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www.úlet.zš/slovo_na_úvod 

 

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

 

     Sme tu opäť s informáciami o tom, čo sa udialo a deje na našej škole 

v od septembra do marca školského roku 2016/2017. 

     Prajeme Vám príjemné čítanie.  

 

Redakčná rada 

 

Sprievodca rubrikami – témy čísla: 

Slovo na úvod  2 

Na známosť sa dáva 3 

 September 3 

 Október 7 

 November 14 

 December 22 

 Január 26 

 Február 27 

 Marec 31 

Súťaže 36 

Vlastná tvorba 46 

Cudzojazyčné okienko 65 

Zábavník 70 

Správne riešenia 73 

Slovo na záver                   77  

Obrázky z internetu  77 
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www.úlet.zš/na_známosť_sa_dáva 

V skratke... alebo čo sa udialo 

 

SEPTEMBER 
Začiatok nového školského roka 2016/2017 

     5. septembra 2016 sa začalo vyučovanie v novom školskom roku. Do 

brán našej školy po prvýkrát vstúpili noví žiaci – prváci. V škole ich 

privítali ich triedne pani učiteľky a pani vychovávateľky. V školskej 

jedálni absolvovali uvítací ceremoniál – pasovanie prvákov.  
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Deň mobility 

     Európsky týždeň mobility, ktorý sa koná 

každoročne, nás vyzýva a nabáda k tomu, aby 

sme sa snažili využívať alternatívy osobných 

motorových vozidiel a využívali cestovanie peši, 

na bicykli, či hromadnou dopravou. Aj naša 

škola sa zapojila a 22. september 2016 bol dňom 

mobility. Prišli sme do školy peši, na bicykli, kolobežke i mestskou 

hromadnou dopravou. A tak sme aspoň malým dielom pomohli našej 

planéte. Každý, kto sa zapojil, dostal symbolickú zelenú stužku Dňa 

mobility. Bolo by však dobré, keby sme alternatívnu dopravu využívali aj 

inokedy. Dáme sa spoločne do toho? 

 

"Pešo a či trolejbusom príď Ty vo štvrtok do školy.  

Privstaň si len o pár minút. Veď kráčanie nebolí!  

Motorových tátošov oddychovať nechaj,  

ku akcii Deň bez auta s rodinou sa pridaj!" 

 

Noc výskumníkov 

     Tento rok už po desiatykrát sa uskutočnil festival vedy na Slovensku – 

Európska noc výskumníkov. Tohto festivalu sa zúčastnili žiaci šiesteho 

ročníka a mali možnosť zapojiť sa do tvorivých aktivít v nákupnom centre 

Europa. Vyskúšali si tak prácu fyzikov, chemikov, biológov, či iných 

vedcov. Získali tak skúsenosti a praktické zručnosti, ktoré určite 

využijú niekedy v budúcnosti.   
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Ochrana človeka a prírody 

     Tak ako každý školský rok, aj teraz sa naši žiaci zúčastnili účelového 

cvičenia v rámci predmetu Ochrana človeka a prírody. V teórii získali nové 

informácie, ktoré si mohli v praktickej časti precvičiť. Deň sa začal 

evakuáciou školy cez zadymené prostredie. Potom žiaci plnili úlohy 

v teréne formou súťaží medzi triedami. Zaujímavosťou dňa boli aj ukážky 

sebaobrany, policajného kynológa a zdravotníkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svet okolo nás 

     Žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili premietania filmu o krajine južnej 

Ameriky – Peru. Film bol spracovaný a sprevádzaný dvomi mladými 

cestovateľmi, ktorí žiakom sprostredkovali informácie o tejto krajine, 

zaujímavých miestach a ľuďoch, ktorí tam žijú.  Tento projekt bol krásnym 

zážitkom a tešíme sa na ďalšie cestovateľské projekty, z ktorých sa 

môžeme veľa naučiť.  
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Vzácna návšteva na hodine francúzštiny 
     V utorok 20. septembra 2016 - sme na hodine francúzštiny v 8. ročníku 

privítali riaditeľa Alliance Française v Banskej Bystrici pána Thomasa 

Laurenta.  

     Žiakom predstavil poslanie a účel tejto organizácie, informoval 

o kurzoch a medzinárodne uznávaných certifikátoch, ktoré je možné 

v získať. V Alliance Française je aj veľká knižnica, kde si možno 

vypožičať knihy, časopisy i DVD vo francúzskom jazyku.  Organizujú sa 

tu tiež rôzne kultúrne podujatia, ako napríklad súťaž v speve francúzskych 

piesní, francúzsky kvíz, premietanie francúzskych filmov, vychádzky 

a výlety do prírody, ktorých sa môžu zúčastniť žiaci i ich rodičia a súčasne 

konverzovať vo francúzskom jazyku.   

     Žiaci počúvali s veľkým záujmom, pán Laurent ochotne odpovedal na 

ich otázky. Vyskúšali si aj rôzne aktivity zamerané na učenie sa 

francúzštiny. Veľkou pomocou pre spolužiakov boli žiačky Sarah Saint-

Maxent z 8.C a Amandine Cadonici z 5.C, ktoré hovoria plynulo po 

francúzsky.  

         PhDr. Ľudmila Sabová 
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OKTÓBER 
Projekt: Tanec v laviciach 

     V týždni od 10.októbra do 14. októbra 2016  sme objavovali svet 

pohybu vyjadrený tancom. Prišli nám ho sprostredkovať členovia 

umeleckého súboru Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici. Pod ich 

vedením sme najprv absolvovali krátku rozcvičku, naučili sa tanečné 

pohyby a pomocou tónov modernej hudby sme ich predvádzali. Toto 

všetko sa dialo v triedach 5. roč.,6. roč. a 7. roč. na hodinách etickej 

výchovy. 

     Ďakujeme p. Krnáčovej – odbornej manažérke „Štúdia tanca“ za, pre 

mnohých našich spolužiakov, objavenie nepoznaného sveta a impulz, ako 

možno zmysluplne využiť voľný čas. 

                                                                          Žiaci 2. stupňa ZŠ Spojová 
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Hodina TV s Matejom Tóthom 

     V pondelok, 10. októbra 2016 zažila trieda 4.A nezvyčajnú hodinu 

telesnej výchovy. Viedol ju totiž olympijský víťaz pán Matej Tóth. 

Žiakom predviedol ukážkovú hodinu zameranú na chôdzu. Naučili sa 

správnu techniku chôdze a potom si s Matejom zasúťažili v chôdzi na 

jedno kolo okolo telocvične. Najrýchlejším žiakom zavesil olympijský 

víťaz svoju originálnu medailu na krk a postaral sa tak o ich 

neopakovateľný zážitok. Zároveň svojím prístupom motivoval deti k 

športu a zdravému spôsobu života. 
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Zber papiera 

     V dňoch od 12. do 19. októbra 2016 sme sa mohli znova zapojiť do 

zberu papiera. Spoločnými silami sme vyzbierali 29 452 kg papiera, 

pomohli nášmu životnému prostrediu a zachránili 500 stromov. 

     Žiaci, ktorí doniesli aspoň 20 kg papiera, dostali ako odmenu 

Zberového Envirožolíka, ktorý im umožnil kratšie čakanie v rade na obed, 

či odpustil ústne skúšanie alebo bleskovku.  

     Všetkým, ktorí sa zapojili, veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ich 

opätovnú účasť aj na jar 2017. 
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Týždeň zdravej výživy 

     V týždni od 17. do 21. októbra 2016 sme sa zapojili do aktivít 

venovaných zdravej výžive. Každý deň bol zameraný na iný druh stravy, či 

na zdravý pohyb. Veríme, že sme mnohých inšpirovali a zdravej výžive sa 

budú venovať aj v iné dni. Ďakujeme za podporu a nápady na to, ako sa 

zdravšie stravovať.  

 

       Pondelok - ovocný deň 

 

Utorok – mliečny deň 

 

 

Streda - deň bez sladkostí 

 

Štvrtok - zeleninový deň 

 

Piatok - deň v pohybe 
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Detská lesnícka univerzita 

     Dňa 21. októbra 2016 sa žiaci 6. ročníka našej základnej školy stali 

študentami Detskej lesníckej univerzity vo Zvolene.  

     Na slávnostnom otvorení akademického roka obdržali svoj študentský 

index, skriptá a potrebné pomôcky na štúdium univerzity. 

     Žiaci budú mať možnosť obohatiť si svoje vedomosti o rôzne 

informácie týkajúce sa lesov 

     Veríme, že naši žiaci budú dobrými študentami univerzity a úspešne 

ukončia toto štúdium. Všetci im v úspešnom štúdiu držíme palce. Dňa 

29.11.2016 sa žiaci 6. ročníka našej základnej školy opäť zúčastnili 

Detskej lesníckej univerzity vo Zvolene, kde si tentokrát obohatili svoje 

vedomosti informáciami z tém: ,,Drevo-tradičný materiál" a ,,Les nie sú 

len stromy". 
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Čítam, čítaš, čítame ... 

     24. október – Medzinárodný deň 

školských knižníc sa v našej škole niesol 

v znamení spoločného čítania rozprávky vo 

všetkých triedach školy. 

