
ZLATÝ ŠTVORLÍSTOK 

“Ak stretnete človeka 

vzácneho intelektu,      

mali by ste sa ho  

spýtať,  

aké knihy číta.” 

Ralph Waldo Emerson 

americký filozof a spisovateľ 

 

 

 

Slovo na úvod 

 

Milí  čitatelia, 

ubehlo už pár mesiacov, a preto je najvyšší čas podeliť 

sa s Vami o ďalšie informácie z diania v našej škole. V 

tomto čísle budete mať možnosť prečítať si skoro do 

slova a do písmena “zlaté“ stránky. Prečo? Nielen  pre 

zmenený zlatozelený šat nášho časopisu, ale najmä pre  

dosiahnuté vynikajúce úspechy našich žiakov v rámci  

Slovenskej republiky. 

Aký bol druhý polrok v našej škole? Skúste prelistovať 

stránky nášho-vášho časopisu a pripomeňme si pekné a 

zmysluplné i úspešné aktivity, projekty, súťaže, ktoré 

sme tvorili spoločne bok po boku — učitelia a žiaci našej  

základnej školy.                            Darja Mačingová 

                                                              členka redakčnej rady 

Inovovaný časopis  žiakov ZŠ Malá Ida 
Číslo III. 

Ročník 3 



Predstavujeme nové pedagogické posily        

Všestranná asistentka učiteľa 

Na chodbách, v triedach stretávame  mladú akčnú osobu. Kto to je? Čo všetko 
v sebe „skrýva“? Predstavujeme Mgr. Patríciu Kačmárovú. 

 Kde ste študovali? Učili ste  aj na inej škole? 

-Študovala som na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, na Filozofickej fakulte – učiteľ-
stvo histórie a geografie. ZŠ Malá Ida je oficiálne prvá škola, kde učím JA a nie mňa :D. 
Teda okrem povinnej praxe, ktorú som absolvovala počas štúdia VŠ.  

 Dopočuli sme sa, že už aj počas VŠ ste boli   mimoriadne aktívna. Môžete  to  našim 
čitateľom viac ozrejmiť? 

-Som spoluzakladateľkou a členkou platformy Školstvo v našich rukách, ktorá sa venuje 
podpore študentov učiteľstva organizovaním workshopov, diskusií a rôznych pedagogic-
kých a osvetových akcií. Participovala som na organizovaní Celoeurópskej didaktickej 
konferencie a workshope, na ktorej sa zúčastnili učitelia ZŠ a stredných škôl a európske 
špičky v oblasti didaktiky dejepisu.  

Taktiež  som sa zúčastnila aj ako člen  a spoluorganizátor akcie sv. Alžbeta Uhorská: Sila 
dobrých skutkov v rámci spolupráce Katedry histórie UPJŠ s mestom Košice. 

 Aký bol Váš detský sen o povolaní? Zhoduje sa s tým, čo robíte dnes?  

-Vždy som chcela byť učiteľkou, občas s malými nereálnymi odchýlkami, no stále som sa 
vrátila k pôvodnému plánu.  Už ako dieťa som sa hrala na učiteľku. Mojou „obeťou“ bol 
mladší brat :D. I keď som tento rok neučila svoju aprobáciu, som vďačná za svoju prácu, 
vďaka ktorej som sa naučila množstvo nových vecí a spoznávala som tzv. školský svet 
z úplne inej strany, ako to bolo doteraz.  

 Ako trávite svoj voľný čas? 

-Milujem folklór a ľudové tance, ktorým som sa venovala na ZŠ a SŠ niekoľko rokov.  
Aktívne sa zaujímam o ekológiu a zero waste život, preto ma môžete stretnúť na každo-
ročne organizovanom Košickom swape aj ako dobrovoľníčku. Svoju kreativitu uplatňu-
jem nielen vo vyučovacom procese, ale aj pri  ďalšej mojej vášni  -  pri pečení zákuskov, 
tort na rôzne príležitosti. 

 Za rozhovor ďakuje Tobiaš Kall, redaktor 

 

 

Mgr. Patrícia Kačmárová, učiteľka/asistentka, folkloristka,  
aktívna dobrovoľníčka zero waste 

Foto: Kačmárová, vlastný zdroj  

Celoeurópska didaktická konferencia 

Foto: Kačmárová, vlastný zdroj  



sestra Patrícia 

V šk. r. 2021/2022 zaví-

tala na našu ZŠ „nová“ 

pani učiteľka nábožen-

skej výchovy  (NAV) - 

Mgr. Mária Trnovská. 

Žiaci NAV ju oslovujú 

sestra Patrícia. Aj ju 

vyspovedali naši redak-

tori  -  Ema Kačmárová 

a Laura Pilárová. 

Kde ste študovali? Učili ste aj 

na inej škole?  

Vyštudovala som katolícku 

teológiu na Univerzite Ko-

menského v Bratislave. Učila 

som na viacerých školách v 

Partizánskom a tiež na ZŠ sv. 

Vincenta v Ružomberku. 

 Skúste zaloviť v pamäti. Aký 

bol Váš detský sen o povola-

ní? 

Myslím, že som chcela byť 

odevnou návrhárkou. Rada 

som sedávala za šijacím stro-

jom a šila som si oblečenie.  

Zhoduje sa s tým, čo robíte 

dnes?  

Moja práca je iná, ako bol 

môj sen, ale robím ju rada. 

Akí sú Vaši noví žiaci?  

Žiaci sú všade rovnakí. 

Ako najradšej relaxujete? 

Najradšej relaxujem v tichu  -  

pri kávičke, alebo na pre-

chádzke v prírode.  

Máme pocit, že NAV učíte 

akosi „inak“. V čom je iná? 

Áno, používam Kett peda-

gogiku. Úplne najzáklad-

nejšou charakteristikou 

tejto pedagogiky je, že  

Sr. Patrícia, foto hore  -  Deň Pána, foto dole  - stvorenie sveta, foto vpravo dole  - zrode-
nie motýľa  - alegória  na život človeka, foto celkom dole  -  Zem, dar od Pána, chráňme 
ju! 

