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Slovo na úvod 

 

Milí  čitatelia, 

                                 predstavujeme Vám  ďalšie  číslo školského časopisu            

"Štvorlístok." 

     Cieľom časopisu je poskytnúť bližší pohľad na naše najvýznamnejšie 
aktivity, skvelé správy o vašich  -  našich úspechoch v rozmanitých 
súťažiach od okresných až po celoslovenské. Obsahom časopisu sú 
fotografie, zážitky z rôznych podujatí, vlastná tvorba, rozhovory s 
pedagogickými zamestnancami, dopravný dotazník realizovaný našimi 
ekocestovateľmi a ďalšie zaujímavosti. Ponúkame články pre mladších i 
starších, stačí sa iba ponoriť do stránok časopisu, lebo už v septembri 
začíname......... skvelo! 

     Prajeme príjemné čítanie. 

 

                                                                   Darja Mačingová 

                                                              členka redakčnej rady 

Inovovaný časopis  žiakov ZŠ Malá Ida 

Číslo I. 
Ročník 3 

 

 

 

Vzdelanie sú základy, 

 

na ktorých staviame 

 

našu budúcnosť.  
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5.septembra stojíme za začiatku  ďalšieho školského roka 2022/2023. Naša 
škola ponúka pre všetkých žiakov možnosť zbierania nových poznatkov a 
skúseností.  

Pre žiakov prvého ročníka je to rok spoznávania celej  školy so všetkými jej 
pavilónmi. Ale jeden svieti novotou. Práve v ňom  prváčikom zmúdrejú ich 
detské čielka a ich rúčky zakrátko zdolajú pre nich „veľkú vedu“ - abecedu. 
Po slávnostnom príhovore pani riaditeľky Mgr. Alžbety Ličkovej a peknom 
programe sa pristúpilo k slávnostnej ceremónii, ktorej sa zúčastnili ctení 
hostia starostka obce Malá Ida PaedDr. Jana Kallová, zástupkyne z RÚVZ, 
zástupca farnosti Šaca, vedúci stavby nového pavilónu, rodičia a príbuzní 
žiakov. Po prestrihnutí pásky na novom pavilóne si do nových priestorov 
zasadli naši najmladší žiaci – prváci. Priestory tried i školskej knižnice si 
pozreli aj ich rodičia. Želáme prváčikom, aby radosť z ich výnimočného dňa 
vydržala po celý školský rok!  

 

 

Skvelé otvorenie školského roka 2022/2023 Nový pavilón pre prvákov 
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Na slovíčko s novými učiteľmi V týchto triedach som nepôsobila, ale 
pracovala som s deťmi so zdravotným 
znevýhodnením. Keď by som mala porovnať 
pôsobenie tam a v M. Ide, lepšie sa mi pracuje 
u Vás. V kolektíve kolegov sa cítim príjemne, 
sú nápomocní, priateľskí, ústretoví. Práca so 
žiakmi ma teší, napĺňa  ma radosťou  ako 
postupne napredujú.  

5.Ako trávite voľný čas, čo máte rada?  

Rekreačne chodím hrať volejbal, bedminton. 
Keď sa pritrafí aj iný šport, tak ten si tiež rada 
zahrám. Chodím na túry či už do Vysokých 
Tatier alebo Nízkych a aj mimo nich. V zimnom 
období občas idem lyžovať, korčuľovať.  
Nevynechám prechádzky so psom a veľmi 
rada čítam knihy 

6. Čo by ste ešte prezradili na seba? 

Milujem jedlo :D  Asi ako skoro každý, rada 
cestujem a poznávam rozličné krajiny. Môj sen 
je ísť do Nórska a vidieť tú nádhernú krajinu.  
A samozrejme tiež rada pozerám seriály a 
chodím do kina prevažne na Marvelovky :D  

Za redakčnú radu ďakuje za rozhovor D.Kövér 

Možno mnohí z nás sú zvedaví, čo všetko stojí za tým, že 
sú dnes učiteľmi a že sú práve na našej škole – ľudia, 
ktorých denne stretávate a možno ste nemali čas sa ich na 
to opýtať. Urobili sme to za vás (a bude aj pokračovanie...). 
Položili sme im nasledujúce otázky:  

                                           Michaela  

                       GAJDUŠKOVÁ 

1. Čo by ste prezradili o sebe? 

