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www.úlet.zš/slovo_na_úvod 

 

Milí žiaci, pani učiteľky, páni učitelia, rodičia a priatelia! 

 

     Opäť k Vám prichádzame s novým číslom nášho školského 

časopisu www.úlet.zš, v ktorom Vám prinášame informácie o tom, čo 

sa dialo a deje na našej škole v tomto školskom roku.  

     Prajeme Vám príjemné čítanie. 

 

Redakčná rada 

 

 

Sprievodca rubrikami – témy čísla: 

 

Slovo na úvod str. 2 

Na známosť sa dáva str. 3 

Exkurzie a besedy str. 13 

Súťaže str. 19 

Vlastná tvorba str. 25 

Cudzojazyčné okienko str. 29 

Zábavník str. 36 

Správne riešenia str. 37 

Obrázky z internetu str. 39 

Slovo na záver str. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.úlet.zš/slovo_na_úvod
http://www.úlet.zš/
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www.úlet.zš/na_známosť_sa_dáva

 

Privítanie prvákov 

     Tak ako každý rok, aj 2. septembra 

2015, sa brána našej školy otvorila aj pre 

110 nových žiakov, ktorí nastúpili do 1. 

ročníka. 

     Mnohí s radosťou, iní so strachom 

vstupovali s kytičkou v ruke do školskej 

jedálne, kde ich starší žiaci pasovali za 

plnohodnotných prvákov našej školy.  

     Malých aj veľkých privítal vzácny hosť, pán Matej Tóth, 

olympionik a majster sveta v chôdzi. Spolu s pani riaditeľkou Mgr. 

Šárkou Kováčovou všetkých povzbudili do ďalšej práce a zaželali im 

veľa šťastia, zdravia a úspechov.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Redakčná rada 

http://www.úlet.zš/na_známosť_sa_dáva
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Učebňa chémie v novom šate 

     Naši malí „veľkí“ vedci sa v tomto školskom roku potešili 

vynovenej učebni chémie, v ktorej môžu naplno praktizovať svoje 

vedomosti, riešiť rôzne záhady a skúšať nové pokusy. 

     Možno práve aj z jedného z našich žiakov vyrastie vedec, ktorý 

vymyslí nový liek, druh motora a pod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zber papiera 

     Viete, že sme v tohoročnom októbrovom zbere papiera vyzbierali 

28 297 kg papiera a tým zachránili 476 stromov? O čom to svedčí? 

O tom, že si vážime naše lesy, uvedomujeme si ich nenahraditeľnú 

funkciu a chceme ich preto aj v budúcnosti týmto spôsobom šetriť 

a chrániť. 

     Do jesenného zberu papiera sa zapojili všetky 

triedne kolektívy. Teší nás 100-percentná účasť 

v triedach 1.A, 2.A, 2.D, 3.D a 4.A. Táto aktivita 

žiakov v uvedených triedach je príkladom pre 

nás ostatných. Budeme v budúcom zbere všetci 

100-percentní?  

     Všetkým žiakom a rodičom, ktorí sa zapojili 

do zberu papiera ďakujeme. 

                  Redakčná rada 
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Týždeň zdravej výživy 

     Ovocie, zelenina, mliečne výrobky a müsli sú naozajstné bomby 

vitamínov a nerastných látok. Dodávajú nášmu telu silu a energiu a 

pomáhajú nám v prípade choroby. Táto strava by mala byť na našom 

stole každý deň. 

     Preto sa v týždni od 19. do 23. októbra 2015 konala Týždeň 

zdravej výživy. Každý deň sa niesol v znamení určitej skupiny 

potravín.  

 

Pondelok – Jablkový deň 

 

Utorok – Mliečny deň 

 

Streda – Zeleninový deň 

 

Štvrtok – Ovocný deň 

 

Piatok – Deň bez sladkostí, čokolády, cukríkov. 

 

     Sme radi, že ste sa viacerí zapojili a veríme, že tieto potraviny 

neboli vo vašom jedálničku len v tento týždeň, ale stanú sa vašimi 

každodennými kamarátmi. 

 

Redakčná rada 
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Halloween party 

     Na hodine angličtiny s pani učiteľkou Mgr. Leonou Magicovou 

sme mali halloweenskú párty. Na hodinu sme prišli v kostýmoch 

preoblečení za ježibaby, kostry i pirátov. Naučili sme sa naučili 

halloweenske slovíčka a zažili kopec zábavy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci 3.C 

 

Babkovsko dedkovský deň v Školskom klube detí 

     Koncom októbra nás v škole navštívili babky, dedkovia, tety 

a ujovia. Prečo? Pretože ich máme radi a pozvali sme ich medzi nás.  

     Strávili sme spoločne nádherné chvíle pri kultúrnom programe 

a tvorivých dielňach.  

     Veríme, že aj im sa tento deň tak veľmi páčil a opäť nás v škole 

navštívia. Už teraz sa na to tešíme. 
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Tvorivé dielne 

„Remeslo má zlaté dno.“ 

     Dňa 6. novembra 2015 sa brány našej 

školy otvorili nielen pre našich žiakov, ale aj 

pre žiakov a učiteľov stredných škôl. 

  Naša škola je pilotnou školou projektu 

„Školy odborne“ a „Podpora profesijnej orientácie žiakov na odborné 

vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej 

výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca 

s talentami“. 

  Žiaci II. stupňa mali možnosť pozrieť si prezentácie stredných 

odborných škôl a ich odborov. Mohli si vyskúšať prácu v dielňach, 

ktoré pre nich pripravili pedagógovia a študenti SOŠ a ÚĽUVu. 