Foto: Trnovská,  vlastný zdroj  

     

   ctí jednotu tela, duše a ducha. Táto zážitková metóda zásadne využíva  

    farby, symboly, oslavu sviatkov.  

    Pedagóg funguje ako  „sprievodca“ na ceste objavovania, pričom  

    plne rešpektuje  jedinečnosť každého dieťaťa/žiaka. Veľmi dôležitá je  

    spolupráca v skupine, ktorá dáva dôraz na vzťahy medzi jednotlivcami. 

    Dieťa/žiak sa má v tak vytvorenom prostredí cítiť dôverne a majú panovať 

    pozitívne vzťahy.  

    Oslovuje táto názornosť aj žiakov vo vyšších ročníkoch? 

    Myslím si, že áno. Napr. v 9. roč. na NAV symbol motýľa, cez jeho  rôzne  

   vývojové štádiá ukázal  možnú podobnosť so životom človeka, že aj  

   nesprávne peripetie jedinca nakoniec môžu dôjsť na tú pravú cestu života. 

   Za rozhovor ďakujú redaktorky Štvorlístka. 

Vyučovanie o nedeli, je to deň zasvätený Bo-

hu,  ktorý mohli by sme prežiť aj v kostole. 

 



 ÚSPECHY NA VEDOMOSTNÝCH 

OLYMPIÁDACH 

V Okresnom kole Geogra-

fickej olympiády medzi ús-

pešných riešiteľov patria: 

Tobias JAKAB z 5. B 

Maria ARTYUKH z 5. B 

Vasilisa ARTYUKH z 5. B 

Jakub KRAJŇÁK zo 6. B 

Kristián BOKOR zo 7. A 

Timotej SPIŠÁK zo 7. A 

Tadeáš PALKO z 8. A 

Žiakov pripravovala p. uč. 

Mgr. Tatiana Takáčová.  

V Okresnom kole   

O ANJ úspešnou riešiteľkou 

je Bianka FARKAŠOVÁ z 8. A. 

Žiačku pripravovala  p. uč.  

Mgr. Beáta Krupková.

Žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy,  
poďakovanie patrí učiteľom za ich čas a námahu,  

ktorú im venovali. 

V januári 2022 na Okresnom kole MO 

získal  

1. miesto  - Martin BARTA z 9. A trie-

dy. 

V apríli 2022 na Okresnom kole MO 

ôsmaci opäť obsadili pódiové umies-

tnenia a to takto:    1.miesto  -  Jakub MUDRY 

                                     3.miesto -  Nina ONDREJOVÁ 

Žiakov viedla p. uč. RNDr. Marta Bobko-

vá. 

 

V  Okresnom kole Chemickej olympiády 

úspešnou riešiteľkou bola ôsmačka 

Terézia Kolesárová, ktorú pripravovala p. uč. RNDr. Mária 

Jergová. 

Pani učiteľka Mgr. Lenka Sauerová  

v Okresnom kole Dejepisnej olym-

piády doviedla piatich žiakov na 

pomyselný stupienok s názvom 

úspešný riešiteľ: 

                                         

                                           Timotej SPIŠÁK zo 7. A 

                                           Nina ONDREJOVÁ z 8. A 

                                           Tadeáš PALKO z 8. A 

                                           Petra BABUŠÁKOVÁ z 9. A 

                                           Timea KOVÁČOVÁ z 9. B 



Povozme sa ešte  na vlne úspechov  a ocenení našich žiakov. 

Sté výročie úmrtia  slovenského „zlatoústeho“  básnika bolo 

podnetom pre vyhlásenie školskej  literárno-výtvarnej súťaže s 

názvom „Ukáž „Hviezdoslava, ktorého ukrývaš v sebe!“ Do sú-

ťaže sa celkovo zapojilo 34 žiakov. V literárnej časti súťaže  si 

víťazné vavríny odniesli žiaci: 

1.miesto Darja Mačingová, 6.B 

2.miesto Viktória Szantóová, 8.A  

3.miesto Ema Kačmárová, 6. B 

3.miesto Kristián Bokor, 7. A 

Výtvarná časť  

1.miesto Sebastián Lukčo, 7. A 

2.miesto Jakub Krajňák, 6. B 

Gratulujeme k úspechu! Ďakujeme pani učiteľkám SJL,  

ktoré sa žiakom venovali, menovite Mgr. Š. Kudlíkovej  

a Mgr. L. Sauerovej. 

 

Spracoval:Jakub Mudry, redaktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukáž „Hviezdoslava“,  ktorého ukrývaš v sebe ! 

Darja Mačingová   

autorka víťaznej básne Kniha 

Ceny  víťazom venovala  

riaditeľka ZŠ 

Mgr. Alžbeta Ličková 



KNIHA 

Mám jedno obľúbené dobrodružstvo tvorené fantáziou, 

je to len môj svet. 

Do neho sa rada vnáram, 

vedú tam tajomné dvere s kľučkou inou. 

Za tými zhonu niet. 

Dvere prstami pootváram, keď stíchne svet okolo. 

Oči sú mojou kľučkou a fantázia kľúčom. 

Vojsť dnu je ako keď sa svet zmení 

pod slnečným lúčom 

Keď sa do knihy ponorím, 

hneď sa v príbehu objavím. 

V hlave sa mi rodia myšlienky. 

Písmená sa liahnu na papieri 

a spájajú sa do slov 

ako keď sa malé kuriatka napijú, 

nejedia a ponoria sa do snov. 

Stúlené k sebe spia 

svoju veľkú budúcnosť 

a ja čítam ich sen dlho a dlhšie, 

písmenkového snenia nie je nikdy dosť. 

Každá návšteva má však koniec 

a dobrodružstvo zvonec, 

ani moje čítanie knihy nemôže byť pridlhé. 