Pochádzam z Kežmarku, tam 
som sa aj narodila. A ako, že 
som zakotvila v M. Ide? V 
skratke  -  cesta bola kľukatá 
cez Bratislavu do Košíc, kde  
som začala s hľadaním mojej novej práce. Dostala som 
pozvánku na pohovor  k vám, a tak som sa tu teda 
objavila.☺ 

2. Aká bola Vaša cesta  k terajšiemu povolaniu?  Vyštudovala 
som Strednú priemyselnú školu v Poprade. Na 
začiatku štúdia som mala víziu, že budem architektkou. 
Ale počas štúdia som zistila, že to nie je pre mňa. Viac 
som  inklinovala k športu,  keďže som profesionálne 
hrala volejbal za mesto Kežmarok. A skrslo mi v hlave, 
že by som mohla byť učiteľkou, učiť deti a zároveň 
neskôr byť aj trénerkou vo volejbale. Po ukončení 
strednej školy som začala študovať na Prešovskej 
univerzite v Prešove, na Fakulte športu v odbore 
učiteľstvo telesnej výchovy a geografie. Štúdium bolo 
náročné, hlavne čo sa týka fyzických skúšok z oblasti 
telesnej výchovy. Štúdium na Prešovskej univerzite 
som zanechala v treťom ročníku, kvôli predmetu 
atletika. Aktuálne študujem externe predškolskú 
a elementárnu pedagogiku na Katolíckej univerzite v 
Ružomberku.  

3. Kto Vás ovplyvnil pri  výbere Vášho povolania? Nepovedala 
by som, že by ma niekto z okolia ovplyvnil pri výbere 
učiteľstva. Bolo to moje rozhodnutie ísť týmto smerom 
a rodičia i blízki priatelia ma v tom len podporili a  stále 
podporujú.    

4.  Učili ste aj na iných školách? V sektore školstva som 
už pracovala ako asistentka učiteľa v Základnej škole 
spojenej s materskou školu v Matejovciach, časť mesta 
Poprad.  Základná škola, v ktorej som pracovala, 
fungovala podobne ako tu v Malej Ide, len s tým 
rozdielom, že v Matejovciach boli aj špeciálne triedy.  

 



 

Rozhovor  

 

s  pani učiteľkou PaedDr. Alenou GÖTZOVOU, triednou učiteľkou 4. A 

 

1. Prezraďte nám niečo o sebe. 

Pochádzam z Prešova, kde som absolvovala stredoškolské 
štúdium  -  Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú, 
nadstavbové štúdium, ale aj vysokú školu, Prešovskú univerzitu, 
Pedagogickú  fakultu. 

2. Kde všade ste pôsobili ako pedagóg? 

Mojím prvým pracovným pôsobiskom bola ZŠ v Ľuboticiach, kde 
som pracovala ako vychovávateľka. Neskôr som pracovala aj na 
inej škole, už ako učiteľka. Určitý čas som pôsobila aj na Katedre 
slovenského jazyka a literatúry PF PU, ako odborná asistentka. 
Po presťahovaní sa do Šace, som dlhé roky pracovala ako 
učiteľka vo Veľkej Ide.  

3. Čo Vás viedlo k zmene pracovného miesta? 

K zmene pracovného miesta, do Malej Idy, ma viedli tak osobné 
ako aj profesijné dôvody. Myslím, že som urobila dobre, pretože 
som tu našla skvelé kolegyne i kolegov.    

4. Ako trávite voľný čas? 

Fandím športu, zvlášť basketbalu, ktorý som hrávala za UPJŠ  
Košice (ako žiačka), knihám, turistike a dobrým ľuďom. 