     Touto aktivitou  sme si rozvíjali vzťah 

k čítaniu. Rozvoj čitateľskej gramotnosti je 

dôležitý od útleho školského veku, preto žiaci 

ôsmeho a deviateho ročníka vstúpili do tried 

primárneho vzdelávania a čítali rozprávky 

svojim spolužiakom. Tým sa stali pre nich 

príkladom. 

     Celé podujatie sa nieslo v znamení príjemnej uvoľnenej atmosféry, keď 

starší spolužiaci na vlastnej koži skúsili, aké to je zaujať mladšie deti. Po 

prečítaní s nimi diskutovali o prečítanom texte, mladší žiaci reagovali  na 

pripravené úlohy starších žiakov. Ostatní žiaci nižšieho stredného 

vzdelávania vo svojich triedach čítali texty, o ktorých následne diskutovali.    

     Hodina sa niesla v príjemnej atmosfére, k čomu pomohlo aj prostredie 

oddychovej zóny na druhom stupni našej školy. 
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Beseda s pánom Matejom Tóthom 

     V utorok, 26. októbra 2016, medzi nás zavítal olympijský víťaz Matej 

Tóth, tentokrát na besedu so žiakmi našej školy. 

     Pán Tóth žiakom 8.B a 6.D porozprával, ako sa vlastne dostal k chôdzi. 

Rozprával o začiatku svojej úspešnej kariéry a ceste k zaslúženému 

víťazstvu. Netušili sme, aká je chôdza náročná disciplína. Aj malá 

chybička môže rozhodnúť o víťazstve alebo prehre. Dosiahnutie úspechu 

je veľmi náročné nielen pre fyzické, ale aj pre psychické vypätie 

športovca. Úspešný olympionik nás ale uistil, že aj z každého z nás sa raz 

môže stať úspešný profesionálny športovec. Podelil sa s nami o dôležitú 

myšlienku - aby sme sa v živote nikdy nevzdali a že aj neúspech nás 

posúva ďalej. 

     Dúfame, že sa s týmto športovcom ešte stretneme a veľmi pekne 

ďakujeme za uskutočnenie tejto besedy. 

 

Zuzana Pružinová, Zuzana Starčoková a Markéta Abrahámová, 6.D 
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NOVEMBER 
Brána milosrdenstva  

     7. novembra 2016 sme so žiakmi siedmeho 

ročníka prešli BRÁNOU MILOSRDENSTVA 

 nášho katedrálneho chrámu zasväteného sv. 

Františkovi Xaverskému. Rok 2016 je pápežom 

Františkom vyhlásený za Rok milosrdenstva                  

a v chrámoch, ktoré boli vybrané pápežom, je 

možné počas celého roka "prechádzať bránou 

milosrdenstva". Pre veriacich kresťanov táto možnosť znamená, že 

v danom chráme môžu za podmienok, ktoré sú platné v katolíckej Cirkvi, 

získať plnomocné odpustky. Toto privilégium majú kostoly v Ríme 

a vybrané kostoly vo svete, pretože putovať k bráne milosrdenstva nemôžu 

všetci veriaci. Tí majú možnosť navštíviť kostol s bránou milosrdenstva vo 

svojom najbližšom okolí. My sme navštívili náš katedrálny chrám 

v Banskej Bystrici. Keďže sme tam boli v "dušičkovom" období, mohli 

sme získať odpustky aj pre duše zomrelých. 

     Mons. Ján Krajčík, správca farnosti  a dekanátu Banská Bystrica 

Katedrála, nám svojím pútavým výkladom  priblížil históriu  a pôvod 

katedrály, vysvetlil, prečo sa daný chrám nazýva katedrála, sprítomnil 

nedávnu rekonštrukciu a symboliku chrámu, vysvetlil nám význam 

a podstatu Roku milosrdenstva. Vo vnútri sme mali možnosť vidieť 

relikviu sv. Vincenta, ktorá je umiestnená v bočnej kaplnke katedrály. 

     Po prehliadke katedrály sme navštívili kryptu, ktorá sa nachádza pod 

katedrálou. V krypte sú pochovaní kanonici, ktorí slúžili v katedrále. 

 Spolu je ich tu 90. Prezreli sme si podzemné priestory katedrály, 

v ktorých sa nás dotkla dávna minulosť.  

Návšteva krypty bola obzvlášť 

výnimočná, lebo tieto priestory nie sú 

sprístupnené verejnosti.  

 

PhDr. Beáta Slamová 
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Pamiatka obetiam 2. svetovej vojny 

     Vo štvrtok 10. novembra 2016 si aj žiaci našej školy uctili pamiatku 

obetí 2. svetovej vojny, zavraždených v novembri až januári roku 1944 

v Kremničke. 

     Zúčastnili sme sa slávnostného kladenia vencov, symbolickým 

kamienkom a sviečkou sme si pripomenuli túto tragickú udalosť a uctili si 

ich stratené životy. 
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Od zrnka k chlebu 

     Dňa 11. novembra 2016 sme na našej škole mali netradičné vyučovanie 

spojené s prezentáciou kultúrneho dedičstva stredoslovenského regiónu 

pod názvom Od zrnka k chlebu. Okrem kultúrneho programu plného 

ľudovej hudby, sme si mohli svoje zručnosti vyskúšať vo viacerých 

tvorivých dielňach, v ktorých sme 

zistili, ako naši predkovia vyrábali 

rôzne produkty. Mali sme možnosť 

ochutnať domáci chlieb priamo 

z pece, vidieť šklbanie husí, či 

prípravu klobások. Tento deň sa 

nám veľmi páčil a tešíme sa, keď si 

ho zopakujeme znovu.  

     Video o tomto dni, ktoré 

vytvoril Simon Lásik zo 7.A si môžete pozrieť kliknutím na nasledujúci 

odkaz: 

https://zsspojova.edupage.org/files/Video_by_videoshow.mp4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zsspojova.edupage.org/files/Video_by_videoshow.mp4
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Výstava SNP 

     Koncom novembra si žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí majú radi históriu 

a vyznajú sa v nej, mohli vyskúšať prácu profesionálnych lektorov. Boli to 

žiaci 8.A triedy - Nina Beňová, Emília Skokanová, Filip Hanes, Martin 

Sroka, Matúš Starčok, Michal Maximo Kováč, Filip Kučera a Martin 

Žabka, žiaci 9.B triedy – Viktória Podmanická, Simona Tomečková, 

Matúš Dušička a Marek Ťakuš.  

     Pri príležitosti slávnostného otvorenia výstavy Slovenské národné 

povstanie sme sa snažili objasniť žiakom druhého stupňa, vyučujúcim, 

rodičom a priateľom školy dejiny druhej svetovej vojny a problematiku 

Slovenského národného povstania.  

     Myslím si, že táto téma je veľmi zaujímavá, najmä z toho hľadiska, že 

v SNP bojovali naši prastarí rodičia. Obzvlášť preto by podľa mňa mali 

všetci Slováci o tejto téme vedieť čo najviac. 

Simona Tomečková, 9.B  
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Kvíz o SNP 

1. Koľko banerov bolo na školskej výstave SNP? 

a) 12   b) 15    c) 19  

2. Prečo (z koho vôle) sa rozbilo Československo? 

a) Adolf Hitler  b) Eduard Beneš  c) Jozef Tiso 

3. Aká zmluva sa hovorovo nazýva „O nás, bez nás“? 

A) Versaillská zmluva   b) Mníchovská zmluva (dohoda)   

   c) Varšavská zmluva 

4. Čo znamenal rozkaz „Začnite s vysťahovaním“? 

a) začiatok II. Svetovej vojny  b) začiatok povstania    

   c) koniec II. Svetovej vojny 

5. Kto stál na čele zahraničného odboja v Paríži a neskôr v Londýne? 

a) Ján Golian  b) Eduard Beneš  c) Karol Šmidke 

6. Koľko etáp malo SNP? 

a) 1    b) 3     c) 5 

7. V Deklarácii Slovenskej národnej rady sa písalo že, ...? 

a) Slováci odsudzujú nacistický systém  

b) Slováci súhlasia s nacistickým systémom  

8. Aký bol názov hlavného riadiaceho orgánu ozbrojených zložiek 

SNP? 

a) Slovenská národná rada  b) Tisova národná garda    

   c) Hlinkova národná garda 

9. Ako sa volalo letisko Sliač počas SNP? 

a) Letisko Tri duby    b) Letisko M.R. Štefánika    

   c) Letisko Sliač 

10. Aké armády oslobodili Slovensko? 

a) Červená a Rumunská   b) Červená a Maďarská    

   c) Červená a Francúzska 

11. Kedy bola oslobodená Banská Bystrica? 

a) 25.1.1945  b) 25.2.1945   c) 25.3.1945 

12. Ako sa nazývala posledná oslobodená dedina?  

a) Tajov   b) Makov    c) Hronsek 

Filip Hanes, Martin Sroka a Martin Žabka, 8.A 
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Osvienčim 

Dňa 18. novembra 2016 sa žiaci deviateho a ôsmeho ročníka spolu 

s pedagógmi školy v skorých ranných hodinách stretli, aby spoznali nie tak 

dávne tragické osudy Slovákov a národov Európy. Cieľ cesty – Osvienčim 

– koncentračný tábor v Poľsku.  