Oči mi dávajú signál klip-klap klipkaním, 

že dobrodružstvo na mňa počká aj zajtra. 

A vo chvíli tesne pred spaním, 

keď zhasnem lampu a oči zatvorím, 

objaví sa veľké plátno 

a na ňom pokračuje môj knižnosnový film. 

  

Darja Mačingová, 6. B 

 

 

Ukáž „Hviezdoslava“,  ktorého ukrývaš v sebe ! 

Darja Mačingová   

autorka víťaznej básne Kniha 

       Víťazka D. Mačingová 

Foto: Barbušová, vlastný zdroj 



LÁSKA 

Bože, och láska, láska, tej každý raz 
prepadne, 

keď zbadáš dušu svoju spriaznenú, 
a líco tvoje 

sčervenie, sťa jabloň jablkami obsy-
paná. 

A potom z úst tvojej múzy, vyjde 
zrazu krivý tón, 

i stupnica tvojho života, sa od smút-
ku na popol rozpadne. 

Ja pozbieram si kúsky skleneného 
srdca, no akože 

ich schovať mám pred zrakom ľud-
ských tvárí? 

Prajem si ja schovať ich, na miesto 
ľuďmi neznáme, 

kde sa zlatého slnka lúč nikdy nedo-
stáva. 

No raz sa možno zjaví, tvor nezná-
mej podoby, 

a svojou čistou láskou, mi moje srd-
ce zalepí. 

Ja zatiaľ neznám tvora toho, no ve-
rím v neho, 

je to tak. 

Viem totiž ja ,že do duše vidí, len 

vnútorný zrak. 

Viktória Szántóová, 8.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

V DIVADLE ZHASÍNAJÚ SVETLÁ 

  

 

 

Keď v divadle 

zhasnú svetlá, 

roztiahne sa 

opona. 

Zrazu počuť 

hlásiť uja, 

vypnite si zvonenia. 

Začína sa predstavenie, 

budeže to zábava. 

Na javisku stojí chlapec, 

veselo sa prechádza. 

A tu ľaľa. 

Kde sa vzal, tu sa vzal, 

pri chlapcovi obor stál. 

Vyzeral fakt hrôzostrašne, 

kostým ako ozajstný. 

Zľakli sa ho asi všetci, 

ba aj chlapec podskočil. 

No obor bol dobrák veľký, 

potreboval priateľa. 

Chcel ho spoznať a byť šťastný 

a už nikdy nebyť sám. 

Koniec dobrý, všetko dobré. 

Opona sa zatiahla. 

Divadlom znie potlesk veľký, 

bola že to, ale hra. 

  

Kristián Bokor 7.A 

 

Ukáž „Hviezdoslava“,  ktorého ukrývaš v sebe ! 

Pavol Országh 

 HVIEZDOSLAV 

 

Významný bol spisovateľ, 

taktiež dobrý prekladateľ. 

Zomrel dávno, každý vie, 

žil vo Vyšnom Kubíne. 

Začal písať v maďarčine, 

potom v rodnej slovenčine. 

Vďaka jeho sláve, 

súťaž máme práve. 

Srdce nemal v poriadku, 

máme na neho pamiatku. 

Spisovateľ bol to veľký, 

majú ho rady všetky dievky. 

Inšpiroval mnoho ľudí, 

básničky duch sa v nich budí. 

Ema Kačmárová, 6.B 

 

výtvarná  časť  

2.miesto Jakub Krajňák 

Výtvarná časť 

1.miesto Sebastián Lukčo 



Fašiangové obdobie je 

spojené so zábavou a 

KARNEVALOM.   

Nebolo tomu inak ani u nás 

v škole. Žiaci sa  zabávali 

netradične  -  každá trieda 

vo svojej. Zabávali sa v 

maskách, na ktorých preu-

kázali svoju kreativitu. Trie-

dy sa premenili na jednu 

úžasnú karnevalovú párty.  

Prevládal pocit, že sme sa 

ocitli v rozprávkovom sve-

te.Radosť, smiech a dobrá 

zábava vyčarili na tvárach 

detí úsmev, na ktorý budú 

ešte dlho spomínať. 

Spracovali: Mgr. B. Krupková, 

N.Girdasovová, redaktorky časopisu 

Foto:Krupková, vlastný zdroj 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEŇ V MASKÁCH NA I. STUPNI 

 



Beseda: Stop drogám ! 

 
 

 

Dňa 29. marca sa organi-

zovala v 8. A triede prednáš-

ka na tému Preven- cia dro-

gových závislosti – drogy a zákon s pani majorkou Mgr. Še-

megdovou z oddelenia komunikácie a prevencie Krajského ria-

diteľstva Policajného zboru v Košiciach.  

Preventívne pôsobenie sa prelína celým životom  školy, pričom 

dôraz sa kladie na kompetenčný prístup pri vzdelávaní, ktorý je 

doplnený cielenými preventívnymi aktivitami všetkými učiteľmi, i 

inkluzívnym tímom v našej 

škole. 

Spracovala: Terézia Kolesárová,  
redaktorka časopisu 
Foto: Krupková, I. Lukáč, vlastný zdroj 
  

 



 
JARNÉ MESIACE  

V DUCHU POMOCI PRÍRODE 

 

22. marec bol  OSN vyhlásený za Svetový deň vody. Mottom 
tohtoročného  Svetového dňa vody je výzva: PODZEMNÁ VODA 
ROBÍ NEVIDITEĽNÉ VIDITEĽNÝM. Marec je prvým jarným me-
siacom a spolu s ním prichádzajú aj teplejšie dni. Príroda sa po-
maly začína prebúdzať a pýta si vo zvýšenej 
miere aj našu pozornosť a pomoc. Celé kolek-
tívy žiakov pod vedením svojich učiteľov svoje 
úsilie venovali životnému prostrediu. Ponúka-
me cez fotogalériu rôzne  aktivity, do ktorých sa 
naši žiaci zapojili. 
 

