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Milí Štvorlístkáči,

vítame Vás na stránkach nového jarno-
letného čísla nášho školského časopisu. 
Ponúkame Vám nahliadnutie  do aktivít,
ktoré ste vytvárali počas dištančnej i
prezenčnej výučby. Je dôkazom, že ste
šikovní, nápadití a talentovaní.
Ako ste si iste všimli, zmenila sa i "tvár"
Štvorlístka. Veríme, že sa Vám bude
páčiť.
Ďakujeme a prajeme všetkým veľa
úspechov v škole. 

Redakčná rada



Všetci si veľmi dobre uvedomujeme, aká vzácna
a dôležitá je voda pre náš život i život našej
planéty. Vieme i to, že nie je pre každého
samozrejmosťou otočiť vodovodný kohútik a
napiť sa čerstvej studenej vody, či sa ňou
osviežiť v sparne letných horúčav. Preto sme i
my venovali pozornosť tomuto vodnému
pokladu vytváraním projektových prác, ktoré si
môžete poprezerať na nasledujúcich stránkach,
dokonca - ôsmaci "navštívili" krajiny, v ktorých
za vodou treba putovať a boli súčasťou
"vodných príbehov" ich rovesníkov.

Svetový deň vody



 Deň vody



                                                      Voda 

Bez vody sa nedá žiť, to je jasná vec, to každý z
nás určite vie. Ale keď sa povie voda, tak sa
nám ponúka otázka, čo to vlastne je tá voda?
Z chemického hľadiska je to zlúčenina vodíka a
kyslíka, ale inak je to bezfarebná tekutina,
vďaka ktorej žijeme a denne ju 
pijeme, potom sa s ňou aj umývame a  
 používame ju aj na varenie. Takéto má voda
široké využitie v našom živote, a to som tu
vymenoval len zlomok toho, kde sa používa. 
S vodou do styku jednoducho prichádzame
denne.

Voda sa  vyskytuje v mnohých formách,
napríklad 
ako sneh, (vďaka ktorému môžeme
prevádzkovať zimné športy), dážď, (ktorý nám
zaleje záhradu), alebo hmla (ktorá môže
prispieť k  dopravnej 
nehode, alebo skazí
výlet do hôr).

Keď sa zamyslíte, tak s vodou je i zábava. Keď
zamrzne, tak sa na nej dá jazdiť na korčuliach,
keď je dostatočne teplá, dá sa v nej plávať,
alebo do nej skákať. Bez vody by neexistovalo
množstvo vodných a zimných športov.

(Maroš Polák, VII. A)

Voda
 

Voda, voda, vodička,
padá na nás z nebíčka.
Potom sa zas vyparí,

mráčik zo seba utvorí.
Voda z neho nie je pitná,
avšak v zemi - tá je čistá.
Keď si smädný, nepi kolu,
daj si radšej čistú vodu.
Čistú vodu rád ja mám,

každý deň si ju vychutnám.
Vo fľaši z plastu, zo skla, z kovu,

najlepšia je však z vodovodu.
U nás ľudia dostatok jej majú,

niekde ju však nepoznajú.
Musíme my s ňou vždy šetriť,
aby jej bolo dosť pre všetkých.

 
Tadeáš Palko, 7.A

Voda 
 

H2O je prvotriedna,
pije ju aj naša triedna.
Vždy nám o nej hovorí,
nech sme ku nej féroví.
Bez nej by sme neboli,

vôbec takí veselí.
Ubráňme sa znečisteniu,

podporme planétu biednu.
Veď sa o nás stará,
ako stará mama.  

 
(Martin Seman, VII. A)

Deň vody v poézii
siedmakov



Voda
Voda je naše tekuté zlato,

majme ju vo veľkej úcte za to.
Plávajú v nej rybky, skáču

žabky,
aj ja si v nej ochladím svoje

labky.
Voda je drahokam, jagavý

kryštál,
na jej hladine práve kormorán

pristál.
Uhasí smäd a zmyje žiaľ,

hneď mi je krajšie ako doposiaľ.
Voda sú perly v očiach mamy,

lesknú sa a žiaria pod viečkami.
Vodopád lásky prúdi ako riava,

chráňme si vodu - to je moja
správa.

(Ema Ondríkova VII.A)
 

Modrý zázrak
 

Je voda, vodička,
 kúpeme sa v nej odmalička.

 V Jakubanoch zvyk majú,
 v potoku sa umývajú.

