštívili, 

s odpadom si poradili. 

 

Plnia vrecia, plnia koše, 

Lúka, les sa smejú zase. 

Plasty tu a fľaše tam,  

čisté lesy zanechám.  

 

Múdra sova hrdo húka, 

že čistý je les i lúka. 

Aj deti sa potešili,  

že _ _ _ _ _ _ _ vyčistili.  

 

PaedDr. Iveta Milichovská, IV.B       

 

Eko pracovný list  4. B 

 

 

 

 

 

 

„Príroda je  

jediná  

kniha ,ktorá 

na všetkých 

stránkach  

 ponúka  

zaujímavý  

obsah.“ 

 

 

J. W. Goethe 

nemecký spisovateľ  



 

 

..... pokračovanie pracovného listu 
 

 

 

 

„Môžeš sa 

dotknúť 

hviezdy?“ 

- pýtali sa 

ho. 

„Áno,“ 

povedalo 

dieťa , 

sklonilo 

sa  

a dotklo 

sa zeme. 

  

 

H. Hoffman-

sthal 

rakúsky pro- 

zaik 

Ak správne vylúštiš krížovku, dozvieš sa slovo, ktoré vypadlo z básne  

 

 

  

 

  

1.Triedenie odpadu 

2.Nádoba na triedený odpad 

3.Do bioodpadu zo záhrady hádžeme ... 

4.Proces, pri ktorom sa z odpadu vyrábajú nové výrobky 

5.Do zeleného kontajnera sa z triedeného odpadu zbiera ... 

6.Miesto, kde môžu ľudia odniesť najrôznejší druh odpadu 

7.Odpadová jama 

 

 

 

J  

 R 

T 

Y 

R 



 

Odmena časopisu Fifík pre 4. B 
 

 

 

 

 

„Múdrosť 

nie je  

výsled-

kom štú-

dia,  

ale  

celoživot-

ného 

snaženia  

o jej zís-

kanie.“ 

 

 

A.Einstein 

nemecký ve-

dec 

V školskom roku 2020 /2021 aj žiaci 4. B začali odoberať časopis pre školákov 
FIFÍK. Každý  si v ňom nájde to svoje – povesti, jazykové okienko, osemsmerov-
ky, krížovky a hádanky, zaujímavosti o zvieratkách a rastlinách.  

 

Žiaci napísali do redakcie časopisu, že dychtivo očaká-
vajú nové čísla, lebo lúskaním úloh z rôznych oblastí 
získavajú nové vedomosti.  

Časopis FIFÍK zaregistroval  agilnosť našich vedychtivých 
štvrtákov a  obdaroval ich  drobnôstkou, s ktorou sa 
môžu potešiť a zabaviť—pekným  jašterom druhohôr  - 
červeným dinosauríkom.  Za rozkošný podarúnok, ktorý veľmi potešil—
krásne ďakujeme! 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. I. Milichovská, tr. uč. 4.B  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„IDA“    čiže Ideálne Detské  
Aktivity v ŠkD—november 

 
Ponúkame Vám fotky z aktivít žiakov v školských kluboch. Žiaci mali  šarkaniádu, ale 
venovali sme sa aj zdravým zúbkom. Vytvorili sme pozdravy pre našich kamarátov, 
venovali sme sa právam dieťaťa, čarovným slovíčkam. Pri práci využívame aj odpadový 
materiál. Napríklad prváci vytvorili búdky pre vtáčikov, tretiaci sovy a druháci 
vianočné stromčeky z časopisov.  

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

„Deti potre-

bujú slobo-

du a čas  

na  

hranie.  

Hra  

nie je  

luxus.  

Hra je  

nevyhnut-

nosť.“  

 

 

Kay Redfield Jamison  

americ. spisovateľka 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„IDA“    čiže Ideálne Detské  
Aktivity v ŠkD—december 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ak máme  

vychovávať 

deti,  

je  

potrebné, 

aby sme sa 

tiež stali 

deťmi.“ 

 

Martin Luther  

nemecký kňaz 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koľko lásky sa zmestí do krabice  

            od topánok?  

 

 

 

 

 

Na  túto celoslovenskú výzvu o možnosti vykonať dobroprajný vianočný čin pre seniorov 
v domovoch dôchodcov, z našej základnej školy zareagoval veľký počet darcov. Bolo ich 
– deväťdesiat!!! Ďakujeme všetkým jednotlivým darcom – našim žiakom, rodičom, 
pedagógom, známym a priateľom školy. Vďaka patrí dobrovoľníkom i organizátorom a 
pomocníkom pri realizovaní zbierky. 
Vážime si čas, ktorý ste zbierke venovali a ďakujeme hlavne za veľké a otvorené srdce, s 
ktorým ste dary poskytli. 
 
Darčeky  sme venovali Špecializovanému zariadeniu– zariadeniu pre seniorov a domov 
sociálnych služieb ARCUS Košice-Šaca. 
 
 
 

 

 

 

 

Zistili ste, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? No predsa 

 veeeeeeeľa! 

 

 

 

 

 

.„Vedieť čo 

je dobré, 

nestačí,  

musíme to 

tiež milovať. 

Milovať 

dobro  

nestačí,  

musíme ho 

tiež  

s nadšením 

konať.“ 

 

Konfucius  

čínsky mysliteľ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aké boli retro—Vianoce  

a  Vianoce s výzvou Zero—waste? 
 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme všetkým za prijatie výzvy k obmedzeniu produkovaného odpadu v domác-

nosti. A „STOP—ke“ znečisťovaniu životného prostredia (nielen) počas Vianoc. Uprato-

vaním bez chemikálií a „prírodnými“ vianočnými ozdobami ste ukázali, že vám na zdra-

vom životnom prostredí záleží.  

Vianočná pošta  
s peknými vinšmi od našich žiakov a učiteľov 

putovala 15. 12. 2020 seniorom do Špecializovaného zariadenia ARCUS 

a zariadenia pre seniorov v Košiciach.  

***** 

 

 

„Ak pre  

niekoho 

zažneš  

lampu,  

osvieti  

aj tvoju 

 cestu.“ 

 

Konfucius  

čínsky mysliteľ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako sme sa vyzdobili na sv. Mikuláša  

a ako prišiel medzi nás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitaj, vitaj, 

Mikuláš, 

čo v batohu 

pre nás 

máš?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 a učiteľom, ktorí pripravovali 

našich žiakov na rôzne súťaž 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 časopisu Štvorlístok 
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