     Záchranári precvičili našich žiakov v technike podávania prvej 

pomoci. 

  PhDr. Lenka Bačíková 
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Kvapka krvi pre Matúška Kukučku 

     Dňa 2. decembra 2015 sa na našej škole uskutočnila akcia 

„KVAPKA KRVI PRE MATÚŠKA KUKUČKU“, do ktorej sa 

zapojilo 68 pedagógov a rodičov žiakov našej školy.      

     Počet darcov krvi sa oproti vlaňajšej akcii Kvapka krvi zvýšil viac 

ako  trojnásobne. Svedčí to o tom, že na svete je veľa ľudí s veľkým 

srdcom.  

     Pracovníci Národnej transfúznej stanice všetkých informovali o 

postupe pri darovaní krvi a hlavne o význame bezplatného darcovstva.    

  

Všetkým Vám za pomoc ďakujeme. 

 

Redakčná rada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Advent a Vianoce 

     Vianoce. Tieto najväčšie a najkrajšie kresťanské 

sviatky v roku sa slávia v mnohých krajinách po 

celom svete. Ľudové zvyky a tradície, ktoré sú                      

s nimi spojené, sa líšia od národa k národu a sú 

veľmi rozmanité.  

     Medzi  vianočné zvyky a symboly Vianoc  patrí ľudová 

dramatizácia vianočného príbehu - od 11. storočia, stavanie jasličiek - 

od 13. storočia, adventný veniec - 1839, vyzdobený vianočný 

stromček - od 19. storočia. Mnohé krajiny majú ďalšie špecifické 

vianočné zvyky. 

     Kresťania aj nekresťania slávia Vianoce vzájomným 

obdarovávaním sa. 

     Advent (z latinského „adventus“ - príchod) znamená príchod 

Krista, ktorý túžobne očakávame.  

     Na Slovensku sa na Vianoce, sviatky narodenia Ježiša Krista, 

pripravujeme už štyri týždne dopredu. Počas tohto adventného 

obdobia, ktoré nám v sebe nesie posolstvo očakávania príchodu 

malého Ježiška, ľudia chodia do kostola, kupujú či pripravujú darčeky 

pre svojich blízkych, ozdobujú si svoje príbytky dekoráciami. 

     Svoje nezastupiteľné miesto má adventný 

veniec, častokrát z čečiny, ktorý je ozdobený 

štyrmi sviecami zodpovedajúcimi počtu 

adventných nedieľ. Umocňuje vianočnú 

atmosféru v období pred Štedrým dňom. 

Býva  umiestnený v byte na stole alebo 

zavesený na dverách. Je znamením nádeje a 

holdom TOMU, ktorý prichádza.  

     24. decembra, na Štedrý deň, na Slovensku začíname sláviť 

Vianoce. Na východnom a čiastočne aj na strednom Slovensku sa 

tento deň nazýva aj “vilija” alebo “vigilija”, odvodený od latinského 

“vigília”, čo znamená predvečer sviatku. Najväčším sviatkom Vianoc 

http://sk.wikipedia.org/wiki/1839
http://sk.wikipedia.org/wiki/Viano%C4%8Dn%C3%BD_strom%C4%8Dek
http://sk.wikipedia.org/wiki/Viano%C4%8Dn%C3%BD_strom%C4%8Dek
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je 1. sviatok vianočný (25. december) – deň Kristovho narodenia. Na 

Štedrý deň sa zvykne držať pôst, ktorý končí východom prvej 

hviezdy. Deťom sa vravelo, že ak vydržia do večere nič nejesť, uvidia 

zlatú hviezdu alebo zlaté prasiatko. Kým deti chystajú vianočný 

stromček, gazdinky pečú, varia a chystajú rôzne 

dobroty na štedrovečerný stôl. Medovníčky či iné 

koláče majú už napečené niekoľko dní dopredu. 

Jedlá, ktoré sa podávajú, líšia sa podľa zvykov a 

tradícií                  v rôznych regiónoch 

Slovenska. Spravidla však na bohato prestretom 

štedrovečernom stole nesmie chýbať chlieb, cesnak, med, oblátky, 

kapustnica, ryba, zemiakový šalát, opekance (pupáky, bobaľky), 

koláče, ovocie. Po večeri sa spievajú koledy, rozbaľujú vianočné 

darčeky, na ktoré sa nielen deti veľmi tešia.  

     Mnoho ľudí či už na Slovensku, alebo vo svete  oslávi Narodenie 

Ježiša Krista v kostole. V povedomí ľudí kresťanského sveta 

symbolizuje pieseň „Tichá noc, svätá noc“  sviatočnú atmosféru, 

pocit blaha, lásky a pokoja. 

     Nech adventný čas nie je len časom nákupnej horúčky! Nech toto 

obdobie je naplnené aj jeho duchovným obsahom ! Nech štyri sviečky 

v  kruhu sú  symbolom  duchového  spojenia ľudí, priateľstva, 

lásky, porozumenia a vrúcneho slova! 

Z internetu spracovala Mgr. Tatiana Čellárová 
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Mikuláš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Na túto výzvu zareagovalo množstvo detí a učiteľov. Spoločnými 

silami sme vyzbierali 42 kg sladkostí, ktoré sme prostredníctvom 

nadácie Úsmev ako dar odovzdali deťom v detských domovoch.  

     Našu školu navštívil Mikuláš 7. decembra 2015, spoločne 

s anjelom a čertom porozdával balíčky všetkým triedam.  