Cesta bola dlhá, takže sme privítali prvú 

zastávku – mesto Wadowice, ktoré preslávil 

najznámejší rodák Karol J. Wojtyla – pápež 

Ján Pavol II. Po ďalšie informácie, oveľa 

smutnejšie, sme sa presunuli do cieľa cesty. 

Prehliadka priestorov, ktorá sa konala spolu 

s lektormi múzea, nás síce obohatila o nové 

poznatky, ale zároveň v našich mysliach rezonovali slová počutého 

a obrazy videného. Nadobudli sme 

presvedčenie, že ľudia sústredení 

vo vyhladzovacom tábore tam boli 

dovezení len preto, že boli iní, mali 

iné  názory, vyznávali iné 

hodnoty... 

Zhodli sme sa v jednom  -  dobre, 

že žijeme v dnešnej dobe! 

Viktória Podmanická a Ema Vavrinčíková z 9.B, Nina Beňová a Emília 

Skokanová z 8.A 
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Deti deťom 

     Žiaci našej školy ukázali, že majú nielen šikovné ruky, ale aj veľké 

srdcia a chuť pomáhať. Spolu s pani vychovávateľkami a pánom 

vychovávateľom vyrobili celú kopu krásnych „vecičiek“, ktoré sa 17. 

novembra 2016 predávali v Europa SC Banská Bystrica pri príležitosti 

Svetového dňa predčasne narodených detí. Predajnú akciu organizovala 

Neonatologická klinika SZU pri FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici 

a OZ Človiečik. Výťažok z predaja bol použitý na dovybavenie kliniky. 

Sme radi, že sme mohli pomôcť. 

 

 

 

 

 

 

Hodiny biológie so zvieratkami 
     V novembri žiaci 6.D triedy prezentovali projekty z biológie na tému 

,,Blízki spoločníci človeka." Niektorí žiaci obohatili projekt domácim 

miláčikom, a to psom a škrečkami. 

     Následne si žiaci 5.B a 5.C spestrili hodinu biológie ukážkou svojho 

domáceho miláčika. Táto forma zážitkového učenia bola veľmi príjemná 

a žiakom sa veľmi páčila. Tešíme sa, keď si to budeme môcť zopakovať.   
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Učiaci rovesníci - „peer“ skupina 

     Koncom novembra 2016 v rámci dlhodobej spolupráce opäť prišli 

medzi nás, žiakov jednotlivých tried deviatych ročníkov, študenti 3. 

ročníka GMK v Banskej Bystrici na besedu o  návykových látkach.  

     Keďže onedlho opustíme brány základnej školy, chceli nás upozorniť 

na rizikové správanie sa mladistvých a študentov, s ktorými sa stretávajú.    

     Besedu doplnili o zaujímavé pohybové hry a aktivity. Vytvorili 

príjemnú náladu, ozrejmili sme si, čo už vieme, získali sme nové poznatky.  

 Nina Ďurišová a Ema Vavrinčíková, 9.B 
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DECEMBER 
Vítanie Mikuláša 

Prišiel ku nám pán Mikuláš,  

nemáme však preňho guláš,  

len básne, pesničky  

a potlesk pre ručičky... 

 

     Takto privolávali deti Mikuláša. 

Školská jedáleň praskala vo švíkoch 

a napätie sa dalo krájať. Azda najviac sa tešili prváci, očká im žiarili od 

vzrušenia. Nakoniec Mikuláš naozaj prišiel a s ním aj jeho pomocníci – 

nežný anjelik a nezbední čertíci. Deti Mikulášovi spievali, recitovali a aj 

tancovali. Ten ich za to obdaril sladkosťami. Veľa nechýbalo a niektorým 

deťom by sa odmena neušla. V nestráženej chvíli čerti uchmatli zopár 

balíčkov a chceli ich zjesť. To však Mikuláš s anjelikom nedopustili a tak 

všetko dobre dopadlo. Už teraz sa tešíme na ich ďalšiu návštevu. 
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Kvapka krvi pre Matúška Kukučku 

     Vianoce vždy nútia človeka nachvíľu zastať, 

zamyslieť sa nad skutočnými ľudskými 

hodnotami a nad tým, čo je v živote človeka 

naozaj dôležité. Je to blízkosť, pokora, láska, 

ale v neposlednom rade aj chuť pomáhať. A to 

bola hlavná myšlienka predvianočnej akcie 

s názvom „Kvapka krvi pre Matúška Kukučku“, 

darovanie najvzácnejšej tekutiny pre žiaka našej 

školy. Tohto ušľachtilého humánneho činu sa zúčastnilo 44 rodičov, 

pedagógov a priateľov školy, ktorí sú ochotní pomôcť v núdzi a sú zároveň 

dôkazom toho, že dobro v srdciach ľudí ešte nezaniklo. Veď Matúško je 

súčasťou našej veľkej „spojováckej“ rodiny. Aké muselo byť jeho 

prekvapenie, keď si prevzal knihu „.RIO 2016“ od samotného 

olympijského víťaza Mateja Tótha, ktorý sa pravidelne (ako veľký 

humanista, skvelý človek a tiež rodič našich žiačok) zúčastňuje našich 

školských akcií.       

ĎAKUJEME 

 

Video z tohto dňa, ktoré vytvoril Simon Lásik zo 7.A, 

si môžete pozrieť kliknutím na nasledujúci odkaz:   

https://zsspojova.edupage.org/files/Video_kvapka_krvi

_2016_by_vsw.mp4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zsspojova.edupage.org/files/Video_kvapka_krvi_2016_by_vsw.mp4
https://zsspojova.edupage.org/files/Video_kvapka_krvi_2016_by_vsw.mp4
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Vzácna návšteva 

     Štvrtok, 8.december 2016. 

Školský deň ako každý iný 

v pracovnom týždni... pre žiakov, 

ich učiteľov, vychovávateľov či 

rodičov. Pre našu základnú školu 

však výnimočný, lebo v tento deň 

nás poctil svojou návštevou štátny 

tajomník MŠVVaŠ SR Mgr. Peter 

Krajňák. Spolu s ním vstúpili na pôdu školy Mgr. Mária Prékop, riaditeľka  

Odboru výchovy a vzdelávania národnostných menšín a Mgr. Maroš 

Balog, koordinátor pre oblasť vzdelávania a zdravia z Úradu 

splnomocnenca vlády pre rómske komunity. 

     V úvode návštevy žiaci 8. a 9. ročníka predstavili slovom i prezentáciou 

históriu školy i jej súčasnosť. Hostia si potom prezreli naše priestory – 

zrekonštruovanú telocvičňu, vynovenú jedáleň či odborné učebne fyziky, 

chémie, biológie. Navštívili aj školský klub, kde prebiehalo nezvyčajné 

odpoludnie. V rámci  rozvoja čitateľskej gramotnosti starší žiaci 

pokračovali v rozbehnutej aktivite. Mladším spolužiakom čítali 

z rozprávkových knižiek a formou otázok sledovali, čo si deti zapamätali. 

     Návšteva pokračovala v neformálnej diskusii so zamestnancami školy 

do večerných hodín. Vzájomne sme sa porozprávali o víziách nášho 

školstva, ale i o tom, čo učiteľov teší a čo trápi. 

Mgr. Tatiana Čellárová 
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Rozsvietenie vianočného stromčeka 

     Dňa 16. decembra 2016 sa rozžiarili všetky očká, keď 

sa rozsvietil vianočný stromček v átriu našej školy. Žiaci, 

ako aj ich rodičia a vyučujúci, mali možnosť stráviť 

príjemné chvíle pri programe, ktorý si nacvičili ich 

kamaráti, žiaci našej školy.  

 

 

Babkovsko-dedkovský deň 

     21. decembra bolo v 8. oddelení ŠKD 

ako v úli. “Bzučalo” to tam prácou 

a nápadmi. Deti pozvali do školy svojich 

starých rodičov. Tí si zaspomínali na 

svoje školské časy. Aby sa náhodou 

nenudili, pani vychovávateľka Evka 

Petrovičová pre nich pripravila niekoľko 

úloh.   V tvorivých dielničkách  si spolu s vnúčatami  vyrobili svietniky, 

ozdoby, darčekové škatuľky, zdobili medovníky a dokonca aj skladali 

básne. 

 

Vianoce má každý rád, 

mamka, ocko, sestra, brat. 

Teraz vyšli na sobotu, 

vymením ich za robotu.  

Na stole sú dobroty, 

mám rád takéto soboty. 

       

V sobotu sa rozžiaria  

vianočné stromčeky, 

pod nimi si všetci nájdeme darčeky, 

zavládne všade radosť veľká 

od soboty do pondelka. 
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JANUÁR 
Tanečný maratón 

     Vonku vládla pani zima, ale nám bolo priam horúco. Ako je to možné? 