 

Aktivity prvákov 

Foto: Milichovská, vlastný zdroj 

          Sadenie byliniek  

    v 2. B na hodine prvouky 

Foto: Fedor, vlastný zdroj 

Svet včiel a mladí včelári na hodine  

prvouky v 2. B 

Do spoznávania obdivuhodného života  včiel  
sa pustili žiaci 2. B. Mnoho zaujímavostí pre-
zentovali vo svojich projektoch. 

Foto: Fedor, vlastný zdroj 

Text: Lea Šmaterová,  

Mgr. Krupková, redaktorky časopisu, 



 

 

 

 

 

Naša maloidanská tradícia  

výroby púpavového medu 

Pomaly sa stáva tradíciou, že naši žiaci vyrábajú púpavový 
medík. 

Samozrejme podľa „tajnej“ receptúry. 

Najprv si však musia púpavy nazbierať. Kde? To vedia žiaci 
zo 4. B spolu so svojím  śéfvčelárom, triednym učiteľom p. 
Mgr. Petrom Frankom. 

Dáme aspoň jednu indíciu  -  je to na krásnej lúke ... 

Text: Natália Girdasová, redaktorka časopisu 

Foto: P. Franko, vlastný zdroj 

 

(nielen) 22. apríl DEŇ ZEME 

4. B 

Skromne, ale zároveň hrdo môžeme povedať, že Deň Zeme v našej škole neprebieha iba 22.4. 
Keď sa len troška poobhliadneme pár rôčkov dozadu, vidíme za nami skoro každodenné skutky 
žiakov, pedagógov i našich rodičov. Náhodne spomeňme na brigády skrášľujúce nielen najbliž-
šie okolie školy, výsadbu stromčekov v areáli školy,  triedenie odpadu, rôzne druhy zberu dru-
hotných surovín, na činnosť ekokrúžku s ich bádateľskými aktivitami, na besedy a exkurzie s 
ochranármi prírody, rôzne školské projekty zamerané na prežívanie rôznych sviatkov – ale ak-
tívne v duchu zero waste. Vzorom sú  aj mnohé naše pani učiteľky, ktoré aktívne ako dobrovoľ-
níčky pomáhajú napr. aj v projekte swap.  
Ponúkame fotogalériu (nielen ku Dňu Zeme), ktorá potvrdzuje predchádzajúce riadky. 
 
Text:N. Ondrejová, D. Kovér, redaktori časopisu 
Foto: žiaci ZŠ M. Ida, vlastný archív 

 



 

DEŇ ZEME  

a náš aktívny prístup 

 

 Foto: žiacky archív ZŠ M. Ida, vlastný zdroj 



Vitaj, vitaj  

kamarát, 

nemusíš sa  

školy báť. 

Je tu dobre, je tu 

milo, 

všetkým sa tu 

zapáčilo.  

V škole sa vám bu-

de páčiť. 

máte predsa dobré 

hlavy, 

vymýšľať vás bude 

baviť! 

BUDÚCICH PRVÁKOV 

„cvične“ privítal  

školský zvonček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. apríla  sa konal slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka  

základnej školy. 

Privítanie  prebehlo  aj trošku „netradične“, básničkou, ktorú 

predniesla pani riaditeľka  školy  -  Mgr. Alžbeta Ličková.  

Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako šikovne sa popasovali  

so zadanými  úlohami.  

 

Text: E. Kačmárová, redaktorka časopisu 

Príhovor riaditeľky školy  -  Mgr. Alžbety Ličkovej k rodičom 

budúcich prvákov 

Foto: Mgr. I. Lukáč, vlastný zdroj 



 

DEŇ NARCISOV 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aj tento rok  sme sa zapojili 28. 4. do iniciatívy Ligy proti rakovine zbierkou pre Oddelenie detskej 

onkológie a hematológie v Košiciach. Zbierka sa konala počas celého dňa, žiačky 8. A chodili po triedach.  

Každému, kto prispel, veľmi pekne ďakujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: T. Kolesárová, redaktorka časopisu  

Foto: N. Ondrejová, vlastný zdroj 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Netradičná matematika  

v 1. A s Mgr. M. Duhančíkovou 

 
Prváci  sa pokúsili zrealizovovať výstav-
bu záhrady pre pána Ignáca. Hravou 

formou si upevňovali matematické ope-
rácie sčítania a odčítania v obore do 20. 
„Výhodnými“ nákupmi prírodných mate-

riálov dokázali zhotoviť záhrady podľa 
daných kritérií. 

Mladí chemici zo 7. A pod vedením 
RNDr. M. Jergovej skúmajú vplyv 
rôznych faktorov na rýchlosť chemic-
kej reakcie. 

 

DOBRÝ VODCA NEŽENIE, ALE VEDIE 

Presne v tomto duchu  pracujú pe-

dagógovia našej školy. Mnohé vyu-

čovacie hodiny i činnosť záujmových 

útvarov sú bádateľsky zamerané  -  

či v triede, či v  teréne, sú vedené 

zážitkovým spôsobom. Veď posúďte 

sami. 

Krúžok Cestujeme svetom má 

pestré  a zaujímavé zameranie  - 

spoznávanie  histórie i staveb-

ných pamiatok z 15. stor.  

 

  

Foto vľavo,vpravo: Barbušová, vlastný 

zdroj 

Foto hore: Duhančíková, vlastný zdroj 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kreatívna biológia  

s RND. Ľ . Mudrou 

 
Ak by sme trošku  použili zveličenie na 

výučbu biológie, dalo by sa povedať, že 
kreatívne i s pomocou žiackych mode-
lov   premýšľajú a opakujú  neobyčajne 

o obyčajných veciach. Predkladáme 
rôzne pohľady na preberané učivo o 
rastlinnej bunke, o zaujímavom učive 

o motýľoch, ich vývinových štádiách, 
či sledovanie živočíšnej bunky pod mik-

roskopom. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spoznávať náš svet a jeho históriu 
bez globálnych súvislostí?   