 Aby boli zdraví a dobrý zrak
mali.

 
 Aj tak ťa my šetriť máme,

 preto vodu stále nepúšťame.
 Napojí nám zvieratá, osvieži

rastliny, naplní studničky,
 len nech neodteká zbytočne

hodiny.
 

 (Barbora Bernátová, VII. A)

O vode
 

 Voda, voda, vodička, 
 prší na nás z nebíčka.

 Každý človek má ju rád,
 zmyje ona z teba smrad.

 
 Hľadáme ju vo vesmíre,
 bez nej nie je duše živej.
 Na Zemi je jej dostatok,

 vydržíme s ňou ešte
nejaký piatok.

 
 Voda síce padá z neba,
 šetriť s ňou ale treba.
 Vody sa nemôže napiť

každý.
 Dúfajme, že to tak

nebude navždy.
 

(Nina Ondrejová, VII.A)

 
 



Báseň o vode
 

Voda, voda, vodička,
prší nám vždy z nebíčka.

 
Zvlažuje nám polia, lúky,

osvieženie prináša v časoch suchých.
 

Modrá, svieža a vždy zdravá,
osvieži nás už od rána.

 
Žiť bez vody nie je ľahké,

ale berieme to ľahkovážne.
 

Pre nás je vždy dôležitá,
preto si ju chrániť treba.

 
Jedy do nej vypúšťame,
potom ryby nemáme.

 
Dúfam, že sa spamätáme,

čistú vodu zachováme .
 

(Terézia Kolesárová, VII. B)

Voda 
Z malých mračien kvapká

kvapka,
z veľkých mračien prší dážď.

Neporátaš koľká kvapka
aj keď kvapne každá zvlášť.

 
Z kvapiek býva potok, rieka

a z veľkých riek oceán,
zrátať vlny riek sa zrieka

aj najväčší mocipán.
 

Tak si teda kvapká kvapka,
cupi, žblnky, prší dážď,

iba tam nevzniklo more,
kde zem obliekla pršiplášť.

 
(Rastislav Varga, VII. B)

Voda nad zlato
 

Bez vody  sa nedá žiť,
musíme ju často piť.

Voda je chemická zlúčenina, 
vyrába sa z nej aj elektrina.

 
Je bezfarebná a číra,
chutí lepšie ako síra.

Tvorí  70% ľudského tela,
no nemáme jej veľmi veľa.

 
Mali by sme ňou šetriť,

ak na zemi chceme prežiť .
Nemáme jej dostatok,

predáva sa za vysoký poplatok.
 

                             Jej znečistenie je
veľký problém globálny

a vôbec nie iba háčik formálny.
Preto by sme ju mali chrániť
a nemali by sme ňou márniť.

 
(Ema Potošňáková, VII. B)



Boli sme
tvoriví.....

 
Nezaháľali
sme veru ani
trochu. Tvorili
sme doma
projekty o
obľúbených
spevákoch a
skupinách.
Posúďte sami,
ako sa nám
darilo. 



Mamky z nás mali radosť..... 
A pani učiteľka tiež.

Že prečo?
No veď sa len pozrite na nasledujúce fotografie, ako sme
nezaháľali a usilovne sme pomáhali v kuchyni. A keby len
pomáhali - boli sme i samostatnými kvalifikovanými kuchármi.
..... zbiehajú sa Vám slinky? Majú sa veru na čo! :-) Ale nebuďte
sklamaní, pri troche dobrej vôle zvládnete i Vy vytvoriť chutné
jedlo či sladkú maškrtu. Naozaj!



Zaujala nás geológia

Na hodinách geografie sme
prepojili i poznatky z informatiky
a vytvorili sme tieto plagáty
z vývoja našej Zeme. Ak Vás táto
téma oslovila, spokojne si ich
preštudujte. :-) Budeme radi, ak
poslúžia na obohatenie.