Zahriali sme sa tancom. Zaspomínali sme si na najobľúbenejšie 

choreografie z minulého roka a naučili sme sa ďalšie nové tančeky. 

Strhujúci rytmus pulzoval celou telocvičňou a líčka nám krásne sčerveneli. 

Opäť sme urobili niečo pre svoje zdravie a ešte sme sa aj perfektne 

zabavili. Škoda, že to ubehlo tak rýchlo. 
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FEBRUÁR 
Lyžiarsky výcvik 

     Január a február bol bohatý na 

snehovú nádielku, vďaka ktorej žiaci 

siedmeho ročníka mali možnosť 

pripravovať sa na lyžiarsky výcvik 

v areáli školy počas hodín telesnej 

výchovy. Niektorí stáli na bežkách po 

prvýkrát, iní už bežkovali v minulosti.  

 S nadobudnutými skúsenosťami sa 

žiaci od 20. do 24. februára 2017 

zúčastnili na dlho očakávanom 

pobytovom lyžiarskom výcviku na 

Skalke. Počas dní sa naučili 

a precvičili si svoje schopnosti v lyžovaní a bežkovaní, podvečer trávili 

hraním, športovaním a oddychovaním. Aj keď bol lyžiarsky výcvik pre 

nich veľkým zážitkom, plným krásnych chvíľ, tešili sa na piatkový návrat 

domov. No určite by ešte privítali, keby sa takéhoto lyžiarskeho výcviku 

mohli zúčastniť znova. 
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Náš lyžiarsky výcvik 

Prišla zima, prišiel mráz, 

na lyžiarskom prvý raz.  

Do skupiny tretej,  

Mirko už aj vletel. 

Dávida on schytal,  

pomaly sa hýbal. 

Každý sa tam raduje, 

že Dávid vôbec lyžuje. 

Kamarátku na snowboarde mám,  

rada sa na ňu pozerám. 

Spolužiaci čaptaví, 

na ich zadky padali. 

Peťko sa už kopcom rúti, 

Zdenku z toho div nevyrúti. 

Andrejka sa na nich smeje, 

a čajík ju v rukách hreje. 

Riško izby kontroluje  

a ticho si pospevuje. 

Maťko správy pozerá, 

každý ticho nazerá. 

Zdenka, Zuzka karty hrajú, 

do kariet si nazerajú. 

Janko všetkých spočítal 

a potom rozcvičku nám dal. 

Lyžiarsky srandovný bol, 

no všetkých nás to už ťahá domov. 

 

 

 

 

Adela Grendárová, Yasmin Pavlúsová, Lucia Brišová, Diana Stančíková, 

Simona Lokšová zo 7.C a  Martina Debnárová, 7. A 
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Veľký fašiangový karneval 

     Tak sme sa konečne dočkali. Veď fašiangy sú najveselším obdobím 

v roku – dokonca aj v škole  V triedach a na chodbách sa namiesto detí 

objavili „tajomné bytosti“. Niektoré boli aj  trochu strašidelné, no nikomu 

to nevadilo. Hudba nás všetkých lákala do telocvične. Tancovali sme, 

spievali a súťažili, čo nám sily stačili. A či už boli masky požičané alebo 

vlastnoručne vyrobené, všetci sme sa dosýta vyšantili. Ako sa však hovorí 

-  v najlepšom treba prestať. A tak sme sa aj my plní dojmov rozišli domov. 

Ešte dlho budeme spomínať na náš fašiangový karneval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Poznávacia exkurzia Sereď – Bratislava  

     Dňa 21. februára 2017 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili 

poznávacej exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi a Národnej rady 

Slovenskej republiky v Bratislave. 

     V múzeu v Seredi sme získali informácie o dôvode zriadenia 

pracovného a zároveň  zberného tábora pre ľudí židovskej národnosti 

v roku 1941 Slovenským štátom.  

     Druhým cieľom bola návšteva parlamentu. Z výkladu lektorky sme sa  

dozvedeli o úsilí ľudí odhodlaných vybudovať štát, ktorý bude vlasťou 

Slovákov a o poslaní našej zákonodarnej  inštitúcie – Národnej rady SR. 

Ema Peleščáková, Klára Rybárová a Lucia Malysová, 8.A 
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MAREC 
Medzinárodný deň žien 

     Medzinárodný deň žien (MDŽ) je sviatok žien a boja za ich 

rovnoprávnosť, ktorý sa koná každoročne 8. marca. Nápad oslavovať 

MDŽ vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910, ktorá sa 

konala v Kodani. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na 

počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných tovární, 

ktorý sa konal v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového 

pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. 

     Pred prvou svetovou vojnou vytýčili ženy predovšetkým tieto 

požiadavky: hlasovacie právo, osemhodinový pracovný čas a zlepšenie 

špeciálneho zákonodarca. 

     V Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku sa prvý MDŽ konal už v roku 1911. 

Roku 1913 ho oslavovali aj v cárskom Rusku. Po ženských nepokojoch 

a demonštráciách v Petrohrade je roku 1917 pevne ustanovený 8. marec 

ako MDŽ. V roku 1975 bol MDŽ oficiálne uznaný OSN. Prvý sviatok 

MDŽ v ČSR sa konal v roku 1921, počas druhej svetovej vojny bol 

zrušený, posledný sa konal v roku 1938. Po roku 1945 bol MDŽ znovu 

obnovený. 

               Zdroj: Internet 
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Marec, mesiac knihy 

     Ján Amos Komenský raz povedal: 

„Nemilovať knihu, znamená nemilovať 

múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená 

stávať sa hlupákom.“ A práve marec je 

známy ako mesiac knihy a počas neho 

častejšie siahneme po knihe a strávime 

pri nej niekoľko príjemných chvíľ. Tým, 

že čítame, si obohacujeme slovnú zásobu, príbehy ožívajú v našej 

predstavivosti. Žiaľ, v súčasnej dobe ľudia čítajú knihy menej, ako 

v minulosti. Preto je potrebné zvýšiť povedomie u ľudí a motivovať ich 

k častejšiemu čítaniu. Súčasný školský rok je venovaný čitateľskej 

gramotnosti a kladie sa vyšší dôraz na čítanie 

textov a kníh. Skúsme teda spoločne čítať, 

pokiaľ je to možné, tak každý deň aspoň kúsok. 

Uvidíte, že budete mať z toho dobrý pocit 

a budete sa ku knihe vracať častejšie. Tak teda 

poproste mamku, ocka, súrodencov, starých 

rodičov, či kamarátov a čítajte si navzájom. My 

v škole tak už robíme.  
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Prezentácia o Španielsku 

     Dňa 14. marca 2017 sa uskutočnila prezentácia o Španielsku, 

španielsky hovoriacich krajinách a španielskom jazyku, ktorú pripravili 

žiaci 8. ročníka pre žiakov 6. ročníka, ktorí sa v blízkej dobe budú 

rozhodovať pri výbere druhého cudzieho jazyka. V prezentáciách sa 

mladší žiaci mohli dozvedieť rôzne zaujímavosti o krajinách, či vyskúšať 

si zábavné hry, súťaže a aktivity. Starší žiaci získali skúsenosti 

v prezentovaní svojich vedomostí a schopností, ako aj mali možnosť 

vyskúšať si aké je to byť na chvíľu „učiteľom“.  
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Marec, mesiac frankofónie 

     Pri príležitosti marca, mesiaca frankofónie zažili žiaci 7. ABD dve 

neobvyklé hodiny francúzštiny. Počas nich sa venovali rôznym 

motivačným aktivitám a hrám. Mohli si vyskúšať učenie sa hravou 

formou, precvičiť si svoje nadobudnuté 

vedomosti a rozšíriť si slovnú zásobu. 

Tieto aktivity pre nich pripravila naša 

bývalá žiačka a budúca pani učiteľka 

francúzštiny Petra Oravcová. Veríme, že 

sa s ňou ešte niekedy v budúcnosti 

stretneme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodina Zeme 

     Tak ako každý rok, aj teraz sme mali možnosť zapojiť sa do hodiny 

Zeme, ktorá sa konala dňa 21. marca 2017 v čase od 20:30 do 21:30 tým, 

že sme vypli osvetlenie v našich domácnostiach. Táto celosvetová kampaň 

je zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o klimatických zmenách. 

To, že zhasneme osvetlenie, je jedna 

z foriem, akou môžeme pomôcť našej 

planéte, ale nemali by sme tak robiť 

len jednu hodinu v roku. Čím viac 

budeme pomáhať, tým sa nám naša 

planéta viac odvďačí. 
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Týždeň mozgu 

     V týždni od 13. - 19. marca sme si na 

hodinách anglického jazyka pripomenuli 

týždeň mozgu.  

     Mozog je orgán v našom tele, ktorý riadi 

všetko, čo robíme. Je preto veľmi potrebný,  

ale nie vždy si uvedomujeme, že ho máme.               

Preto si ho musíme chrániť a trénovať, aby 

nám vydržal slúžiť čo najdlhšie.  