Redakčná rada 
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POZVÁNKA 

"Hviezda svieti každému" 

Víťazi súťaže The school Dance 2014 a 2015 v 

kategórii Local Dance 

Vás srdečne pozývajú na benefičný koncert, súčasťou 

ktorého sú detské vianočné trhy 

18. decembra 2015 

v priestoroch ZŠ Spojová, od 14:00 hod. 

V programe vystúpia členovia DFS Dupkáčik, žiaci ZŠ 

Spojová spolu s pozvanými hosťami - 

D. ŠIMO - sólista ŠO BB, M. Partlová - herečka, 

muzikálová speváčka a iní... 

Zároveň si môžete pochutnať na vianočnej kapustnici, 

punči, medovníkoch... 

Tešíme sa na Vás! 
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www.úlet.zš/exkurzie_a_besedy 

 

Literárno-historická exkurzia „Nitra – Devín –Bratislava“ 

     15. október bol pre siedmakov výnimočným 

dňom, lebo sa v tento deň dotkli histórie. 

     Spolu s pedagógmi, p. uč. Slamovou, 

Birmonovou, Medviďovou a Kovaľovou sa 

vybrali po stopách národných dejateľov. 

Navštívili Nitriansky hrad, Baziliku sv. 

Emeráma a Diecézne múzeum. Boli rozdelení 

do dvoch skupín a každá skupina bola 

sprevádzaná sprievodcom, ktorý im priblížil dianie v danom 

historickom období a prostredníctvom jeho 

výkladu spoznali históriu navštívených 

miest. 

     Druhou zastávkou bol hrad Devín. 

Obhliadka pozostávala z prehliadky 

vystavených predmetov z obdobia 

osídľovania danej lokality a prehliadky hradného nádvoria. 

V obidvoch častiach žiakov sprevádzala lektorka. 

    Exkurzia obohatila žiakov o nové poznatky, zároveň nadobudnuté 

teoretické vedomosti mohli aplikovať v konkrétnych situáciách a tiež 

získali množstvo zaujímavých zážitkov, ktoré v nich budú doznievať. 

Z exkurzie isto budú čerpať pri vlastnom rozvoji osobnosti.  

     Poslednou zastávkou bola výstava detskej ilustrovanej kresby 

Bienále v Bratislave. Žiaci si mohli prezrieť rôzne detské knižné 

ilustrácie z rôznych krajín z celého sveta.  

 

 

 

 

 

http://www.úlet.zš/exkurzie_a_besedy
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Literárna exkurzia žiakov 9. ročníka - Martin - Strečno 

Dňa 25. októbra 2015 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili literárnej 

exkurzie do Martina a na Strečno. V Literárnom múzeu Slovenskej 

národnej knižnice získali poznatky o grajciarovej zbierke, prečo sú 

v historickej sále MS vyobrazenia cisára a jeho manželky, 

o významných osobnostiach, ktorí sa pričinili o založenie  Matice 

slovenskej. Žiaci prešli celou  expozíciou dejín slovenskej literatúry 

od obdobia Veľkej Moravy až po realizmus a slovenskú modernu. 

Neobišli slovenský panteón – Národný cintorín – vzácne pietne miesto 

posledného odpočinku významných osobností slovenského života. 

     Ani daždivé počasie nás neodradilo od prehliadky hradu Strečno. 

Všetkých zaujal príbeh Žofie Bosniakovej. Nielen exponáty, ale 

i nádherná panoráma okolia z hradu bola zážitkom pre nás všetkých. 

Žiakov zaujal výklad sprievodkyne o živote ľudí na hrade, ako trávili 

voľný čas ale i diela budúcich umelcov.   

     Literárna exkurzia obohatila všetkých o nové poznatky. Byť 

priamo na miestach, kde sa písala naša história, potvrdzuje myšlienku, 

že lepšie je vidieť, ako stokrát počuť. 

Mgr. Tatiana Čellárová 
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Exkurzia – Bratislava – výstava Titanic 

     V stredu 2. Decembra 2015 sme mali možnosť zúčastniť sa 

exkurzie do Bratislavy obsahujúcu návštevu výstavy Titanic 

a obhliadku historického centra mesta.  

     Ráno o siedmej hodine sme vyrazili naším autobusom na exkurziu. 

V priebehu cesty sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých faktov 

o rôznych miestach - napríklad zrúcaninu hradu Šášov či továreň na 

výrobu hliníka pri Žiari nad Hronom.  

     Po dve a pol hodinách sme zastali pred Inchebou a všetci sme sa 

presunuli do budovy, kde sa konala výstava. Organizátori každému 

dali prístroj obsahujúci zvukové nahrávky, ktoré sme si v priebehu 

výstavy púšťali. Každý tiež dostal pas s menom 

reálnej osoby, ktorá sa zúčastnila plavby Titanicu. 

Prehliadka výstavy sa teda mohla začať.   

     Prvou časťou výstavy boli texty obsahujúce 

základné informácie o Titanicu a celkové zhrnutie 

historických súvislostí z 20. storočia. Nasledoval 

veľmi pútavý krátky film o stavbe a vyplávaní 

lode.  Pokračovali sme chodbou, ktorá bola 

napodobeninou tej ozajstnej v Titanicu.  

     V ďalšej časti výstavy sme sa dozvedeli množstvo faktov 

a zaujímavostí o vnútornom zariadení lode a plavbe. Nasledovala časť, 

ktorú všetci poznáme - potopenie Titanicu. Táto časť bola veľmi 

zaujímavá - opis podmienok nočnej plavby a dôvodov, prečo sa loď 

dostala ku dnu Atlantického oceána, 

väčšinu z nás zaujala. Tiež sme sa mohli 

dotknúť slávneho osudového ľadovca, 

ktorý bol na výstave sformovaný do jeho 

reálneho tvaru.  