 

 

 

U NÁS SA  PRELÍNA TEÓRIA  S PRAXOU 

Titulok v názve článku  potvrdzujú  

aj ďalšie  fotomomentky z rôznych 

vyučovacích hodín i z činností krúž-

kov. Pomenovanie  -  teória overená 

praktickým cvičením, overovaním  v 

teréne  - sa u nás realizuje už od I. 

st. ZŠ. Nahliadnite spolu s nami ako 

spájajú teoretické vedomosti s pra-

xou žiaci 1. A v krúžku Malí  vý-

skumníci s p. Mgr. Duhančíkovou. 

Prváci zasiali žeruchu, sledovali jej 

postupný rast, vnímali zmenu vône. 

V úspešnom závere došlo k ochut-

návke žiakmi vypestovanej zdravej 

dobrote.  

Foto vľavo: Duhančíková, vlastný zdroj 

Foto hore, vpravo: Barbušová, vlastný 
zdroj 



Práve aj týmto spôsobom a možno najčastejšie sprístupňujú vedomosti naše pani učiteľky žiakom na 
I. stupni ZŠ. Žiaci vyšších ročníkov obľubujú výlety, exkurzie s odborným lektorom. Ešte nakuknime k 
akčnej p. uč. Mgr. Duhančíkovej a jej žiakom v 1.A. Takto zachytili obľúbený cukor,   sladkosť  -  ale v 
najlepšej možnej forme  -  v ovocí  -  nazýva sa fruktóza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

Aj členom krúžku Cestujeme svetom  sa podarilo „spojiť“ teoretické vedomosti  z biológie  so ži-

votom.  Zavítali do Východoslovenského múzea na ornitologickú výstavu s názvom: „V moci no-

ci“. Lektorka zaujímavou formou priblížila žiakom desať druhov sov, ktoré hniezdia na Slovensku. 

Pútavo i zvukovými nahrávkami priblížila ich život, výskyt a zaujímavosti a to od najmenšieho ku-

vička vrabčieho až po najväčšieho výra skalného.    

Text: E. Kačmárová, L. Pilárová 

Foto: Barbušová, vlastný zdroj 

                

 

UČÍME  (aj) NEFORMÁLNE  

Text, foto:  

M. Duhančíková 

ODBORNÉ EXKURZIE  

Východoslovenské múzeum a Botanická záhrada Košice 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M O T Ý L I A    S H O W   

v Botanickej záhrade v Košiciach 

 
 

 

 

Veľkým zážitkov pre čle- nov krúžku Cestujeme 
svetom bolo sledova- nie liahnutie exotických 
motýľov a potom aj ná- sledný rozhovor s pánom  

Michalom Zacharom z Prievidze, vlastníkom 
firmy zaoberajúcej sa predajom motýľov a iného hmyzu v rámikoch. Svoju výstavu organizoval 
práve v čase našej exkurzie. Prezreli sme si jeho unikátne preparované vážky. Pánovi M. Zacha-
rovi, ako jednému z nemnohých sa podarilo ich preparovať  -  ale farebne! 

 

Text: D. Kovér, M. Šmiga 

Foto: Barbušová, vlastný zdroj 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍŤAŽLIVÁ DETSKÁ ATLETIKA 

Aj tohto šk. roku 2021/2022 sa  9.6. našim atlétom podarilo prebojovať do Ce-

loslovenského Finále Detskej atletiky. Zasúťažili si s rovesníkmi a odfotili sa 

s pretekármi európskeho i svetového formátu ako Ján Volko, Viktória Forster 

Text:: Mgr. P. Franko

Foto: Mgr. P. Franko 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresné kolo McDonald cup vo futbale 

Naši malí futbalisti i futbalistky si zmerali svoje sily s rovesníkmi v Okresnom kole McDo-

nald Cup-u vo futbale v ZŠ Čaňa. Bojovali ako levi, no víťazstvo si odniesol niekto iný. 

Nám to neprekáža, pretože držíme sa hesla: 

„Hrajú nás tisíce, víťazíme všetci!“  

 O rok to skúsime znova! 

Text: Mgr. Peter Franko 

Foto: Mgr. Peter Franko 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charitatívny beh VSE CITY RUN Košice 

Deviataci  sa 12. mája 2022 zúčastnili  v historickom centre Košíc charitatívneho  

behu VSE CITY RUN.  Spolu s p. uč. Sauerovou a p. uč. Frankom odbehli 4,2 km.    

 

Štartovný poplatok spolu s darom generálneho partnera podujatia, spoločnosti Východoslovenská ener-

getika a. s. (VSE), sa vyšplhal na sumu 6 445 eur. Finančný dar putuje do Špeciálnej materskej školy na 

Ľudovej ulici v Košiciach, za ktorý škola plánuje revitalizovať záhradu a vybudovať ihrisko pre deti so 

špeciálnymi potrebami a rôznym druhom hendikepu. Deviataci tak nielen spravili niečo užitočné pre svoje 

zdravie, ale zároveň prispeli aj na dobrú vec. ĎAKUJEME ! 



 

 

 

 

 

        ČOKOLÁDOVÁ  TRETRA 

16. mája 2022 sa v Košiciach konala súťaž s celoslovenskou účasťou  

„ČOKOLÁDOVA TRETRA“ 

Na detskú šprintérsku súťaž sa v tohtoročnom ročníku v Košiciach prihlásilo až 500 detí. 
 
Súťažili aj naši žiaci 1. a 2. stupňa a v silnej konkurencii získali aj výborné umiestnenia: 

Na celkovom 3. mieste   v behu na 200 metrov sa umiestnil  Iaroslav  Artyukh Jevgenievič z 3. B triedy. 

Na  celkovom 7. mieste  v behu na 300 metrov sa umiestnila  Vasilisa Artyukh z 5. B triedy. 

Vasilisa Artyukh sa prebojovala aj do finále v doplnkovej disciplíne hod raketkou Vortex Nerf. 