     Na hodinách sme si ponamáhali naše mozgové závity s rôznymi 

aktivitami, zameranými na logické myslenie, čítanie, počítanie. Niektoré 

úlohy boli ľahšie, s inými sme sa trošku viac potrápili. Videli sme aký je 

náš mozog dokonalý, ale aj ako ľahko sa dá oklamať zmenenými slovami, 

či farbami.   

     Skúste si potrénovať aj váš mozog a nájdite správnu cestu mozgovým 

bludiskom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

www.úlet.zš/súťaže 

 

Zber papiera 

 

I. stupeň 

1. miesto: 4.C – 2021 kg 

2. miesto: 3.B – 1848 kg 

3. miesto: 2.D – 1564 kg 

II. stupeň: 

1. miesto: 8.A – 1983 kg 

2. miesto: 5.B – 1342 kg 

3. miesto: 7.A – 1015 kg 

 

 

100% účasť kolektívov bola v triedach:  

1A, 1B, 1C, 1E, 2C, 3B, 3C, 4D, 7A a 7B. 

 

 

 Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo 

Kategória 1A – 5. – 7. ročník 

1. miesto: Ján Jakub Tomášik, 7.A 

2. miesto: Dušan Berko, 7.B 

3. miesto: Adela Grendárová, 7.C 

         Artuš Szabó, 7.C 

 

Kategória 1B – 8. – 9. ročník 

1. miesto: Marek Orolín, 9.C 

2. miesto: Aleš Sršeň, 9.C 

3. miesto: Filip Hanes, 8.A 

 

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku: 

Kategória 1A – 5. - 7. ročník: 

14. miesto: Ján Jakub Tomášik, 7.A 

Kategória 1B – 8. - 9. ročník: 

6. miesto: Marek Orolín, 9.C 
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Olympiáda v nemeckom jazyku – 9. ročník – školské kolo 

1. miesto: Ema Vavrinčíková, 9.B 

2. miesto: Viktória Podmanická, 9.B  

3. miesto: Simona Tomečková, 9.B 

 

 

 

Francúzsky kvíz – 8. ročník 

1. miesto: Terézia Chabanová, 8.B 

2. miesto: Kamila Hrčková, 8.A 

3. miesto: Lucia Schvarczová, 8.B 

 

Olympiáda v slovenskom jazyku – 9. ročník 

1. miesto: Kamila Sklenková, 9.A  

2. miesto: Ema Vavrinčíková, 9.B 

3. miesto: Ján Klačan, 9.C 

 

Šaliansky Maťko 

1. kategória – 2. – 3. ročník 

1. miesto: Jakub Števek, 3.B 

2. miesto: Matúš Rajnoha, 3.B 

3. miesto: Vanesa Výbochová, 2.D 

 

2. kategória – 4. – 5. ročník 

1. miesto: Simona Lörincová, 4.B 

2. miesto: Andrej Dobrota, 4.B 

3. miesto: Michaela Poljovková, 4.C 

 

3. kategória – 6. – 7. ročník 

1. miesto: Krištof Kašper, 6.D 

2. miesto: Teresa Diaková, 6.A 

3. miesto: Mária Švoňavcová, 6.B 
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Hviezdoslavov Kubín 

2. kategória – 5. – 6. ročník 

Prednes poézie: 

1. miesto: Ema Tomková, 5.C 

2. miesto: Emma Kurayová, 5.B 

3. miesto: Lara Semeníková, 5.B 

 

Prednes prózy: 

1. miesto: Teresa Slaná, 5.C 

2. miesto: Patrik Puškár, 6.B 

3. miesto: Markéta Abrahámová, 6.D 

3. kategória – 7. – 9. ročník 

Prednes prózy: 

1. miesto: Kamila Sklenková, 9.A 

2. miesto: Nina Beňová, 8.A 

3. miesto: Dárius Šebeň, 8.B 

 

Kováčova Bystrica 

1. kategória – 5. – 7. ročník 

Prednes prózy: 

1. miesto: Emma Kurayová, 5.B 

Prednes poézie: 

1. miesto: Patrik Puškár, 6.B 

 

2. kategória – 8. – 9. ročník 

Prednes prózy:  

1. miesto: Dárius Šebeň, 8.B 

 

Rozprávkové vretienko 

2. kategória – 5. – 9. ročník 

3. miesto: Lenka Lukoničová, 5.B a Ariana Hradecká, 5.B 
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Biblická olympiáda – školské kolo 

1. miesto: Martina Debnárová, 7.A 

2. miesto: Matúš Dušička, 9.B  

3. miesto: Šimon Paulíny, 6.D 

 

Biologická olympiáda – školské kolo 

1. miesto: Ján Klačan, 9.C  

2. miesto: Liliana Kučová, 9.A 

3. miesto: Natália Pyšná, 9.A 

 

Biologická olympiáda – krajské kolo 

6. miesto: Ján Klačan, 9.C 

 

Dejepisná olympiáda – školské kolo 

Kategória F – 6. ročník 

1. miesto: Lea Sára Žuffová, 6.A 

2. miesto: Alžbeta Valentová, 6.D 

3. miesto: Ema Valentová, 6.D 

 

Kategória E – 7. ročník 

1. miesto: Lea Kočajdová, 7.A 

2. miesto: Klára Kmeťová, 7.A 

3. miesto: Alžbeta Legíňová, 7.A 

 

Kategória D – 8. ročník 

1. miesto: Nina Beňová, 8.A 

2. miesto: Emília Skokanová, 8.A 

3. miesto: Bianka Murgašová, 8.C 

 

Kategória C – 9. ročník: 

1. miesto: Simona Tomečková. 9.B 

2. miesto: Ján Klačan, 9.C 

3. miesto: Matúš Dušička, 9.B 



40 
 

Geografická olympiáda – školské kolo 

Kategória G – 5. ročník: 

1. miesto: Kristián Eiben, 5.B 

2. miesto: Tomáš Turčan, 5.C 

3. miesto: Patrik Príč, 5.B 

 

Kategória F – 6. - 7. ročník: 

1. miesto: Lukáš Turčan, 7.A 

2. miesto: Klára Kmeťová, 7.A  

3. miesto: Christos Simos, 7.C 

 

Kategória E – 8. - 9. ročník: 

1. miesto: Aleš Sršeň, 9.C 

2. miesto: Simona Tomečková, 9.B 

3. miesto: Nina Beňová, 8.A 

 

 

Matematická olympiáda – školské kolo 

Kategória Z5 – 5. ročník: 

1. miesto:  Patrik Príč, 5.B  

Tomáš Turčan, 5.C 

Sofia Malá,5.A  

Lukáš Karolík, 5.A 

2. miesto: Jakub Lacko, 5.B 

3. miesto: Petra Mészárosová, 5.C 

 

Kategória Z9 – 9. ročník: 

1. miesto:  Aleš Sršeň, 9.C 

Viktória Podmanická, 9.B 

Martin Vajs, 9.A 

Veronika Holmiková, 9.B 
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Pytagoriáda – školské kolo 

Kategória P3 – 3. ročník  

1. miesto: Eliška Čiefová, 3.C  

 

Kategória P4 – 4. ročník  

1. miesto: Samuel Kováč, 4.C 

2. miesto: Matej Šuplata, 4.D 

3. miesto: Emma Tóthová, 4.A 

Kategória P5 – 5. ročník 

1. miesto: Tomáš Turčan, 5.C 

2. miesto: Nina Kadučáková, 5.C 

3. miesto: Marek Vladyka, 5.C 

 

Kategória P6 – 6. ročník 

1. miesto:  Patrik Puškár, 6.B 

2. miesto: Krištof Kašper, 6.D 

3. miesto: Lukáš Kurray, 6.B 

 

Kategória P7 – 7. ročník 

1. miesto: Alžbeta Legiňová, 7.A 

2. miesto: Martin Klačan, 7.D 

3. miesto: Ján Jakub Tomášik, 7.A 

Kategória P8 – 8. ročník 

1. miesto: Lucia Malysová, 8.A 

2. miesto: Terézia Chabanová, 8.B 

3. miesto: Matej Medveď, 8.B 

 

Matematicko-fyzikálna súťaž Náboj Junior – okresné kolo 

Tím Spojová B – Aleš Sršeň (9.C), Petra Oborilová (9.C), Viktória 

Podmanická (9.B), Martin Vajs (9.A) 

1. miesto v banskobystrickom kole 

2. miesto v slovenskom kole 

4. miesto v československom kole 

 

Tím Spojová A – Daniel Šebeň (8.B), Dárius Šebeň (8.B), Nina Beňová 

(8.A), Lucia Malysová (8.A) 

15. miesto v banskobystrickom kole 
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Súťaž o najoriginálnejšie nádoby na odpad 

1. miesto: 9.C 

2. miesto: 9.B 

3. miesto: 8.C  

 

 

 

 

Slávik Slovenska 2017 – školské kolo 

I. kategória 

1. miesto: Ema Koštialová, 2.A 

2. miesto: Katarína Tichá, 2.D 

3. miesto: Michaela Luptáková, 3.A 

 

II. kategória 

1. miesto: Katarína Mišková, 6.D 

2. miesto: Nela Agostine Chmelíková, 5.C 

3. miesto: Kamila Pompurová, 6.D 

 