     Na konci výstavy sa nachádzala 

listina s menami pasažierov, ktorá 

obsahovala dva stĺpce - prvý stĺpec bol 
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zaplnený menami tých šťastnejších, druhý stĺpec, s početnejšími 

menami, predstavoval nezvestných. Každý si mohol na listine nájsť 

práve toho svojho pasažiera a zistiť, či prežil alebo nie.  

     Po skončení výstavy sme sa peši vybrali poznávať Bratislavu. 

Videli sme známy Bratislavský hrad a tiež veľký Dunaj, ktorý na 

svojich vlnách niesol lode prepravujúce náklad. Ďalej sme sa 

presunuli do historickej časti mesta, kde sme videli napríklad najstarší 

morový stĺp v strednej Európe, Hviezdoslavovo námestie v strede so 

sochou Hviezdoslava či Slovenské národné divadlo. Navštívili sme aj 

Dóm sv. Martina a obdivovali sme jeho krásu zachovanú z histórie 

Bratislavy. Návštevu budovy, v ktorej sa podpísal Bratislavský mier, 

sme nemohli vynechať.  

     Na záver exkurzie sme boli na Vianočných trhoch, kde nechýbal 

veľký ozdobený stromček, veľa ľudí a vianočná atmosféra. Unavení 

sme potom nasadli do autobusu a cestou domov sme sa rozprávali, čo 

pekné sme zažili. Myslím si, že táto exkurzia do Bratislavy bola 

naozaj veľmi vydarená, zaujímavá a náučná.  

Viktória Vidová, 8.B  
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Poznávacia exkurzia v Osvienčime 

     V piatok 13. novemra 2015 sme 

vycestovali do Poľska, aby sme spoznali 

miesto, kde nacisti písali temnú stránku  

histórie druhej svetovej vojny. Týmto 

miestom je koncentračný tábor 

Auschwitz-Birkenau v Osvienčime.  

     Odchod z Banskej Bystrice bol 

naplánovaný na štvrtú hodinu ráno . Dlhú cestu sme si krátili 

počúvaním hudby, či pozeraním z okna na mihajúce sa okolie. Boli 

sme plní očakávania, pretože všetci nám hovorili, že to bude veľmi 

emotívny zážitok. A to aj bol!   

     Pred vstupom do priestorov Múzea Auschwitz sme prešli  

kontrolou. Na pohybujúci  pás sme položili tašku, z vreciek vyložili 

veci a prešli popod kontrolný panel, ktorý pripomínal dverný otvor.  

Už na prvý pohľad sa nedalo nevšimnúť si ostnaté ploty a dlhé budovy 

– bloky , v ktorých bývali tí, ktorí nedobrovoľne prišli za sľúbenou 

prácou a novým životom. A videli sme, kde mali žiť ten „nový život“! 

Ľudia spali v malých miestnostiach na podlahe. Bolo ich toľko, že sa 

tam ledva zmestili. Videli sme vlasy, topánky, kufre, kefy, hrebene - 

osobné predmety ľudí, ktoré ostali po majiteľoch.  

      Do druhej časti tábora – 

Birkenau, sme sa priviezli 

naším autobusom. Celý areál 

bolo vidieť zo strážnej veže. 

Od našich sprievodcov sme si 

vypočuli niekoľko príbehov 

o ľuďoch, ktorí sa nejakým 

počinom zapísali do histórie 

tábora. Pred odchodom z tohto  

smutného miesta nás sprievodcovia odviedli na dlhý perón, kde stojí  

autentický nákladný vozeň. Takýmito transportovali ľudí z celej 
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Európy. Dovážali ich sem vo veľkom počte. Tých, čo boli schopní 

pracovať, ubytovali v rôznych blokoch. Ostatných, vrátane detí, 

postupne likvidovali. Tí, čo sa vzpierali robote alebo 

nespolupracovali, boli trestaní v blokoch  smrti. 

     Pri ceste naspäť sme sa zastavili v meste Wadowice, ktoré preslávil 

najznámejší rodák Karol Józef Wojtyla, inými slovami pápež Ján 

Pavol II. Prešli  sme sa hlavným  

námestím, niektorí vstúpili i do  

Baziliky, ktorá stojí hneď vedľa 

pápežovho rodného domu. 

     Celá exkurzia bola fajn, až na 

tie smutné chvíle. Myslíme si, že 

ľudia by nemali zabúdať na zlo, 

ktoré vládlo vo vojnových 

rokoch v Európe. 

Laura Palkovičová, Emma Lisková, Miloslava Hlaváčová, Lucia 

Kubišová a Dominika Jablonská, 9.A 

  

 Výstavka cudzojazyčnej literatúry 

     Dňa 9. decembra 2015 sa na našej škole uskutočnila výstavka 

cudzojazyčnej literatúry, spojená s predajom kníh, ktorú pre nás 

pripravil pán Martin Škarba z vydavateľstva Oxford Bookshop 

v Banskej Bystrici.  

     Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s ponukou tohto vydavateľstva  

a prezrieť si množstvo rôznych knižiek, ktoré si mohli aj zakúpiť ako 

vianočný darček pre svojich blízkych, alebo využiť neskôr pri svojom 

vzdelávaní.  
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www.úlet.zš/súťaže 

 

Olympiáda zo slovenského jazyka – školské kolo 

 

Kategória C 

1. miesto: Tereza Podhradská, 8.A 

2. miesto: Barbora Beňová, 9.B  

3. miesto: Martin Vajs, 8.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaliansky Maťko 

2. kategória – 4. a 5. ročník  

1. miesto: Sára Dávidová, 5.B  

2. miesto: Krištof Kašper, 5.D 

3. miesto: Martina Bobišová, 5.C 

 

 

3. kategória – 6. a 7. ročník  

1. miesto: Nina Beňová, 7.A 

2. miesto: Lenka Necpalová, 7.B 

3. miesto: Dárius Šebeň, 7.B 

 

 

 

http://www.úlet.zš/súťaže
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Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo 

 

Kategória 1A – 5., 6. a 7. ročník 

1. miesto: Alexandra Šaríková, 7.A 

2. miesto: Nina Beňová, 7.A 

3. miesto: Filip Hanes, 7.A 

 

 

Kategória 1B – 8. a 9. ročník 

1. miesto: Tereza Lapinová, 9.C 

2. miesto: Aleš Sršeň, 8.C 

3. miesto: Adam Barla, 9.C 

 

  

 

 

Francúzsky kvíz – 9. ročník  

1. miesto: Sofia Rajšič, 9.D 

                Tereza Lapinová, 9.C 

2. miesto: Martin Rumanovský, 9.C 

3. miesto: Hugo Schvarc, 9.C 

 

 

 

 

Olympiáda z nemeckého jazyka – školské kolo 

Katergória 1B – 8. a 9. ročník 

1. miesto: Viktória Vidová, 8.B 

2. miesto: Kristína Svitková, 8.D 

3. miesto: Ondrej Tomášik, 9.C 
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Dejepisná olympiáda – školské kolo  

 

Kategória F – 6. ročník:  

1. miesto: Lea Kočajdová, 6.A 

2. miesto: Klára Kmeťová,  6.A 

3. miesto: Lea Meszárošová, 6.B 

 

 

Kategória E – 7. ročník:  

1. miesto: Nina Beňová, 7.A 

2. miesto: Dárius Šebeň, 7.B 

3. miesto: Emília Skokanová, 7.A 

 

 

Kategória D – 8. ročník:  

1. miesto: Simona Tomečková, 8.D 

2. miesto: Matúš Dušička, 8.B 

3. miesto: Michal Zaťko, 8.C 

 

 

                                                  Kategória C – 9. ročník:  

1. miesto: Aurélien Schmitt, 9.D 

2. miesto: Adam Čerba, 9.A 

3. miesto: Marek Škrečko, 9.C
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Geografická olympiáda – školské kolo  

 

5. ročník:  

1. miesto: Boris Barina, 5.A 

2. miesto: Lea Žuffová, 5.A 

3. miesto: Richard Pastorek, 5.B 

 

 

6. ročník a 7. ročník: 

1. miesto: Nina Beňová, 7.A 

2. miesto: Klára Kmeťová, 6.A 

3. miesto: Juraj Chaban, 7.B 

 

 

8. ročník a 9. ročník: 

1. miesto: Daniel Pompura, 9.C 

2. miesto: Hugo Schvarc, 9.C 

3. miesto: Simona Tomečková, 8.D 

 

 

 

 

Majstrovstvá Slovenska v športovej gymnastike (Bratislava) 

 

Kategória mladších žiakov 

1. miesto: Peter Kremnický, 2.A 

2. miesto: Sebastián Samson, 2.A 
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Pytagoriáda – školské kolo 

 

Kategória P3 – 3. ročník 

1. miesto: Emma Tóthová, 3.A 

2. miesto: Matej Šuplata, 3.C 

3. miesto: Ľudovít Riša, 3.D 

 

Kategória P4 – 4. ročník 

1. miesto: Tomáš Turčan, 4.C 

2. miesto: Marek Vladyka, 4.C 

3. miesto: Ema Tomková, 4.C 

 

Kategória P5 – 5. ročník 

1. miesto: Richard Pastorek, 5.B  

2. miesto: Filip Švantner, 5.A 

3. miesto: Laura Áčová, 5.D 

 

Kategória P6 – 6. ročník 

1. miesto: Martin Klačan, 6.D 

2. miesto: Ján Jakub Tomášik, 6.A 

3. miesto: Richard Vladyka, 6.B 

 

Kategória P7 – 7. ročník 

1. miesto: Nina Beňová, 7.A 

2. miesto: Filip Kučera, 7.A 

3. miesto: Terézia Chabanová, 7.B  

 

Kategória P8 – 8. ročník 

1. miesto: Aleš Sršeň, 8.C 

2. miesto: Michal Zaťko, 8.C 

3. miesto: Martin Vajs, 8.A 
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Súťaž v speve populárnej piesne POPBB 2015 

     Dňa 20. novembra 2015 sa uskutočnilo  finále 

jubilejného X. ročníka celoslovenskej súťaže v speve 

populárnej piesne detí a mládeže pod názvom POPBB 

2015. 

          Našu školu úspešne reprezentovala Sofia 

Kopčanová z 5.C, ktorá postúpila z výberového 

konkurzu s dvomi piesňami. Vo finále si svoje spevácke zručnosti 

zmerala ďalšími piatimi súťažiacimi a podala  vynikajúci spevácky 

výkon.  

      

 

 

 

 

 

Našej žiačke ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a želáme 

mnoho ďalších speváckych úspechov. 

             

        PaedDr. Milan Bornay 

 

 

Zber papiera – október 2015 

 

1. stupeň:      2. stupeň:  

14 795 kg papiera     13 502 kg papiera 

      

     Najviac starého papiera priniesli spolu s rodičmi 

žiačky Klára Rybárová zo 7.A (2 000 kg) a Michaela 

Poljovková z 3.C (613 kg). 