Aj ostatní žiaci našej školy si zmerali svoje bežecké schopnosti, a aj keď sa neumiestnili na prvých miestach, podali 
vynikajúci výkon. Po behu ich organizátori odmenili pravou čokoládovou medailou a kopou sladkostí. Keďže nám 
prialo aj slniečko, užili sme si pekný a športový deň, zmrzlinu a deň bez učenia.  

Za prípravu ďakujeme učiteľom Mgr. P. Frankovi, Mgr. T. Takáčovej  a športovcom blahoželáme k úspechom! 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

        Škola v prírode  -  Pieniny 

 

  

Aj tohto roku sa naši žiaci  zúčastnili  školy v prírode. Tentokrát štvrtáci navštívili nád-

herný kút našej vlasti  -  Pieniny   ...   a poriadne si to užili.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a foto: 

učitelia ŠvP 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finišujeme v predposledných súťažiach 

 

Naši žiaci sa zúčastnili výtvarnej súťaže  -  BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE, ktorú organizoval Diecézny  

katechetický úrad Košickej arcidiecézy. 

Žiak I. B triedy MATÚŠ KOŽEJ získal 3. miesto v II. kategórii za jeho  výtvarné zobrazenie s názvom  

 ŽOBRAJÚCI ĆLOVEK.  

V 3. kategórii bola 2. miestom  bola ocenená žiačka 4. A triedy ELLA JESENSKÁ s názvom práce –  

PROSBA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. mája 2022 sa pod taktovkou našej školy uskutočnilo okresné kole súťaže 

v speve ľudových piesní SlávikSlovenska 2022 ZŠ a ZUŠ Košice – okolie. Keď 

sa veľká sála Átria klubu v Košiciach rozozvučala tónmi ľudových piesní v podaní 

mladých spevákov, v telách prítomných divákov sa rozihrali žilky, či naskočila husia koža pod vplyvom emócií, kto-

ré súťažiaci vyvolali svojím spevom. Veselo a živo bolo aj počas prestávok. Tie svojou hrou vyplnili prítomní akor-

deonisti, ktorí sprevádzali vystúpenia jednotlivých spevákov.  Všetkým – spevákom i hráčom – patrí poďakovanie 

za krásny umelecký zážitok. 

Poďakovanie za vzornú reprezentáciu našej školy patrí žiakom – Ivanke Karľovej zo IV.A  

a Šimonovi Grodnému z III.A, ako aj Tadeášovi Palkovi z VIII.A, ktorý našich súťažiacich 

spevákov sprevádzal na akordeóne.   

 

Osobitné srdečné blahoželanie patrí Šimonovi Kudlíkovi z IX.B,  

ktorý  si vyspieval 3. miesto vo svojej  -  III. kategórii.   

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finišujeme v posledných súťažiach 

 

 

      Deň bez internetu 
 

  

Text: Ing. Zuzana Mondíková 

Foto: Ing. Zuzana Mondíková, vlastný zdroj 

https://www.zsmida.sk/wp-content/uploads/2022/06/DMI-small.jpg


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OPÄŤ ÚSPEŠNÍ V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI 

 

 

Možno už mnohí z nás okúsili eufóriu z víťazstva, najmä ak získali  „zlato“ v rámci celej SR. Dva-
krát sa to podarilo žiackym kolektívom v súťaži  v tvorbe školských časopisov zameraných na 

spotrebiteľskú výchovu žiakov. V tomto školskom roku opäť zabojoval redaktorský tím v zložení  

Sofia Kačmárová, Tobiaš Kall a Timea Kováčová.  

Obstáť so cťou medzi viac ako štyridsiatimi, zväčša strednými školami z celej SR, to teda dá 
„zabrať“.  Naši redaktori so svojím časopisom „Oko spotrebiteľa“ sa prebojovali k 11  školám 
hrdiacim sa označením „Hlavná cena“. Naša redakčná rada  získala 

 

  

 

 

 

          Blahoželáme k úspechu a ďakujeme ! 

 

 

 

 

 

 

ČESTNÉ UZNANIE 

v rámci Slovenskej republiky  

Text: T. Kováčová, redaktorka časopisu 

Foto: Barbušová, vlastný zdroj 

https://www.zsmida.sk/wp-content/uploads/2022/06/DMI-small.jpg


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OPÄŤ ÚSPEŠNÍ V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI 

 

 

 redaktorský tím v zložení  

Sofia Kačmárová, Tobiaš Kall a Timea Kováčová, 

ponúka vo fotokoláži ocenený spotrebiteľský časopis 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

                          

 

 

 

 

Text: T. Kováčová, redaktorka časopisu 

Foto: redaktori časopisu Oko spotrebiteľa, vlastný zdroj 

https://www.zsmida.sk/wp-content/uploads/2022/06/DMI-small.jpg


 

EŠTE STÁLE NA VÍŤAZNÝCH KRÍDLACH   

Miestna akčná skupina Rudohorie, 

obce Rudohoria pod záštitou Hvez-

dárne Medzev vyhlásila 2. ročník 

výtvarnej i literárnej súťaže 

 „O Rudohorí.“ 

Zapojili sa do nej aj naši žiaci 

a ihneď sa postavili na stupne víťa-

zov. Predstavujeme úspešné 

„majsterky“ písaného slova i nádejnú  

výtvarnú umelkyňu. 