III. kategória 

1. miesto: Lucia Koštialová, 8.C 

2. miesto: Romana Janka Očenášová, 8.C 
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Školské majstrovstvá Slovenska najmladších žiakov vo vybíjanej 

2. miesto: Tím ZŠ Spojová: Michaela 

Šaríková, (4.C), Matej Mandzák (4.C), 

Samuel Greško (4.C), Nina Barlová (4.C), 

Adam Choma (4.C), Katarína 

Christoferzen (4.B), Natália Kučerová 

(4.A), Petra Lapinová (4.C), Martin 

Poljovka (4.C), Adrián Siman (4.B), Tobias 

Strmeň (4.B), Natália Šporková (4.B), Peter 

Korčok (4.D), Ema Bažíková (4.C) a Maxim Šintaj (4.B) 

 

Okresné kolo vo volejbale 

1. miesto: Tím ZŠ Spojová: Michal 

Vais (9.A), Michal Lomenčík (9.B), 

Aleš Sršeň (9.C), Adam Hrušovský 

(9.A), Matúš Dušička (9.B), Marek 

Ťakuš (9.B), Matúš Jakubík (9.A), 

Samuel Babej (9.C), Matej Hraško 

(9.A), Martin Antalicz (9.A) a 

Pavol Dlhoš (9.C)  

 

Krajské kolo vo volejbale 

3. miesto: Tím ZŠ Spojová 

 

 

Okresné kolo v bedmintone 

Kategória žiaci:  

1. miesto: Aleš Sršeň (9.C) a Adam 

Hrušovský (9.A) 

 

Kategória žiačky: 

2. miesto: Klára Kmeťová (7.A) 

a Lucia Brišová (7.C) 
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Atletické preteky žiakov primárneho vzdelávania 

2. miesto: Tím ZŠ Spojová: Matej 

Mandzák (4.C), Maxim Šintaj (4.B), 

Sara Mikuška (4.B), Katarina 

Christoferzen (4.B), Ema Malíková 

(2.B), Alexandra Rumanovská (2.E), 

Oliver Palider (2.B), Oliver Gajdošovci 

(2.C)   

 

 

 

Horehronské hry 

Skok do výšky mladších žiakov 

2. miesto: Patrik Rakyta, 7.B 

 

Skok do diaľky mladších žiakov 

1. miesto: Martin Bayer, 7.B 

3. miesto: Patrik Rakyta, 7.B 

 

 

 

Okresné kolo v basketbale žiačok 

1. miesto: Tím ZŠ Spojová 

 

Majstrovstvá Slovenska v basketbale žiačok 

4. miesto: Tím ZŠ 

Spojová: Lucia 

Žilinská (9.C), 

Tereza Chabanová 

(8.B), Alexandra Jánošová (8.B), Nella 

Agostine Chmelíková (5.C), Nela Škulcová 

(7.B), Karolína Krnáčová (9.C), Karin 

Hašková (7.A), Petra Oborilová (9.C)  
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Gymnastický štvorboj 

Kategória A 

Dievčatá: 

1. miesto: Barbora Brunnerová, 3.A 

2. miesto: Liliana Roth, 2.E 

3. miesto: Táňa Zárišová, 1.C 

Chlapci: 

1. miesto: Dominik Lupták, 3.A 

2. miesto: Marek Liška, 2.A 

3. miesto: Patrik Gavel, 3.A 

 

Kategória B 

Dievčatá: 

1. miesto: Nina Kadučáková, 5.C 

2. miesto: Mia Mikuštiaková, 5.C 

3. miesto: Ema Bažíková, 4.C 

Chlapci: 

1. miesto: Samuel Remeň, 6.B 

2. miesto: Peter Kremnický 

3. miesto: Marek Záchenský, 6.A

 

Kategória C 

Dievčatá: 

1. miesto: Barbora Úporská, 7.D 

2. miesto: Natália Kalinová, 9.A 

3. miesto: Viktória Podmanická, 9.B 

Chlapci: 

1. miesto: Mário Bučko, 8.C 

2. miesto: Ondrej Kmeť, 8.A 

 

Gymnastický štvorboj – okresné kolo 

Kategória A  

Dievčatá: 2. miesto 

Jednotlivci: Sebastián Samson, 3.A 

Kategória B  

Dievčatá: 1. miesto 

Chlapci: 1. miesto 

Kategória C 

Dievčatá: 1. miesto 

Chlapci: 2. miesto 

Jednotlivci: Lea Meszárosová, 7.B 
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www.úlet.zš/vlastná_tvorba  

Báseň o láske 

Láska to je amulet,  

ktorý nosíš v srdci, 

je to tvoja ochrana, 

vodne a aj v noci. 

Michaela Poljovková a Simona Sanitrárová, 4.C 

 

Charakteristika Spongeboba 

     Spongebob je postavička z detského kresleného seriálu o mestečku v 

mori nazývané Zátišie bikín. Táto postavička prežíva dobrodružstvá so 

svojím najlepším kamarátom Patrikom Hviezdicou. V niektorých dieloch 

vystupujú aj iní jeho kamaráti a obyvatelia mora. Spongebob sa veľmi rád 

hrá a preto spôsobuje problémy celému mestečku a veľké škody. Keď sa 

snaží tieto problémy a škody napraviť, vymyslí spôsob nahradenia škôd. 

Nie vždy sa mu to podarí.  

     Spongebob je zaujímavý tým, že je to žltá špongia, má hnedé nohavice, 

bielu košeľu, červenú kravatu, biele ponožky, čierne topánky. Na jeho 

tvári sú veľké vypučené oči a ústa s červeným jazykom. V ústach sú dva 

veľké predné zuby. Ruky a nohy sú dlhé a chudé. Jeho smiešny hlas 

vystihuje jeho detskú povahu. 

Býva v dome pod ostrovom, ktorý vyzerá ako ananás. 

Žije tam s ním aj domáci miláčik, ktorý sa volá Gary. 

Chodí do práce k pánovi Euženovi Krabsovi, do 

podniku nazývaného Podnik u chrumkavého kraba. 

Pracuje u neho ako kuchár a pripravuje hamburgery. 

Miluje svoje mestečko a rád robí rôzne hlúposti. Je 

veselý, jeho nálada je väčšinou dobrá, sranduje, rád sa hrá, miluje 

bublifuk.  

Tento seriál som pozerala v televízii už od malička. Veľmi sa mi páčili 

jeho dobrodružstvá a vtipné príbehy. Vždy, keď sa skončil diel tohto 

seriálu, bola som nešťastná a chcela som vidieť ďalší. 

Bronislava Krajňáková, 6.D 

http://www.úlet.zš/vlastná_tvorba
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Škriatok Dobbi 

    Bol večer, išla som si ľahnúť do postele, ale niečo sa mi pohlo pred 

očami. Nebol to oco, ani mama a dokonca ani môj pes, či mačka Líza. 

Zľakla som sa, lebo som bola doma sama. No nie tak celkom sama, bola tu 

babka, ale tá už zaspala. Išla som sa pozrieť, lebo zvedavosť mi nedala. 

Ale bol tu jeden problém – veľmi som sa bála. 

Keď som nabrala odvahu, vykročila som 

z postele ľavou nohou, lebo babka hovorievala, 

že keď vstanem ľavou nohou, budem mať 

šťastie. Ale bola pravda, že ja som tomu 

neverila. Keď som sa postavila, povedala som: 

„Haló, ktooo tuuu je?“, ledva som sa zajakala. 

A pred posteľou bol akýsi škriatok. Mal vysokú 

čiapku, veľké modré oči a bol ako plyšák. „Ako 

sa voláš?“, spýtala som sa. „Volám sa Dobbi“, 

povedal bojazlivo. „Čo tu robíš?“, spýtala som 

sa prekvapene a trochu aj so strachom. „No my 

škriatkovia chodíme po svete, no a ešte vieš, 

my u nás, v krajine rozprávok, máme také veľké koleso a sú na ňom 

všetky mená detí z celého sveta. Včera som krútil ja a vyšlo tvoje meno, 

teda Aleksis Makarová“ vysvetľoval Dobbi. „Áno, to som ja.“, povedala 

som a už som aj zabudla na strach. „A ako dlho u mňa budeš?“, spýtala 

som sa, lebo som sa chcela dozvedieť viac. „To podľa toho, ako rozhodne 

kráľ škriatok a volá sa Trpko Škriatok Škriatkovský Najškriatkovejší.“, 

povedal mi. Ja som sa išla popučiť od smiechu, vraj nejaký Trpko Škriatok 

Škriakovský Najškriatkovejší. Neustále som sa smiala. Ale Dobbimu to až 

tak smiešne nepripadalo. Naštval sa. Spýtala som sa, čo mu je a on povedal 

iba, aby som sa ich kráľovi NESMIALA!!! Dôrazne mi povedal, že to NIE 

JE NA SMIECH! A ešte aby som nezabudla povedal: „AK SI BUDEŠ 

ROBIŤ SRANDU Z NÁŠHO KRÁĽA, BUDEM SMUTNÝ.“ Tak som 

povedala, že si z ich kráľa nebudem robiť srandu a dodala som: „ale vieš 

mi povedať kto mu dal také smiešne meno?“ „Aleksis!!!“ zakričal na mňa, 

ak sa to tak dalo nazvať. „No dobre, dobre.“, povedala som smutne, lebo to 
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meno bolo veľmi smiešne. No a potom som išla spať. Ráno, keď som sa 

zobudila, prišla mama spolu s otcom domov z Nemecka. Keď som ich 

uvidela, zjačala som „HURÁ“ a zvrieskla som tak, že sa otriasol celý dom. 