Ďakujeme za rozhovor. 
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Keďže sa naši mal-veľkí žiaci z 1. A triedy aj 1. B triedy už dokonale oboznámili so svojím „prváckym“ pavilónom, 

nastal čas, aby spoznali aj ďalšie pavilóny v areáli školy. V hlavnom pavilóne zatiaľ poznali iba prízemie  -  kde sa 

nachádza školská jedáleň. Ale čo sa nachádza na prvom poschodí? To objavovali pod vedením svojich triednych 

učiteľov. Aby sa po ceste náhodou nestratili, boli oblečení v krásnych farebných tričkách. Takisto aby v haravare 

nestratili „príslušnosť“ k svojej triede, tak výrazným signálom príslušnosti bola farba trička  - „zelení“ prváčikovia 

patrili k pani učiteľke Mgr. A. Semanovej z 1. A, no a tí „žltí“ patrili k pánovi učiteľovi Mgr. P. Frankovi z 1. B.  

V riaditeľni ich privítala pani riaditeľka Mgr. Alžbeta Ličková. Žiaci si všetko zvedavo prezerali, jedni vpravo, druhí 

vľavo. Otázky sa sypali z jednej i druhej strany. Pani riaditeľka nestačila odpovedať. Veď pozrite na ten „les rúk“ 

hlásiacich sa prváčikov.  

Potom ich kroky viedli do pracovne pani  RNDr. Ľudmily Mudrej, zástupkyni pani riaditeľky. Zvedavo si prezreli aj 

zborovňu. 

Potom spokojný „kŕdeľ“ zelených i žltých prváčikov odcupital do svojich tried. S tvrdením na perách: „Exkurzia sa 

vydarila!“ 

                  

              Prváci na exkurzii u pani riaditeľky 



Jednoducho  -   

pomáhame aj my 

Na ceste za vzdelaním by nemali 

nikomu stáť zbytočné prekážky. 

Stačí malá pomoc, ktorá môže 

znamenať zmenu v živote detí zo 

znevýhodneného prostredia . 

Tradične žiaci, ich rodičia i  

pedagogickí zamestnanci sa 

aktívne zapojili do  

Zbierky školských pomôcok.  

Zozbierané školské pomôcky ako 

tašky, peračníky, zošity, pomôcky 

na výtvarnú výchovu putovali na 

zberné miesto do Arcidiéznej charity 

Košice.  Ďakujeme všetkým, ktorí 

malým školákom  urobili radosť. 
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Biela pastelka 

Radi pomáhame 

   nevidiacim a 

    slabozrakým 
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Pod vedením Mgr. Miroslava Andrássyho 

sa žiaci našej školy Matúš Potočňák 

(7.A), Matej Stanko (7.B) a Tobias 

Novotný (8.A) zúčastnili FINÁLE 

Majstrovstiev Slovenska. 

Na finálovom turnaji Majstrovstiev SR v 

plážovom volejbale obsadila výborné 

3.miesto v konkurencii družstiev z celého 

Slovenska dvojica Matúš Potočňák 

a Tobias Novotný (8.A). Proti Majstrom 

SR aj strieborným medailistom odohrali 

vyrovnané zápasy a podľahli im až v 

rozhodujúcich 3.setoch. 

Matejovi Stankovi so spoluhráčom 

Cyrilom Zatopokom z Prešova sa ušla 

„zemiaková“ medaila a obsadili konečné 

4.miesto. 

Blahoželáme! 

 

Krásne 3. miesto  
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Žiaci 3. A a 3.B triedy absolvovali plavecký výcvik v 

športovom centre v Malej Ide. Pod vedením skúsenej 

pani trénerky niektorí žiaci si svoje plavecké 

zručnosti zdokonaľovali, iní sa s plávaním 

zoznamovali. Každý deň okrem smiechu bol 

naplnený rôznymi vodnými aktivitami s využitím 

vodných pomôcok.  „Podmorský“ svet skúmali 

potápaním, sily si zmerali v súťažiach v plávaní. 