1. miesto   

DARJA MAČINGOVÁ 

v IV. kategórii v literárnej súťaži 
„O Rudohorí“ 

 

Drak Ľudožrút  -  Medzev 

Veľká bažina sa v centre mesta Me-
dzev rozprestierala, 
ľudia vravia, že drak tam žil odmala. 
Hláv trinásť na krku mal 
a veľmi rád ľudí žral. 
Veľký oheň chrlil z papule 
a ľudí jedol plynule. 
Jedol mužov, jedol dievky, 
ľuďom robil zimomriavky. 
Až keď v jeden večer prišla k starej 
vdove smrť a takto jej zašepká: 
„Už ťa prichýlim pod moje krídla smr-
teľné, 
ale draka zabiť musíš, ináč zostaneš 
ako vtáča nevoľné.“ 
Zosmutnela stará vdova, 
no spomenula si, že je zo smoly 
úschova. 
Vymodelovala krásnu dievčinu zo 
smoly, 
a keď prišiel drak, zjedol ju dopoly. 
Začal on oheň chrliť a smola v ňom 
vzplanula, 
z posledných síl obluda žula. 
Taký oheň draka pálil až do posled-
nej šupiny, 
bažina sa vysušila a tento čin zmenil 
celé medzevské dejiny. 
Bielučký kostol na tom mieste leží, 
radosť rozdáva, keď sa rozospieva 
zvon na veži. 
 
Darja Mačingová, 6. B 

 

1. miesto   

VIKTÓRIA SZANTÓOVÁ 

v V. kategórii v literárnej súťaži   

„O Rudohorí“ 

 

 

Rudohorie slovenské 

Rudohorie slovenské, spleť lesov lúk a polí, 
okolo dolín zelených, týčia sa veľké hory. 

Potôčiky šumia, jazierka sa lesknú, 
kopce sú stálym domovom pre divokú zver lesnú. 

 
Mráčiky biele ako z peny, po oblohe si plávu, 
v kríkoch materské objatie chráni srnku malú. 

Hoc sotva malé sŕňa, necelý rok len má, 
ono dobre vie, že naňho dohliada, Matka príroda. 

 

Prírodu našu chráňme si, neublížme jej, 
prikryme ju šálom lásky, v dobe jesennej. 

Vážme si ju, o ňu sa starajme, 
lásku našu hrejivú, my  jej darujme. 

 
                           Viktória Szantóová, 8. ročník 
 
                                      3.miesto 

                            KARIN POLÁKOVÁ 
 
                   v  5. kategórii vo výtvarnej súťaži 
                                    „O Rudohorí“ 
 
 
   
 
 
 
        



 

EŠTE STÁLE NA VÍŤAZNÝCH KRÍDLACH   

Slávnostná vernisáž  
ocenených prác  

v priestoroch 
Hvezdárne Medzev 

  

 

 
Slávnostné odovzdávanie cien víťazom  

 
a  vernisáž ocenených prác  

v priestoroch 
 

Hvezdárne Medzev 
  

 

 

 Darja Mačingová 

ViktóriaSzantóová 

Karin Poláková 

Foto:Barbusová, vlastný zdroj 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NOC V ŠKOLE    
 

V noci zo 17. na 18.06. 2022  sa 

v našej škole konala dlho očakáva-

ná akcia,  jedinečná Noc v škole. 

Deviatakov čakal kopec povinností  

-  prípravy, naháňačky na poslednú 

chvíľu  - čo nabaliť, na čo nezabud-

núť. Po vybalení pokračoval hlavný 

program v telocvični.  Žiaci sa zapá-

jali do mnohých súťaží. Uvádzame 

niekoľko fotozáberov. 

 

 

 JUNIÁLES 

Táto školská akcia  snáď 
nepotrebuje žiadne sprie-
vodné slovo. Ak aj áno, tak 
postačia tieto prívlastky: 
krásny, veselý, šťastný, ... 

 

POHODOVÝ JÚN V ŠKOLE 

 

ZÁŽITKOVÉ  

VYUČOVANIE 

ŠTVRTÁKOV 

Naši štvrtáci preniesli vy-

učovanie zo školských 

lavíc do historického 

centra Košíc. Oči si vyo-

čili na Košickom zlatom 

poklade, pri spievajúcej 

fontáne i na vyhliadke z 

veže  Dómu sv. Alžbety. 

Navštívili Rákocziho 

hrobku v podzemí Chrá-

mu a len „zázrakom unik-

li sekere kata“ v Miklušo-

vej väznici 

Opäť vydarená akcia a 

kopec nových zážitkov! O 

zmrzline nehovoriac. 

 

Text::T. Kováčová, redaktorka časopisu 

Foto: žiaci 9. roč. ZŠ, vlastný zdroj 
Text a  foto: Mgr. Franko 



 

JUNIÁLES, náš nádherný a veselý 



  KRAJSKĚ KOLÁ 

 

2.miesto  - Ella Jesenská 

v súťaži Biblia očami detí, 

pripravovala 

Mgr.A.Semanová 

 

3. miesto  - Matúš Kožej 
v súťaži Biblia očami detí, 
pripravovala PaedDr. I. 
Milichovská 
 

Ďakujeme! Gratulujeme! 

„ZLATÁ“ VLNA 

celoslovenských úspechov 

 

 

 

 

 

 

 

       

Spotrebiteľská výchova v       

tvorbe školských  časopisov získali re-

daktori Sofia Kačmárová, Tobiaš Kall, 

Timea Kováčová 

ČESTNÉ UZNANIE v rámci SR 

pripravovala PaedDr. S. Barbušová  

 

KK a CS -  ATLETIKA   DETSKÁ P-T-S 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlétov pripravoval a viedol p. uč. Mgr. Peter Franko.  ĎAKUJEME!  BLAHOŽELÁME ! 

ČOKOLÁDOVÁ TRETRA 

Žiak Iaroslav ARTYUKH z 3. B v OK získal tretie miesto a v celoslovenskom kole bol 

na 11. mieste. Žiaka viedol Mgr. P. Franko. Vďaka za úspešnú reprezentáciu školy. 
Spracoval: T. Kall, redaktor časopisu 

Naša škola sa môže právom hrdiť „zlatá“, pretože aj tento školský 
rok 2021/2022 obhájila a získala mnohé víťazstvá cez okresné, kraj-
ské, regionálne a dokonca celoslovenské kolá rôznych súťaží 
a projektov. 