Je už mnohoročnou tradíciou, že naši  malí nádejní „výtvarní umelci“ 
z I. st.  ZŠ sa zapájajú do celoslovenskej výtvarnej súťaže, ktorú

vyhlasuje  Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci
 s Hvezdárňou v Medzeve. V jej XXXVI. ročníku  získali „pódiové“

ocenenia výtvarné práce týchto žiakov:

1. Miesto – Vasilisa Artyukh 4.B,
pod vedením – PaedDr.

 I. Milichovskej

2. miesto - Šimon Kondor  4A, pod
vedením Mgr.  M.Duhančíkovej

3.miesto - Liliana Kubová  2.A, pod
vedením   Mgr. A. Schmotzerovej

Vesmír očami
detí



Ako  sa nám darí v ŠKD

Nech sa páči, potešte sa
pohľadom aspoň na niektoré
naše aktivity v ŠKD.
Nezaháľame veru ani po
vyučovaní. :-)



Deň učiteľov
Deň učiteľov dnes slávite, 

že žiakov roky učíte.
Obeta, čas, dobrota aj, 

trpezlivosť,
verím, že niekedy toho

už máte
dosť!

Vďaka a úcta patrí Vám,
za všetko preto
ďakujeme Vám.

 
Erik Seman, 9. roč.

MÚDRY JE TEN, kto má nielen vedomosti,
                            ale aj mravné vlastnosti,

                            kto vie správne žiť.      
    J. Á. Komenský



Veľká noc očami žiakov 1.stupňa
Naši štvrtáci si sprítomnili tradíciu Veľkej noci
nádhernou výzdobou svojich tried. Potešte svoje
oko i srdce. Povedzte, však je radosť pozerať!



  Klaudia Jusková – 5.B 
  Šimon Mačinga – 5.A 
  Jakub Krajňák – 5.B 
  Soňa Semanová – 5.A 

  Kristián Bokor – 6.A 

Nina Ondrejová – 7.A 

Petra Babušáková – 8.A 
 

Pytagoriáda
úspešní riešitelia

3. a 4. ročník OK

5. - 8. ročníkBarbora Babušáková – 3.A
Barbora Szántóová – 3.A

Sára Andrejaninová – 4.B
Maria Artyukh – 4.B
Tobias Jakab – 4.B

 



5.ročník: 1. Daniela Sinčáková –5.A – 13. bodov
 2. Martin Šmiga – 5.B – 13. bodov

 3. Šimon Mačinga – 5.A – 12 bodov
 4. Jakub Krajňák – 5.B -12 bodov

6.ročník: 1. Kristián Bokor – 6.A – 13 bodov
7.ročník: 1. Nina Ondrejová – 7.A – 17 bodov – 1.miesto

 2. Tadeáš Palko – 7.A – 16 bodov – 4.miesto
 3. Jakub Mudry – 7.A – 14 bodov

 4. Rastislav Varga – 7.B – 9 bodov
8.ročník: 1. Martin Barta – 8.A – 13 bodov – 2.miesto

 2. Petra Babušáková – 8.A – 9 bodov
9.ročník: 1. Erik Seman – 9.A – 20 bodov – 4.miesto

 2. Sára Jakabová – 9.A – 18 bodov – 6.miesto

Matematická olympiáda
úspešní riešitelia



Tentokrát sa Covid-u nepodarilo odradiť nás od  vedomostných
olympiád. Konali sa online. 

Dejepisná olympiáda

Nina Ondrejová
VII.A

2. miesto
postup do krajského kola 

Geografická olympiáda

Sára Jakabová 
IX.A

postup do krajského kola
 (kategória E)

Naše úspechy



Fyzikálna olympiáda

2. miesto

Šarlota Dvořáková
IX.A

Chemická olympiáda
Erik Seman a Patrik Cirbus

IX.A

1.miesto       3. miesto



Hviezdoslavov Kubín
Gratulujeme víťazom okresného kola jednotlivých kategórií  

 Hviezdoslavovho Kubína a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

 1. miesto 
 postup do

krajského kola
(II. kategória –

poézia)

Darja Mačingová 
V.B 

 2. miesto 
(I. kategória –

próza)

Sára Jenčíková 
 III.A

Tamara Daduľáková 
 IX.A

1. miesto 
 postup do

krajského kola
(III. kategória –

próza)

Timea Majorová
VII.A

3. miesto
 (III. kategória

– poézia)



"Komenský a my"
Opäť sme sa zapojili do 18. ročníka slovenského kola výtvarnej súťaže.
Témou bola: Agrikultúra - človek a príroda.
Pozrite si práce, v ktorých žiaci zachytili úžitkové stavby a zásahy človeka
do prírodného prostredia. 

3.A 4.B



Druhý rok sa zapájame do
projektu "Žiť energiou".

Spracúvali sme rôzne témy,
napr. šetrenie vody, šetrenie

elektrickej energie,
problematiku triedenia
odpadu a mnoho iného.