Plavecký výcvik naplnený rôznymi plaveckými 

spôsobmi, splývaním, skokmi do vody, skrášlený 

krásnymi zážitkami, vyšperkovaný snahou a 

usilovnosťou plavcov bol zavŕšený v „Mokrom 

vysvedčení“. 

 

 

Plavecký výcvik tretiakov 



 

Od 17. 10 do 21. 10. 2022 sa uskutočnil Týždeň 

zdravej výživy. Na I. stupni zároveň prebiehala aj 

súťaž o Najkrajšie jablko. Okrem toho nášho 

najrozšírenejšieho ovocia žiaci ochutnávali aj ďalšie 

ovocie našich záhrad—hrušky, slivky, hrozno. 

Chuťové  poháriky pohladili  zdravé domáce koláčiky, 

možno najviac mrkvové, tekvicové a jablkové.  
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    Týždeň zdravej výživy na I. stupni 
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ZDRAVÁ DESIATA 

Deti potrebujú pravidelný príjem 

živín a energie v niekoľkých 

pravidelných dávkach kvôl i 

d o br ém u  ra s t u  a  v ý v i n u , 

udržiavaniu imunity a posilňovaniu 

zdravia. To všetko sa žiaci 

postupne učia, spoznávajú a 

rozširujú si poznatky o zdravej 

strave.  A tvrdenie  -  

ZDRAVIE ČERPÁME  

Z LOKÁLNYCH POTRAVÍN 

aj denne dodržiavajú. 

 

    Aká strava, také telo,... taká myseľ.  Aktivity na II. stupni. 
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Najmä v tomto mesiaci  -  v októbri  

- si všetci  pripomíname našich 

starkých. Naše babky  a dedkov si 

ctíme nielen tento jeden mesiac v 

roku. Každý deň im patrí naša 

úcta a vďaka za ich pracovité 

ruky, za ich otvorenú náruč plnú 

pochopenia. Malým darčekom, 

kresbami ich portrétov, im žiaci 6. 

A triedy ďakujú za ich starostlivosť 

a lásku.  

 

 

 

OKTÓBER  -  MESIAC  ÚCTY  K   STARŠÍM 



Tohtoročným mottom 

Európskeho týždňa mobility 

je 

„Lepšia dostupnosť.“ 

V tomto znení sa niesli 

rôznorodé aktivity učiteľov 

a žiakov  v tomto týždni. Či 

to už boli náučné videá  o 

historickom vývoji dopravy, 

o pravidlách bezpečnej 

cestnej premávky, o 

povinnej výbave 

najčastejšie využívaného 

dopravného prostriedku, 

bicykla, cez výtvarné práce, 

krátke básničky. 

 

 

 

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 



Naši deviataci sa zúčastnili zážitkového vyučovania „Noc 

výskumníkov“ v OC Optima Košice. Žiaci si v jednotlivých 

náučných stánkoch mohli vyskúšať experimenty z 

matematiky, fyziky aj chémie, spoznať svet materiálov, 

minerálov aj tajomný svet neurónov. Zabávali sa s vákuom, 

supravodivosťou a robotikou. Zapojili sa aj do matematickej 

súťaže a úspešne obsadili: Tadeáš Palko 2.miesto a Matúš 

Palko 4.miesto. Najviac ich však zaujali stánky so živými 

zvieratami, hady a šváby sa ocitli na žiackych krkoch a 

rukách, a húsenice a červíky aj v niektorých žiackych 

žalúdkoch. Zážitkové 

vyučovanie splnilo 

svoj účel, zážitkov 

bolo  dosť.  

Žiaci 4.B triedy, 
pod vedením 

triednej 
učiteľky PaedDr. 

Zuzany 
Hudecovej sa 

učia aj cez rôzne 
projekty. Žiakov 
zaujala téma o 

vesmíre, v ktorom 
prebiehajú rôzne zaujímavé prírodné úkazy. 

Doma, i 
za 

pomoci 
rodičov v 
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Veda   poznanie  



 

 AŽ KEĎ JE TMA, 

Mobilné planetárium zavítalo aj do našej školy. Ponúklo zábavno-vzdelávací program pre žiakov I. stupňa. 