100% účasť mali triedy: 1.A, 2.A, 2.D, 3.D, 4.A. 
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www.úlet.zš/vlastná_tvorba 

Vianočný čas 

Na Vianoce veľa smiechu, 

pečieme dobroty na plechu. 

Ozdobujeme stromčeky 

a kupujeme darčeky.  

 

Darčeky nás všetkých tešia,  

hlavne deti sa z nich jašia. 

Starých rodičov treba navštíviť 

a darčekmi ich potešiť. 

 

Na Vianoce smiechu veľa, 

potešiť ním ľudí treba. 

Vianočný kapor vo vani, 

chúťky sa nám zbiehali. 

Každý človek na Vianoce,  

chce na vianočnom stole kus kapustnice. 

 

Každá vianočná pieseň, 

zaženie nám v srdci tieseň. 

Veľa lásky treba nám, 

šťastie rada rozdávam. 

 

Lucia Koštialová a Vanesa Rajnohová, 7.C 

http://www.úlet.zš/vlastná_tvorba
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Vianoce 

Vianoce, sviatky pokoja a kľudu, 

každý sa teší na tú pohodu. 

Mamičky koláče vždy pečú, 

žiadne oči nikdy neplačú. 

 

Všetci sa iba radujú, 

keď susedia sa na nich sťažujú. 

Každý sa na ne veľmi teší, 

nikto nikoho nehreší. 

 

Štedrú večeru všetci spapajú 

a potom sa na darčeky vrhajú. 

Sú to sviatky najmä lásky, 

nikto by nemal mať na čele vrásky. 

Laura Janeková, 6.D 

 

Vianoc čas 

Na vianočnom stromčeku svetielok pár, 

v duši tú šteklivú atmosféru mám. 

Blížia sa nám chvíle sviatočné,  

vychutnajme si ich všetci spoločne. 

Pod stromčekom nájdime si darčeky, 

čo pohladia na srdci i na duši. 

Príbuzní a priatelia nájdu si čas, 

sviatky si vychutnať spoločne zas. 

Bohatý stôl a výborné koláče, 

prajem Vám všetkým krásne Vianoce.   

Mária Praženicová, 8.B 
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Vianočný lásky čas 

Vianoce sú tu zas, 

obľúbený vianočný čas. 

Vianoce sú o tom, že je rodina spolu, 

no deti poteší, že vynechajú školu. 

 

Mama už dobroty varí, 

tento rok sa jej veľmi darí. 

Otcovia Vianoce radi majú, 

vtedy dobré filmy vysielajú. 

 

Deti zdobia stromček, 

a keď zazvoní zvonček, 

darčeky pod stromček dostanú 

a šťastní celý večer ostanú. 

 

Babka je celá bez seba, 

ani darčeky jej netreba. 

Dedko sa mame prihovára, 

či už dobrú večeru dovára. 

 

Všetci sa tešia na dobroty 

a hlavne, že nemusia ísť do roboty. 

A krásne všetci spolu, 

zasadajú k vianočnému stolu. 

 

Vianoce sú však o láske, 

vtedy zažívame niečo prekrásne. 

Vianoce sú sviatkom krásnym, 

čas porozumenia a lásky... 

 

Alexandra Šaríková a Tímea Valachová, 7.A 
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Vianoce sa blížia 

Už náš pekný domček, 

zdobí vianočný stromček. 

Všetko sa už ligoce,  

o chvíľu sú Vianoce. 

A sneh stále nepadá, 

to bude zas zábava. 

Ivana Huťková, 3.C 

 

Hviezdička 

Jedna malá hviezdička, 

spadla večer z nebíčka. 

Keď ju Katka zbadala, 

hneď si niečo želala. 

Hviezdička vie, čo si želá, 

Katka nechce až tak veľa. 

Chce len zdravie, ochotu,  

od rodičov dobrotu. 

No a k tomu lásky veľa, 

iba to by Katka chcela. 

Lebo sú to potrebné veci, 

ktoré chceme iste všetci. 

Michaela Šaríková, 3.C    

 

Naša telocvičňa 

Naša milá telocvičňa, 

prerába sa celučičká. 

Parkety sa vymieňajú, 

steny farbou natierajú. 

V telocvični cvičím rád, 

teším sa na jej nový šat. 

         Vanesa Rajnohová a Lucia Koštialová 7.C 
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www.úlet.zš/cudzojazyčné_okienko 

 

Anglický jazyk 

Corner of young poets 

 

Christmas 

The stars are shining in the sky, 

it´s beautiful Christmas time. 

Christmas mood 

is very good. 

 

Gingerbreads are smelling in our house, 

this year will come Santa Claus. 

We are decorating the Christmas tree, 

my sister is decorating with me. 

 

Is the carp still in the bath? We will look! 

Our grandmother is reading a book. 

Mom cooked tasty Christmas dinner, 

who will be first at kitchen table is the winner. 

 

The dinner was very yummy, 

now we´re tasting water and honey.  

When we eat the dessert, 

we´ll open the presents. 

  

Lots of presents are here, 

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR! 

     

Tímea Valachová a Alexandra Šaríková, 7.A 

 

 

http://www.úlet.zš/cudzojazyčné_okienko
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Christmas time 

Christmas time is very nice, 

There is always a lot of ice.  

 

We bake cakes with nuts and honey, 

but it costs a lot of money. 

On the Christmas wreath there´s a bell, 

we´re singing Christmas carols very well. 

 

No one is alone, 

everybody is at home. 