Mamina aj ocino boli šťastní, že ma znovu vidia. Keď som im povedala, 

čo sa tu u nás prihodilo, skoro odpadli. Ale nemyslite si, že to bol koniec. 

Potom sme sa všetci naraňajkovali. Ale v ten deň som nešla do škôlky, 

lebo bola nedeľa. Cez deň sme boli doma a poobede sme sa išli prejsť. 

     Večer som sa išla okúpať. Ľahla som si do postele a spolu Dobbim sme 

si prečítali rozprávku, zavrela som oči a zaspala som. Keď som sa 

zobudila, veľmi som sa preľakla, lebo Dobbi tu nebol. Zišla som dole po 

schodoch a tam ma už smútok a strach celkom prešiel, pretože za 

kuchynskou linkou stál Dobbi a pripravoval nám desiatu do škôlky, lebo 

som sa rozhodla, že si ho zoberiem so sebou. Keď mi mamina urobila 

moje obľúbené raňajky, teda cereálie s mliekom, išli sme do škôlky. 

Cestou sme zobrali moju najlepšiu kamarátku Emku Krkahájovú.Hneď, čo 

si sadla veľa mňa, tak sa ma spýtala, čo to držím v rukách. Odpovedala 

som jej, že „Dobbiho“. „Dobbiho? A to je kto?“, spýtala sa nechápavo. To 

je taký škriatok, ktorý sa mi raz večer zjavil pred posteľou. A vyrozprávala 

som jej celý príbeh. 

Michaela Poljovková, 4.C 
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Mačiatko a kuriatko 

     Kde bolo tam bolo, bol raz jeden čierny kocúrik a ten kocúrik sa volal 

Samsung. Kocúrik kráčal po Jabríkovej ulici a oproti išlo malé, žlté 

kuriatko. Kocúrik si povedal: „Mňaaam, aké fajné mäsko.“ Na zemi bola 

omrvinka z rožka, kuriatko ju spapalo, ale začalo sa dusiť. Kocúrikovi 

zrazu prišlo kuriatka ľúto, a tak mu povedal: „Kuriatko, napi sa vodičky.“ 

Kuriatko sa napilo vodičky a hneď mu bolo lepšie. Kuriatko povedalo: 

„Ďakujem ti, kocúrik. Zachránil si mi život. A ozaj, ako sa voláš?“ 

Kocúrik povedal: „Volám sa Samsung. A ty sa ako voláš?“ „Mňa volajú 

zázračné kuriatko.“ „A prečo?“ „Lebo každému, kto mi pomôže, splním 

jedno prianie.“ „A splníš aj mne?“ „Áno, splním. A aké?“ „Budeme 

kamaráti?“ „Dobre, tak sa poďme spolu hrať.“ 

     Simona Sanitrárová, 4.C 
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Kocúr a myšky 

Žil raz kocúr na dvore   

a  myšky zas v komore. 

Kocúra to naštvalo, že sú vnútri myšky, 

preto išiel za pánom oblizovať nôžky. 

 

Darmo priadol... 

kocúr letel ako sokol.  

A keď letel, začal snívať, 

že s myškami bude nažívať. 

 

Postaví si domček nový,  

že vraj bude poschodový! 

Domček nový,  jak sa patrí, 

z okna bude vidieť Tatry. 

Žiť sa im už bude krásne, 

každý deň budú  písať básne.  

Keď náš kocúr doletel, sen jeho sa rozletel. 

 

Zrazu prestal snívať 

a  v altánku na dvore opäť začal bývať. 

 

Nehneval sa na myšky, 

keď dostal  müsli do misky 

a k tomu troška mliečka 

pritvoril si viečka... 

 

 

 

 

Dominik Búry, 5.B 
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Kocúrik 

To, že kocúr čistotný býva, 

to, že občas od nudy nahlas zíva, 

to, že umýva sa po jedle, 

to veru čistá pravda je. 

 

Kocúrik milý, čiernučký,  

občas špinavý býva od tužky, 

mliečko z misky líže rád, 

s každým chce byť kamarát. 

 

Prečo mu teda fúzik ovisne, 

čo sa mu teda zdá ako v zlom sne? 

Keď tvrdia o ňom klamstvá, lži, 

že skáče rád po kaluži,  

že šunku z desiaty chce zjesť, 

miesto sliepky vajce zniesť, 

že škaredo píše po múroch, 

nespisovne kričí po kocúroch, 

nesprávne skloňuje ťažké slová, 

chyby v íčkach gumuje zas a znova, 

slová vybrané píše kadejak, 

že vôbec nie je dobrý žiak! 

 

Hoci je kocúrik malý, chlpatý, 

gramatiku už dávno dostal do hlavy, 

píše krasopisne, úhľadne... 

gramatická poučka vždy ho napadne. 

Múdry je veru ako sova – výr, 

a túto pravdu, prosím, ďalej šír! 

Alexandra Rusková, 5.C 
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Aztec´s treasure 

     Jean is from Paris. He has a crazy uncle Antonio Burito. His aunt is 

Jeanette Burito. They have two little children and their pet – it is a hen 

called Gallina. 

     One day Jean went for Christmas to Mexico. He came there on the 21 

of December. He called a taxi but he couldn´t speak Spanish so it was a 

little problem. “Bonjour! Je m´appelle Jean. Parlez-vous français?“ “Eeee? 

¿Habla español?“ Jean couldn´t speak, so he left the taxi and went into the 

street. He heard strange voices coming from a dark street. He came to a big 

door. Suddenly the door opened. When he came into the building, he saw a 

big, old man in Aztec clothes. “Hello, Jean. I am waiting for you.“ “Where 

do you know my name from?“, asked Jean. “That isn´t important.“, said 

the Aztec man. “My name is Tukatu.“ Tukatu started to speak about the 

old, forgotten treasure in the city of Tenochtitlán. Tukatu gave Jean a map 

and some old symbols of Aztec language. “You must go there alone and 

you can take anything you like. But you mustn´t take the gold flower from 

the kill table.“ When Jean left the room, he stopped. He wanted to ask 

Tukatu why the flower was so important, but the door disappeared. When 

he left the dead end, he went to visit his family. “Hello Jean. How are you 

? What is new in Paris? I haven´t been there for two years.“, said Jeanette. 

“And what about your sister, Charlene?“ “Oh, Charlene is well, now she is 

at the university in Australia. I am very tired, so can I go to sleep now?“ In 

the room, Jean started to look at the map and things from Tukatu.  

The next day he started his big trip. But he didn´t see a man who was 

following him. It was John from New York and he knew about the 

treasure, too. Jean came to the cave Aztec symbols. He followed the 

symbols and the found a big golden gate to Tenochtitlán. He came in the 

city. He waw the hold houses and some old toys, clothes and food in them. 

When he came to big stairs, he saw the kill table. He stepped on a button. 

The button opened the tomb. There was an Aztec wizard who was holding 

the magic golden flower. He looked at the flower, but suddenly he 

remembered the advice from Tukatu – Don´t touch the golden flower! He 

saw a big chest with gold and diamonds. He started to take as much gold 
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as he could but suddenly he was John with the golden flower. Then the 

earthquake started. They started to run bug big rocks covered John and the 

flower. Jean came back to the gate and he ran out from Tenochtitlán. He 

came back to his car very quickly and went back to the city. “Oh, it´s a 

pity becase I haven´t got any gold or diamonds. I must lose them while I 

was running away. And now the treasure is lost forever.“ Suddenly he was 

one diamond in his hand. “It is nice. It will be perfect in the necklace!“ He 

came back to his aunt and uncle. “Hello! Where were you?“, they asked. “I 

was at the jewelry shop. I bought the Christmas present for Charlene.“, 

said Jean. “Oh! What is it?“ “I bought her a diamond.“, said Jean. He 

didn´t say that he was in Tenochtitlán and he didn´t say anything about 

John. Jean had a lovely, merry Christmas with his family in Mexico and he 

gave his sister Charlene a diamond necklace. 

Nina Beňová a Timea Diaková, 8.A 
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My little poem 

Friend, you are in my life 

And I always want to be by your side. 

You helped me when I was down, 

You didn´t leave me and that´s the friendship love. 

 

I can´t leave you too. 

I do all what I can do. 

When the stars will fall 

A light from Sun will become small, 

Rainbow can shine forever, 

And without friends your life is light never. 

 

Who has a friend is happy all the time,  

Who says “It isn´t important“ he lies! 

Friends, I can´t forget what we did together, 

We will be friends forever.   

Then again the star shines. 

They forever stay friends of mine. 