Zábavnou a príťažlivou formou žiaci získali poznatky z oblasti astronómie a prírodných vied. Deti si so 

záujmom pozreli animovaný film o Mesiaci, o Slnku, hviezdach a planétach našej slnečnej sústavy. Touto 

zážitkovou formou si prehĺbili poznatky a vedomosti o vesmíre, ktoré sa učia na hodinách prírodovedy. 
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 Od  októbra naša školská knižnica sídli v 
novom pavilóne školy. Samozrejme, plní svoju 
základnú funkciu, sprístupňuje knižničný fond 
používateľom  -  čitateľom. Okrem toho sa v 
priestore knižnice realizujú  rôzne aktivity  napr. 
besedy o knihách, prednášky, ktoré súvisia so 
základným rozoznávaním populárnych a 
odborných zdrojov. Tak vstúpte 
prostredníctvom našich fotozáberov do 
krásneho priestoru našej knižnice a  

nechajme knihy rozprávať.  

 

 

 

 

 

 

Súťaž Všetkovedko 

     Natáčanie žiackej reklamy 

                  Zero Waste 

 

Štúdium a výpožičky kníh 



 

 

Drak Ľudožrút - Medzev 

 
Veľká bažina sa v centre mesta Medzev 

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 smrteľné, 

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 poslednej 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. 
 

Autorka: Darja Mačingová, žiačka 7. B 
 
Ocenená práca v bienále súťaže Cena  Andreja Chudobu 
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Žiačka VII.B triedy, Darja Mačingová, získala v 14. 

ročníku celoslovenskej literárnej súťaže   

CENA ANDREJA CHUDOBU  

2. miesto v I. kategórii – poézia .  

Je to úžasný úspech nakoľko v jej kategórii bolo 67 

súťažných príspevkov. Srdečne blahoželáme 

a ďakujeme za vzornú reprezentáciu, Darja! 

CENA ANDREJA CHUDOBU je celoštátna literárna súťaž 

určená žiakom základných a stredných škôl i dospelým 

– začiatočníkom v literárnej tvorbe. Poslaním súťaže je 

rozvoj vlastnej tvorby v podobe poézie a všetkých 

prozaických žánrov s cieľom podporovať rozvoj talentov 

a umožniť im prezentovať sa. 

2. miesto v SR 

Cena Andreja Chudobu 



 

 

. 
 
 
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 lampu zhasnem a oči zatvorím 

objaví sa veľké plátno 

a na ňom pokračuje môj knižnosnový film. 
 
 

 
Autorka: Darja Mačingová, žiačka 7. B 
 
Ocenená práca v bienále súťaže Cena  Andreja Chudobu 
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     „NOVÁ“ ŠKOLSKÁ KNIŽNICA, 

               AKTIVITY V NEJ 

 

 

 

 

 

 

Žiačka VII.B triedy, Darja Mačingová, získala v 14. 
ročníku celoslovenskej literárnej súťaže   

CENA ANDREJA CHUDOBU  

2. miesto v I. kategórii – poézia .  

Čiernohorská železnica 

 

Ach, tá stará dobrá železnica, 

veľa rokov prešlo, no je z nej parádnica. 

Lezie ťažká lokomotíva po starej trati, 

cesta sa už pomaly kráti. 

Čierne lesy, čierne hory, 

prichádzajú strašidelné mory. 

Vtom čierna búrka priženie sa, 

čas sa zastaví, no pomaly kráti sa. 

A tie lesy? Tma a tma, 

ktože sa tu vyznať má? 

„Strašidlá“ vykukujú spoza stromu, 

a očiskami gúľajú k tomu. 

Nový šofér má pot až za ušami, 

no také niečo azda z nočnej mory sa mu javí. 

 

Vlak odrazu z chmáry desivej von vychádza, 

oranžové slnko spoza poslednej čiernej hory zachádza. 

Všetko opäť upokojí sa, 

a preto je to názov čiernohorská železnica. 