Naše aktivity ocenila
Slovenská inovačná

energetická agentúra v
podobe početných

rôznorodých ekologických 
 darčekov.

Žiť energiou



Aj druháci už tvoria pekné a zaujímavé projekty. Vynikajúca
téma sa ponúkla v prvouke a to život mravcov a život včiel v
spoločenstvách.
Deti si mohli vybrať, ktorú tému spracujú a tu je výsledok v
pedantne vypracovaných projektoch.

Viete, ako žijú mravčeky a včielky?

Usilovná včielka 
Poletuje včielka malá,
z kvetu na kvet  - sadá,
sladký nektár z kvetov

zbiera,
z výšky výska, že je rada.

 
 Na nôžkach sa košík

kníše,
sladký pelík pribúda,
po poslušnej, pilnej

práci,
odlietajú do úľa.

 Alžbeta Balogová, IV. B



Mamky, babky, sestry, kamarátky,
nielen v tento deň - 

posielame Vám správičku,
prikladáme i malú ružičku,

prajeme zdravie, šťastie len,
k dnešnému sviatku žien.

Deň matiek a žien



Je mnohoročnou tradíciou, že sa
zapájame do charitatívnej
zbierky na pomoc detskej
onkológii FN v Košiciach, konanej
pri príležitosti Dňa narcisov
2021. Spolu sme vyzbierali
 385 eur.

Ďakujeme!

Deň narcisov



P. učiteľ Peter Fedor nám v
rozhovore prezradil, že žiaci našej

školy sú milí, príjemní, veselí.... Páči
sa mu, že škola sa nachádza v

peknom prírodnom prostredí. Voľný
čas venuje športu napr. bicyklovaniu,

rybárčeniu a včelám. Číta autorov
tzv. stratenej generácie. Zvládne

opraviť rôzne elektrické spotrebiče,
pretože  študoval Strednú

priemyselnú školu elektrotechnickú
v KE. Potom jeho kroky  viedli na

Prešovskú univerzitu. 

Rozhovor s p. učiteľom Petrom Fedorom 



Tradícia Dňa otcov vznikla v USA  v roku 1910. Američanka Sonora S. Doddová
si chcela uctiť všetkých otcov, ako bol ten jej – bol veterán občianskej vojny. Po
smrti manželky  sám vychovával šesť detí. Dcéra vnímala svojho otca ako
hrdinu a podľa vzoru osláv matiek navrhla, aby podobný mali aj všetci otcovia.
Prvá neoficiálna oslava sa konala v deň narodenín Sonorinho otca 19. júna
1910. Popularita sviatku narastala a tretia júnová nedeľa sa slávi ako oficiálny
sviatok Dňa otcov.

Otec
 

Podá ti pomocnú ruku, keď je treba,
ochráni ťa, keď je potreba.

Bohužiaľ, nie každý to šťastie má,
že ti pomôže, keď je v tvojom živote tma.

Vyplní tvoje prázdne chvíle,
učí ťa správať sa k ľuďom zdvorile.

Za všetko vám, naši otcovia, ďakujeme, 
tento deň si, dúfam, spolu užijeme.

 

Opýtali sme sa žiakov prvého i druhého stupňa na ich otcov. Vstúpte do
anketových odpovedí cez báseň Erika Semana z IX.A: 



Môj ocko je - žartovný, statočný, múdry a
najlepší

- usilovný
-úžasný

-pomáha mi
- stará sa o mňa

- super
-najlepší ocko na svete

- varí mi obed
- kupuje mi veci

 

 

S ockom rád/rada -hrám spoločenské hry 
- bicyklujem

- skladám lego
- majstrujeme a maľujeme

- chodím na prechádzky
- tancujem

- vyrábame z dreva
- hráme šach

- otužujem

S ockom som zažil - útek pred včelami :-)
- dobrodružstvo

- stanovačku
- ostrekovanie s vodnými pištoľami

- pozorovanie hviezd
 - opekačku

- nočnú jazdu na štvorkolke

S ockom sme boli - na Spišskom hrade a vo
Vysokých Tatrách

- na huby
- na stanovačke a kúpalisku, kde nás skoro

zamkli
- na zmrzline

- spolu bicyklovať
- na Zelenom Plese, vo Švajčiarsku

 

Ako vidím svojho otecka?              1.stupeň



V čom je otec pre teba vzorom?
- je to najmä rozvážnosť. Je dochvíľny, v každej práci,