Timea Valachová, 8.A 

 

 

 

The brain 

Brain is really important thing, 

with it you can draw, run, sing. 

With it we can think about things, 

like why birds have got wings, 

or why is sun shining in the sky, 

lots of questions: Why? Why? Why? 

 

 

Michaela Šaríková, 4.C 
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Eva Kovaříková, 6.B 
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Christos Simos, 7.C 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasmin Pavlúsová, 7.C 
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Karin Kapustová, 8.A 
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Viktória Paluchová, 7.C 
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Jakub Tuček, 7.D 
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Emma Simanová, 7.D 
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Katarína Tesárová, 7.B 
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Martina Dančová, 4.A 
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www.úlet.zš/cudzojazyčné_okienko 

Anglický jazyk 

 

Complete the crossword. 

 

 

1. Rifle 

2. Tenisky 

3. Rukavice 

4. Oblečenie 

5. Sukňa 

6. Nohavice 

7. Košeľa 

 

Alžbeta Murgašová, 5.C 

 

 

Clothes 

If you are a man or woman,  

Clothes have to wear every human.  

It doesn´t matter what people say, 

They can make you a better day. 

It doesn´t matter what´s the weather, 

They should make your mood better. 

T-shirt, shoes, dresses, sweater, 

When it´s raining you wear a hat 

If  you don´t want to get wet. 

Let´s just say, 

Clothes are part of your day. 

 

Alexandra Šaríková, 8.A 

 

 

http://www.úlet.zš/cudzojazyčné_okienko
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Francúzsky jazyk 

 

Testez vos connaissances sur la France et la langue française. 

I. LA CULTURE 

1) La France se trouve en Europe ...  

a) centrale  b) occidentale   c) orientale 

 

2) La capitale de la France s´appelle ... 

a) Lyon   b) Marseille  c) Cannes   d) Paris 

 

3) La rivière en capitale de la France est ... 

a) la Seine   b) la Garonne  c) la Loire  d) le Rhône 

 

4) Qui est-ce?  

a) Antoine de Saint-Exupéry b) Jean Jacques Rousseau 

c) Napoléon    d) Jules Verne 

 

 

5) Qu´est-ce que c´est? 

a) la Tour Eiffel 

b) la Cathédrale Notre-Dame 

c) le Louvre  

d) la Défense 

e) l´Arc de Triomphe 

 

 

II. LE VOCABULAIRE 

6) Exemple: L´école => la classe;    LA MAISON => ... 

a) le jardin  b) la chambre  c) le lit  d) la voiture 

 

7) Nous allons à Paris. Nous y allons ... 

a) l´avion  b) en l´avion  c) avion  d) en avion 
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8) Mon ami habite ... Suisse, ... Genève. 

a) à, en   b) à, à   c) en, à   d) en, en 

 

9) Quel temps fait il aujourd´hui?  

a) Il fait beau.  b) Il neige.   

c) Il y a  du soleil. d) Il pleut. 

 

10) Les membres de la famille: 

............  la grand-mère;         le père  ............;     le frère  ............ 

a) le grand-père, le papa, la fille  b) le grand-père, la mère, la soeur 

c) le papa, la mère, la fille   d) le papa, la mère, la soeur 

 

  III. LA GRAMMAIRE 

11) Aujourd´hui, nous sommes ... 2015. 

a) le premier décembre b) premier décembre  c) le un décembre

  

12) Demain, vous ... des livres. 

a) lire   b) lisez  c) avez lu  d) allez lire 

 

13) Qu´est-ce que tu aimes ...?  

a) fais  b) faire  c) as fait  d) vas faire 

 

14) Les adjectifs possessifs. 

Je => ... cahier  Il => ... voiture Nous => ... amis    Elles => ... cartes 

postales 

a) mon, son, notre, leur 

b) mon, sa, notre, leur 

c) mon, sa, nos, leurs 

d) mon, sa, notre, leurs 

 

15) Quelle phrase est correcte? 

a) Pierre fait du football.   b) Pierre fais du football. 

c) Pierre fait au football.   d) Pierre fait football. 
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Nemecký jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

1) Wichtig zum Leben ist ... 

2) Alles Gebäck sind von das. 

Das ist ... 

3) Leerdammer ist ... 

4) Getränk aus München. 

5) Gegensatz salzig ist ... 

6) Weiß Getränk aus der Kuh. 

7) Gemüse, von dem Sie weinen. 

8) Grün, oval, oblong Gemüse. 

9) Kleine, rot, süße Obst. 

Maruska ging an ... 

10) Öl aus der Oliven. 

11) Kleine, grüne Kugel. (Gemüse) 

12) Rot, alkoholisches Getränk. 

13) Gegensatz gekocht, gebacken 

ist ... (raw cake ) 

 

 

 

 

1) Hier können Sie Kaffee trinken. 

2) Süßplatzchen andres ... 

3) Gelb Teil des Ei. 

4) Die meiste Obst. Es ist rot, gelb 

oder grün. 

5) Süßsauer grün oder gelb Obst 

wie Apfel. 

6) Gegensatz gekocht, gebacken ist 

... (raw cake ) 

 

1) Die Traube, die Pfirsich, die 

Brombeere, die Zitrone sind 

... 

2) Olive, Sonnenblumen, Raps 

... 

3) Huhn Produkt. 

 

1) Es ist Gebäck, aber es ist 

nicht das Brot. 

 

Viktória Podmanická, Daniela Gazdaricová, Ema Vavrinčíková, 9.B 
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Španielsky jazyk 

 

Do krížovky doplň správne slová: 

 

1. ona 

2. vlajka 

3. vlasy 

4. žena 

5. my 

6. tučný 

7. modrá 

8. stará mama 

9. brat 

10. dom 

11. otec 

12. hudba 

13. chlapec 

14. číslovka 2 

15. čítať 

16. priateľ 

 

Sára Rusková a Vanesa Rajnohová, 8.C 
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www.úlet.zš/zábavník 

Dejepis 

Do krížovky doplň správne slová: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Staršia doba kamenná 

2. Grécky mestský štát 

3. Zariadenie na určenie svetovej strany 

4. Germánsky kmeň 

5. Civilizácia starého orientu 

6. Grécka kultúra 

7. Jeden z prarodičov ľudstva 

8. Náboženstvo, ktoré vzniklo v Indii 

9. Civilizácia, v ktorej vládli faraóni 

10. Mesto v starovekom Grécku 

11. Dohoda na základe ústupkov 

12. Vojna medzi Aténami a Spartou 

13. Sedem ... sveta 

14. Priezvisko prvého riaditeľa múzea v Kodani 

15. Hradby v Grécku      Lea Sára Žuffová, 6.A 
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Geografia 

V osemsmerovke nájdi nasledovné geografické pojmy: 

ANGARA, ÁZIA, BRITÁNIA, ČAD, DUNAJ, GANGA, GHANA, 

HIMALÁJE, KASPICKÉ MORE, KONGO, MEKONG, OB, OMÁN, 

PAMÍR, SEINA, TIGRIS 

 

Karolína Petríková, 6.A 
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Fyzika 

Do krížovky doplň správne slová: 

 
1. Ako sa nazýva súčiastka, ktorá má schematickú značku  

2. Jednotka elektrickej práce, najmä v domácnosti 

3. Základná jednotka elektrického prúdu 

4. Vodivé pospájanie rôznych prvkov sa nazýva elektrický ... 

5. Základná jednotka elektrického napätia je ... 

6. Dej, pri ktorom prechodom elektrického prúdu elektrolytom dochádza 

k látkovým zmenám 

7. Fyzikálna veličina, ktorá má jednotky J, kWh sa nazýva elektrická ... 

8. Elektróda, na ktorej sa pri elektrolýze vylučujú katióny 

9. Rezistor s premenným odporom 

10. Odtrhávaním elektrónov v plyne pôsobením vonkajšími činiteľmi 

vznikajú katióny a anióny. Tento dej sa nazýva ... plynu. 

 

Martin Vajs, 9.A 
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    www.úlet.zš/správne_riešenia 

Kvíz o SNP 

1c, 2a, 3b, 4b, 5b, 6b, 7a, 8c, 9a, 10a, 11c, 12b 

 

Mozgové bludisko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejepis 
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Geografia 

 
 

 

Fyzika 
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Anglický jazyk  

 
 

 

Francúzsky jazyk 

1b, 2d, 3c, 4c, 5a, 6b, 7d, 8c, 9d, 10d, 11a, 12d, 13b, 14c, 15a 

 

Nemecký jazyk 
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Španielsky jazyk 
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www.úlet.zš/slovo_na_záver 

 

Ďakujeme všetkým za pekné príspevky, obrázky a fotky. Prajeme Vám 

veľa úspechov do posledných troch mesiacov tohto školského roka, 

deviatakom prajeme, aby sa im vydarilo testovanie T9 a prijímacie 

skúšky na strednú školu. Stretneme sa v júni.  

 

Redakčná rada  

 

Príspevky do tejto podoby zostavili: 

Mgr. Jana Kovaľová, Mgr. Iveta Mihalíková, Mgr. Paulína Krchmanová 

Foto: pedagógovia a žiaci našej školy 
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