 
 

2. miesto v SR 

Cena Andreja Chudobu 
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     „NOVÁ“ ŠKOLSKÁ KNIŽNICA, 

               AKTIVITY V NEJ 

 

V závere tohtoročného septembra sa stretli v Podtatranskej 
knižnici v Poprade tvorcovia školských časopisov 
z Košického a Prešovského kraja na vyhodnotení súťaže 
„Podtatranský školák“. 

Do 6. ročníka súťaže sa prihlásilo 17 časopisov, ktoré vyšli 
v školských rokoch 2021 a 2022 na školách rôzneho typu 
v oboch východoslovenských krajoch. Vyhodnoteniu 
predchádzali tvorivé dielne, venované tvorbe časopisov. 

Lektori z praxe Beáta Penxová-Mačingová, Maroš Akurátny 
a Michal Hricko na workshopoch poradili členom redakčných 
rád a autorom príspevkov, kde hľadať vhodnú tému na 
napísanie pútavého článku. Venovali sa tiež zásadám práce 
s fotografiami a diskutovali aj o grafickej podobe časopisov. 

.Naši redaktori sa súťaže zúčastnili prvýkrát. Víťazné priečky 

sme nezískali, ale náš časopis Štvorlístok získal pochvalné 

uznanie a vecnú cenu. Je to pre nás motiváciou k ešte lepšej 

„novinárčine“. 

Pracovného workshopu sa zúčastnili redaktori časopisu  -  

Tobiáš Kall a Dávid Kövér. 

 

 

 

 

Podtatranský školák 

Súťaž školských časopisov 
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V roku 1991 Svetová federácia za duševné zdravie vyhlásila 10. 

október za Svetový deň duševného zdravia. Jeho cieľom je zvýšiť 

povedomie ľudí o otázkach duševného zdravia na celom svete a 

zároveň upriamiť pozornosť na to, že duševné zdravie je pre človeka 

veľmi dôležité, a preto by sa mu mala venovať rovnaká pozornosť 

ako zdraviu fyzickému. 

O tom čo to vlastne duševné zdravie znamená, čo prispieva k 

duševnej pohode a ako si ho chrániť sme sa celý mesiac október so 

žiakmi rozprávali v rámci individuálnych psychologických a 

špeciálnopedagogických intervencií. 

A tejto téme sa venovali aj pani učiteľky náboženskej výchovy (Mgr. 

Trnovská), anglického jazyka (Mgr. Krupková) a na 1.stupni p. 

učiteľka Mgr. Köröšová. 



 

Členské štáty UNESCO vyhlásili prvý novembrový štvrtok za 

Medzinárodný deň proti násiliu a šikanovaniu v škole. Keďže naša škola 

aktívne bojuje proti akýmkoľvek prejavom šikanovania a 

kyberšikanovania, rozhodli sme sa z príležitosti Medzinárodného dňa 

prejaviť našu nevôľu voči týmto negatívnym javom. Tento deň sme aj 

tohto roku pripomenuli na našej škole, kedy sa žiaci a učitelia vo štvrtok 

3. novembra obliekli do modrých farieb na protest proti šikanovaniu a 

na znak rovnosti medzi nami všetkými. 

Žiaci pomocou informačných letákov v triedach dostali informácie o 

tom, aké formy môže mať šikanovanie, ako sa k nemu postaviť a na 

koho sa môžu obrátiť v prípade potreby. 

Mgr. Jakubovská 
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Medzinárodný deň proti šikanovaniu a násiliu v škole 
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Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zúčastnili 

medzinárodnej súťaže iBobor. Súťažili v štyroch kategóriách 

v týždni od 7.11. do 11.11. a dosiahli krásne výsledky. 