We drink honey tea 

And look at the Christmas tree.  

 

Santa Claus has his reindeer, 

But far from us there´s Jesus very dear. 

Jesus was born in the manger, 

this is what to shepherds said the angel. 

 

I´m enjoying candy cane 

And on the candle there´s the flame. 

 

Daniel a Dárius Šebeňovci, 7.B 
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Label these pictures and look them up in the wordsearch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristína Zádrapová, 6.D 
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Complete the crossword with the correct words. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. polnoc, 2. darčeky, 3. kapor, 4. ozdoba, 5. rodina, 6. sladkosť,                 

7. cezmína, 8. oblátka, 9. Tichá noc, 10. snehuliak, 11. strom,                    

12. Štedrý večer, 13. sviečka, 14. Santa ..., 15. perník, 16. oriešok,             

17. posledný mesiac v roku, 18. prázdniny, 19. korčuľovanie,                

20. zemiakový šalát, 21. šampanské, 22. rozprávka, 23. med,                    

24. láska, 25. sneh, 26. Speváčka piesne „All I want for Christmas“, 

27. sladkosti, 28. adventný kalendár, 29. hviezda   
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Francúzsky jazyk 

Le quiz – trouve la bonne réponse 

1) Qu´est-ce qu´on fait dehors avec la neige? 

a) les politiciens  b) les écoles c) les bonhommes de neige 

 

2) De quelle couleur est le sapin de Noël? 

a) verte   b) bleue  c) rouge 

 

3) En France, quand on ouvre les cadeaux? 

a) le 23 décembre    b) le 25 décembre  

c) le 3 janvier 

 

4) La chanson de Noël la plus connue s´appelle 

a) Frère Jacques    b) Sur le pont d´Avignon 

c) Douce Nuit, Sainte Nuit 

    Sarah Saint-Maxent, 7.C 

 

 

Un petit texte sur Noël. 

     C'est amusant Noël quand nous sommes avec la famille ou des 

amis. 

On a des cadeaux. On ne va pas à l'école ! 

     Dans certains pays comme la France, la Belgique, après le repas on 

mange un gâteau qui s'appelle la bûche. 

 

Joyeux Noël à tous ! 

 

Amandine Nina Cadonici, 4.C 
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Nemecký jazyk 

Wir wünschen Ihnen ... 

 

1. prázdniny 

2. sob 

3. Mikuláš 

4. ísť lyžovať 

5. večera 

6. zima (roč. obd.) 

7. kyslá kapusta 

8. lyžiarska dovolenka 

9. Štedrý večer 

10. perník 

11. kapor 

12. sneh 

13. hviezda 

14. sánkovať sa 

15. darček        Viktória Vidová, 8.B 

 

          

Darček, hviezda, 

jedľa, perník, 

sánkovať, snežiť,  

sob, strom, 

Vianoce, zima 

 

Adrián Belko,  8.B 
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Španielsky jazyk 

 

 

 

 

      árbol   belén   campana    estrella 

 

 

 

 

    hielo    invierno    navidad   

 

 

     

  regalo        reno      velas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

www.úlet.zš/zábavník 

Fyzika 

V tajničke nájdeš meno významného gréckeho matematika, fyzika, 

astronóma a filozofa. 

1. Základná stavebná jednotka  

2. Poznáme ju polohovú, pohybovú, tepelnú, 

vnútornú ... . 

3. Ak jedno teleso pôsobí silou na iné teleso 

a posunie ho po určitej dráhe, vykoná pri tom 

... prácu. 

4. Prenikanie častíc jednej látky medzi častice 

druhej látky sa nazýva ... . 

5. Meradlo dĺžky. 

6. Pohybová energia inak. 

7. Látka, ktorá vedie elektrický prúd sa nazýva ... 

8. Merací prístroj na meranie teploty 

9. Základná jednotka času (len jej označenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.úlet.zš/zábavník
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www.úlet.zš/správne_riešenia 

Anglický jazyk  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francúzsky jazyk 

Le quiz 

1) c  

2) a 

3) b 

4) c 

 

 

 

http://www.úlet.zš/správne_riešenia
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Nemecký jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Španielsky jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzika 
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www.úlet.zš/obrázky_z_internetu   
http://www.cool2bkids.com/eiffel-tower-coloring-pages/ 

http://freecoloringpages.co.uk/?r=arc%20de%20triomphe 
http://freecoloringpages.co.uk/?r=arc%20de%20triomphe 

http://www.geni.com/blog/profile-of-the-day-edith-piaf-381750.html 

http://freecoloringpages.co.uk/?r=to+market+to+market 
http://tknserv.tk/coloring-christmas-presents-3/ 

http://christmashouse.xyz/santa-face-coloring-pages/face-of-santa-claus-coloring-pages-8/ 

http://animationsa2z.com/coloringpages-snow.php 
http://imgzz.info/2015/12/snowflake-coloring-pages.html 

http://www.thecolor.com/Coloring/Christmas-Tree.aspx 

https://www.pinterest.com/cidonia2/sveti-nikola_stnicholas/ 
https://www.pinterest.com/pin/233835405626129456/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes 

http://printablecolouringpages.co.uk/?s=recycling+paper 
http://toonpencil.com/pages/1_01/kids/45-learn-how-to-draw-vegetables-for-kids-in-easy-steps-