     Začnime – najcennejším umiestnením  
                          1. miestom v SR: 

Celoslovenská súťaž „Noc výskumníkov“ s témou: 
 Môj najobľúbenejší vedec 

získala 1. m. -  Vasilisa ARTYUKH, 5. B – pripravovala  
                    PaedDr. I. Milichovská 

Celoslovenská výtvarná súťaž „Tiché správy Zeme“ 
získal 1. m. – Egor ARTYUKH, 1. B  - pripravovala  

PaedDr. I. Milichovská 
Celoslovenská výtvarná energetická súťaž -s témou  - „Ako pre-

žiť voľný čas bez elektrickej energie – s kolektívnou prácou 
žiakov: Egor ARTYUKH, Matúš KOŽEJ, Valéria ŽÁČIKOVÁ, 
Michaela DZUREŇOVÁ – v rámci celej SR bolo vyhodnote-
ných iba 15 výtvarných prác ako najkreatívnejších, a medzi 
nimi sa nachádza táto naša práca 

Celoslovenská  výtvarná súťaž Zelený svet  -  získal 1. miesto 
kolektív žiakov 4. A s  výtvarnou prácou pod vedením Mgr. 

A. Semanovej  
Celoslovenská literárna súťaž získal 1. miesto žiak Dávid Tresa 

z 3. A na tému  
Ochrana pred požiarmi očami detí, pripravovala 

 Mgr. A. Schmotzerová  

Šimon Kondor V.  2. miesto 15. miesto 

Martin Krajňák IV.A  2. miesto 15. miesto 

David Tresa III.A  2. miesto 15. miesto 

Sofia Tamášová IV.B  2. miesto 15. miesto 

Ella Jesenká IV.A   15. miesto 

Zuzana Strýčková III.A  2. miesto 15. miesto 

Karolína Ondrejová IV.B  2. miesto  

      krajské kolá celoslovenské kolo 



 

Galéria víťazných prác v rámci SR 

          Môj najobľúbenejší vedec                                             Tiché správy Zeme 

                   Ivan Mistrík                             

                                                 

 

         

 

 

 

 

 víťazka, autorka Vasilisa Artyukh                                                 víťaz, autor  -  Egor Artyukh 

 

 

 

            Celoslovenská výtvarná energetická súťaž                                                    ZELENÝ SVET 

        „Ako prežiť voľný čas bez elektrickej energie“ 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 
          Egor Artyukh, Matúš Kožej, Valéria Žáčiková,  

                          Michaela Dzureňová,  



NAŠE ÚSPECHY 

PREKRAČUJÚ  

HRANICE  

okresu Košice  -  okolie 

Naša školská Detská atletika pod mnohoročným vedením 
pána učiteľa Mgr. Petra Franka vychováva úspešných 
športovcov, ktorých sme predstavili na predchádzajúcich 
stránkach časopisu. 

Zasiate semienka k športu, k pohybu vôbec   -  sa ďalej 
viac ako úspešne rozvíjajú a košatejú. Sme hrdí, že z našej 
„liahne“ športu vyrástli veľmi úspešní atléti. Sú to  -  

 ôsmak Maroš Polák  a  deviatak Filip Sauer.  

Získavajú  všetky „kovy“ - zlaté, strieborné a bronzové. Dnes 
už ich prichýlil AK pri TUKE.  

Okrem týchto „domácich“, máme aj  vynikajúceho reprezen-
tanta SR v plávaní  - ôsmaka Ivana Huňadyho. Ivan nie 
je odchovancom našej maloidanskej Detskej atletiky, je  vyni-
kajúcim žiakom 8.A, no a okrem toho je nám všetkým vzorom 

a to nielen v športe, tak 
Ivana  

predstavujeme  

vo vizitke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skvelí atléti 

Maroš Polák a Filip Sauer 

Foto:Polák, Sauer, vlastný zdroj 

Ivan HUŇADY 

športovec, človek, žiak  -  par execellence 

Foto:Huňady, vlastný zdroj 



Opäť sme obhájili  
„bronz“ 

v rozvojom projekte 
Medzinárodná cena vojvodu  

z Edinburghu. 
 
 

 

 

Tešíme sa, že záver nášho „zlatého“ Štvorlístka môžeme zakončiť srdečnou gratuláciou dvom 
deviatakom, ktorí získali medzinárodne uznávaný 

bronzový diplom a cenu  

známu aj pod skratkou 

DOfE 

Sú to  títo žiaci: 

 

 

Martin Barta 

Timea Kováčová 

 

Tešíme sa, že rady „dofákov“ sa rozširujú, že ešte len v druhom roku zavedenia tohto projektu naša ZŠ 
„vychovala“ už troch  bronzových „dofákov“. Motivácia je dôležitejšia ako priemer známok. Program DO-
fE učí mladých, ako prekonávať svoje hranice a rozvíjať talent. 

 
Poďakovanie patrí školskej garantke DOfE   -  PaedDr. Stele Barbušovej za oblasť Talent 
                                                                          Ing. Zuzane Mondíkovej za oblasť Dobrovoľníctvo 
                                                                          Mgr. Tatiane Takáčovej za oblasť Šport 
 
 
Ďakujeme všetkým   -  učiteľom, žiakom  -  za  ich námahu, čas a sily, ktoré vynaložili k dosiahnutiu vynikajúcich 
výsledkov, vzornú reprezentáciu  a šírenie dobrého mena  našej školy.  
 

 Želáme zaslúžené prázdniny, pekné leto  a  

          DOVIDENIA v SEPTEMBRI v školskom roku 2022/2023 

Za redakčnú radu  -  Darja Mačingová 



 
Ani sme sa nenazdali  - a už listujeme „poslednú“ stránku školského časopisu. No nie v posled-

nom rade—ĎAKUJEME!  

Komu? Veď všetci vieme, že naša vďaka patrí predovšetkým tým p. učiteľkám a 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 časopisu Štvorlístok 
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e-mail: www.zsmida@edupage.org 

 

 