 

Srdečne blahoželáme úspešným riešiteľom: 

Kategória Kadet (8. a 9. ročník) – 21 úspešných riešiteľov 

najlepší výsledok: Bianka Farkašová z IX.A 

Kategória Benijamín (6. a 7. ročník) – 7 úspešných riešiteľov, 

najlepší výsledok: Karolína Bačová a Klaudia Jusková zo VII.B 

Kategória Bobrík (4. a 5. ročník) – 11 úspešných riešiteľov, 

najlepší výsledok: Barbora Szántóová z V.A 

Kategória Drobci (2. a 3. ročník) – 2 úspešní riešitelia, 

 najlepší výsledok: Gabriela 

Dučaiová z III.A 
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Z každého rožka 

troška  v jeseni 

Svetový deň ohrozených 

zvierat 



 
a 

udržateľné spôsoby stravovania 

Záujmový útvar BIO logicky ponúka členom krúžku 

rozširovať si svoje vedomosti na základe poučenia, pozorovania, diskusií a prezentácií. Aj 

takýmito formami sa žiaci sústredili na aktivitu - udržateľné spôsoby stravovania, 

vedúce k väčšiemu využívaniu rastlinného jedálnička. Pri tejto príležitosti si 
pripomenuli aj Svetový deň vegánstva, ktorý je od roku 1994 príležitosťou aj 
na poukázanie jeho  pozitívnych aspektov vo vzťahu 
k ostatným živočíšnym druhom, k životnému prostrediu 
ako celku, či k  ľudskému zdraviu. Na krúžkovej 
činnosti kreslili logo vegánov, vytvárali si nástroj na 
prípravu nákupného zoznamu, ktorý napomôže 

plánovať zdravý jedálny lístok. 

 

 

Zakaždým iná trasa, iná téma, názorné zážitkové vyučovanie, 

skvelý dôvod na vytváranie lásky a hrdosti k vlastnej krajine. 

Kladieme a rozvíjame základy ekotorustiky.  Snažíme sa o 

udržateľný cestovný ruch 

pretože medzi nami, členmi 

tohto krúžku, nájdete 

ochrancov životného 

prostredia, monitorujeme  

najbližší ekosystém, 

natáčame reklamu na znižovanie plastov. Sme 

obdivovateľmi kultúrneho dedičstva a  miestnych 

kultúr. Pri presunoch využívame hromadnú 

dopravu, pri  ktorej testujeme aj úroveň služieb. 

Ponúkame momentky z našich výletov a aktivít. 
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  Biológia logicky 

Turisticko-environmentálny krúžok  

a jeho aktivity   
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Anonymný dopravný prieskum  využívania a spokojnosti cestujúcich v hromadnej doprave 

 
 

1. Aké je Vaše pohlavie? 

Žena .................................................................................................................................................................................... 45% 

Muž ......................................................................................................................................................................................55% 

 2. Ako často ste využívali služby v autobusovej verejnej osobnej doprave 

 v posledných 6 mesiacoch? 

5 - 7 dní v týždni ...................................................................................................................................................................48% 

3 - 4 dni v týždni ....................................................................................................................................................................33% 

1 - 2 dni v týždni ...................................................................................................................................................................11%                  

príležitostne..........................................................................................................................................................................  8% 

3. Ktoré okolnosti sú pre Vás najdôležitejšie pri výbere verejnej dopravy ako spôsobu 

 prepravy do cieľa Vašej cesty?  

Spoľahlivosť služby ............................................................................................................................................................... 57% 

Krátka čakacia doba ................................................................................................................................................................... 23% 
           Nemám možnosť využívať iný spôsob dopravy ...........................................................................................................................20% 
4.Ako hodnotíte úroveň  služieb hromadnej dopravy (autobusy, vlaky, električky) 

 v porovnaní s predchádzajúcim rokom? 