činnosti  všetko splní načas
-  obdivujem ocka, že všetko stíha, povinnosti plní

načas, nikdy nemešká
- je veľmi zodpovedný, dobroprajný, rodinne

založený, skrátka – osobnosť
- je veľmi pracovitý, kladie dôraz na precíznosť práce,

a to očakáva aj od druhých. Je prísny najmä sám na
seba

-  ocko je zodpovedný, pracovitý
- ocko je pracovitý, stará sa o rodinu

Aké „nezvyčajné“ aktivity ste spolu s otcom robili?
 - dovolenky – najmä v cudzine: Áziu-Turecko., Egypt,

Zakynthos, Cyprus, Bulharsko.
-   nočná jazda budapeštianskym metrom a návšteva

Dysneylandu.
- chodím sa s ockom bicyklovať – a to sú tie najlepšie

zážitky na celom svete !!!
- veľkým zážitkom pre mňa bola v Prahe Petřínska

rozhľadňa
- spomínam na môj prvý výlet v Maďarsku, krásne bazény

- najmä športové „sviatky“ – majstrovstvá sveta v hokeji,
olympiáda,...,tak všetky zápasy pozeráme spolu

Čo spolu najčastejšie robíte, podnikáte?
- hocijakú činnosť, prácu – mi ocko najskôr

ukáže, ako sa to robí. Vždy s ním rúbem
drevo, pomáham pri umývaní auta.

 
- rada s ockom pracujem v záhrade, okolo

hydiny, ale aj výlety-či pešia turistika,
cykloturistika

- páči sa mi spoločné sadenie zeleninky a
pritom jeho poučné slová

- vozíme sa na motorke
- opravujeme spolu motocykel Bebettu,
Simpson-ku, Felíciu. To sa mi veľmi páči

 - často ma brával na družstvo v Nováčanoch,
kde sa staral o ovce, to sa mi zapáčilo –

príroda, práca okolo zvierat, teraz najmä
okolo koní. To je také „naše“-spoločné s

ockom

Ako vidím svojho otecka?              2.stupeň



Môj kôň Dynamo
 

         Jeho hriva je ako prúd rieky, jeho oči sú podobné
žeravému popolu svietiacemu v temnote noci a jeho kopytá

sú rýchle ako svetlo.
         Ak máte lásku ku koňom a jazdíte na nich, tak vás

zahreje pri srdci. Kone sú ako divé stvorenie. My - ľudia sme
s koňmi dvojica. Oni nám pomôžu ako my im. Mali by sme si

ich vážiť. Môj kôň Dynamo je ako nočný duch.
 

(Andrej Ribár, VII.A)
 

Z tvorby našich žiakov

Z adaptačného obdobia



ZBER   VRCHNÁKOV
 

1.miesto    IV. B         4357,8 ks na žiaka
2.miesto    VIII. B      1594,1 ksna žiaka

3.miesto    I. A            1271,6 ks na žiaka
 
 

NAJLEPŠÍ    ZBERATELIA   PET VRCHNÁKOV
 

1.
IV.B

Sára Andrejaninová
18400 ks

2.
I.A

Liliana Babjáková
16780 ks

3.
VIII.B

Alexandra Jergová
15000 ks

 
IX.A

Šarlota Dvořáková
14074 ks

 
IV.B

Daniela Birošová
13610 ks

 
 ĎAKUJEME VŠETKÝM, 

KTORÍ SA DO ZBERU ZAPOJILI.

                  ZBER    PAPIERA
 

1. miesto     V. B          113,5 kg  na žiaka
2. miesto     II. B          112,1 kg  na žiaka
3. miesto     VIII. B        94,6 kg  na žiaka

 
 

         NAJLEPŠÍ ZBERATELIA PAPIERA
 

1. II.B Šimon Vyšnický 1474 kg
2. VIII.B Sofia Kačmárová 1330 kg

3. V.B Michal Gerenda 747 kg
 V.B Ema Kačmárová 669 kg
 VII.A Lucia Mikulová 617 kg

Výsledky zberov



Úprimné  "ďakujeme"

Ďakujeme prispievateľom a tvorcom časopisu za ich
námahu pri tvorbe časopisu.

 
Ďakujeme všetkým učiteľom za prípravu žiakov na

rôzne súťaže a žiakom za ich úspešnú
reprezentáciu školy.

 
Prajeme príjemné prázdniny!