HgMJx4.html?subject=drawing&section=learning&type=step&category=kids 

http://weknowyourdreams.com/fruit.html 
http://www.fitnessa.sk/true-story/item/688-su-mliecne-vyrobky-dobre-ci-zle-mliecna-syrova-pravda 

http://www.annebenissan.com/2011/10/why-healthy-eating-is-a-challenge-for-any-couple/ 

http://www.rehabilitace.info/vyziva-a-jidlo/jablko-zazracny-lidovy-lecitel/ 

https://sueintraining.wordpress.com/2011/10/07/no-sweets-challenge/ 

http://freecoloringpages.co.uk/?r=compass 

http://school.coloringcrew.com/set-square-and-ruler.html 
http://www.averyweigh-tronix.com/Industries-Workplaces/waste_recycling/Waste-disposal1/Energy-from-waste21111/ 

http://azcoloring.com/coloring-pages-of-ears 

http://zsspojova.edupage.org/album/? 
http://clubpenguin.wikia.com/wiki/Gold_Medal 

http://gallery.yopriceville.com/Free-Clipart-Pictures/Christmas-PNG/Transparent_Christmas_Decoration_PNG_Picture 

http://www.whiteshore.co.uk/white-rocking-horse-hanging-christmas-decoration.html 
http://party-nite.co.uk/christmas-decorations/999-silver-and-blue-hanging-snowflake-christmas-decorations.html 

http://www.imagesbot.com/Christmas-Bells-Png 

http://candycrush.wikia.com/wiki/File:Snowman.png 
http://beacon.crc.net.au/NewsAndEvents/News/Pages/Christmas%20Tree.aspx 

http://www.drew-fuller.com/ribbon-christmas-tree-clip-art.html 

http://klapon.com/christmas-decoration-vector.html 
http://thehomesitter.com/commercial-christmas-decorations/ 

http://www.clipartpal.com/clipart_pd/holiday/christmas/christmasornaments1.html 

http://myspiltmilk.com/my-spilt-milk-christmas-2014 
https://pixabay.com/sk/mikul%C3%A1%C5%A1-anjel-%C4%8Dert-%C4%8Dert%C3%ADk-n%C3%A1dielka-736056/ 

http://www.telegraph.co.uk/news/shopping-and-consumer-news/11278164/Revealed-formula-for-finding-perfect-Christmas-present.html 

http://www.umele-stromy.sk/vianocne-stromceky-1,192.html 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Viano%C4%8Dn%C3%A9_obl%C3%A1tky.JPG 

http://www.hausleiten.gv.at/Angebote_im_Advent_2015 

http://cleanclipart.com/snowflake-clip-art/ 
http://obrazky.vychytane.sk/p/12304/vianocne-zvonce.html 

https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://orig09.deviantart.net/85ee/f/2013/212/1/b/wishing_on_a_star_by_sonpan-

d6g12en.jpg&imgrefurl=http://sonpan.deviantart.com/art/Wishing-on-a-Star-
389720687&h=1000&w=741&tbnid=quSDm4s61AN3RM:&docid=o0ndAEzykEmj8M&ei=AIByVvq_FcnbUca2lsAC&tbm=isch&ved=0a

hUKEwj6v5WNyuLJAhXJbRQKHUabBSgQMwgmKAwwDA 
https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://previews.123rf.com/images/clairev/clairev1111/clairev111100096/11505355-Winter-scene-

with-penguins-sledging-illustration--Stock-Vector-penguin-cartoon-winter.jpg&imgrefurl=http://www.123rf.com/clipart-

vector/sledging.html&h=1300&w=1277&tbnid=LVsLp04y3WG0rM:&docid=X8vIKx60-
rty7M&ei=kH9yVoqtK8r9UPCOgsgF&tbm=isch&ved=0ahUKEwiKtffXyeLJAhXKPhQKHXCHAFk4ZBAzCF0oWjBa 

http://likecoloring.com/christmas-bell-coloring-pages/ 

http://picturecoloringbook.blogspot.sk/2013/05/portal-gustado.html 
http://www.bestcoloringpagesforkids.com/star-coloring-pages.html 

http://www.clker.com/clipart-ice-cube-3.html 

http://bystrica.sme.sk/c/5482555/ziaci-sa-budu-ucit-robotnici-zateplovat.html 
http://intleadsolutions.com/printable-christmas-coloring-pages-printable-christmas-coloring-pages-for-free-16136/ 

http://freecoloringpages.co.uk/?q=gift%20with%20kid%20in%20it 

http://azcoloring.com/reindeer-pictures-to-print 

http://www.b01arquitectes.com/feliz-navidad/ 

http://www.ocoloringpages.tk/winter-coloring-pages-3/ 

http://www.docoloringpages.net/christmas-tree-with-candles-coloring-pages/ 
http://www.colormegood.com/holidays/halloweencandy.html 

http://www.oncoloring.com/koi-carp-ornamental-oriental-fishes-coloring-page_10618.html 
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     Blížia sa Vianoce, sviatky pokoja a dobrej vôle. Počas nich 

obdarúvame ľudí okolo nás, nielen darčekmi, ale aj dobrou  náladou, 

príjemným slovom, či pohladením.  

     Aj my Vám, milí žiaci chceme dať malý darček. Je ním Vám už 

dobre známy kupón, ktorý Vás ospravedlní z jedného ústneho 

skúšania. 

Príjmite ho od nás, ale prosíme Vás, 

využite ho uvážene a až v II. polroku! 

 

Prajeme Vám za našu redakčnú radu Veselé Vianoce a šťastný Nový 

rok 2016! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Žiaci a pedagógovia I. a II. stupňa a vychovávatelia ŠKD. 

 

Ďakujeme všetkým za príspevky, ktoré do vianočného balíčka 

zviazali: Mgr. Jana Kovaľová a Mgr. Iveta Mihalíková 
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