Zlepšila sa .............................................................................................................................................................................60% 

Zhoršila sa .............................................................................................................................................................................20% 

Nepociťujem zmenu ..............................................................................................................................................................30% 

5.Ktoré oblasti zlepšenia služieb v  autobusovej/železničnej verejnej osobnej doprave 

 považujete za dôležité?  

zhustenie spojov ...................................................................................................................................................................75% 

dodržiavanie CP ...................................................................................................................................................................15% 

správanie vodičov ..................................................................................................................................................................0% 

6. Chodíte do ZŠ  - podčiarknite – pešo...............................................................................................................................................30% 

                                                           bicyklom...........................................................................................................................................   8% 
                                                           kolobežkou ? ...................................................................................................................................   1% 
                                                           osobným autom s rodičmi ................................................................................................................61% 
7..Ako často chodíte do ZŠ ekologickou formou dopravy –  5 x/týždenne .......................................................................................30% 

                                                                                                      Občas .......................................................................................................   3% 
                                                                                                      zriedkavo ..................................................................................................   1%    
                                                                                                      nikdy ..........................................................................................................66%                                                                                                            

 

 

 
Žiaci VII. B pri  vyhodnocovaní   

dopravných prieskumov  

využívania a spokojnosti HD 

                   

                 VYUŽÍVAJME 

ALTERNATÍVNU 

PREPRAVU 
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           MOZAIKA AKTIVÍT ŽIAKOV V PROSPECH OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Učíme sa formálne  

aj zážitkovo, 

skúmame, bádame, 

pozorujeme, 

zapisujeme, 

pracujeme v teréne, 

porovnávame, 

vyhodnocujeme. 

Chránime, kocháme 

sa krásou prírody, 

maľujeme, kreslíme,  

ale hlavne 

CHRÁNIME ZEM 
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Aj tento rok sa zapájame do tohto nádherného projektu. Ďakujeme všetkým žiakom, ich 

rodičom i zamestnancom školy za malé  vianočné potešenie pre  seniorov. Úprimná 

vďaka za dobrotu Vášho srdca. Ponúkame malú fotogalériu, ku ktorej sú všetky slová 

zbytočné. 
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Pri príležitosti Dňa pozdravu 

sa  tretiaci z 3.B zdravili o sto 

šesť. Na hodine anglického 

jazyka si zopakovali už známe 

anglické pozdravy, no naučili 

sa aj nové, pomocou hier a 

aktivít.   

 

                        1. december   -   Svetový deň boja proti AIDS 

1. december je Svetový deň boja proti AIDS, je to celosvetovo významný deň, vyhlásený Svetovou 

zdravotníckou organizáciou ako príležitosť k osvete.  Jeho symbolom je červená stužka. Naši 

deviataci pri tejto príležitosti rozdávali červené stužky žiakom 2. stupňa ako aj informačný materiál . 
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Deviataci  začiatkom decembra navštívili veľtrh vzdelávacia PRO EDUCO, na ktorom si pozreli ponuku štúdia na 

stredných školách v  rámci regiónu.  Veríme, že si vyberú správne. 

P Y T A G O R I Á D A 

V dňoch 7. 12. a 8. 12. 2022 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Zúčastnilo sa 61 

žiakov našej školy a z toho bolo 35 úspešných riešiteľov. Blahoželáme. 
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ČAROVNÁ SVIATOČNÁ ATMOSFÉRA 

Prišiel čas tajných želaní a 

očakávaní. To tried sa začala 

vkrádať čarovná sviatočná 

atmosféra. 6. december 2022 

bol dňom  detskej radosti a 

veselosti. Vianočná výzdoba 

tried, tabule zapísané 

mikulášskymi rýmovačkami 

umocnili vstup   čertovsky 
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 VIANOČNÝ  ČAS  SA BLÍŽI 

Vianoce sa blížia a s nimi aj naša vianočná 

akadémia v kultúrnom dome.  Malú ochutnávku 

krásnej  vianočnej atmosféry ponúkame 

prostredníctvom fotogalérie. 

. 
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              Vianočné trhy  

 

 

 

 

 

 

 

Podnikateľský plán šikovných deviatakov sa vynikajúco vydaril. Ručne zhotovené  výrobky  

sa  ponúkali svojou krásou, kupujúci po nich siahali s myšlienkou, že nimi potešia svojich 

blízkych.  K  veselej nálade prispeli vianočný punč a  domáce koláčiky. Veď posúďte i vy. 

      

     Vianočný 

             

         basketbal 
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