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Zo života školy 
 
 

FEBRUÁR  

2. 2. – Zápis žiakov do 1. ročníka 

13. 2. – Valentínska pošta a stolnotenisový turnaj  

MAREC 

3. 3. – Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 

13. 3.  – Rozprávky nad zlato  

16. 3. – Pangea – matematická súťaž, 7. ročník 

            – Deň ľudovej rozprávky – návšteva mestskej knižnice  

               v Handlovej, 5. – 6. ročník 

17. 3. – Pytagoriáda – okresné kolo 

27. 3. – obvodné oslavy Dňa učiteľov 

            – Deň narcisov 

           – Noc s Andersenom 

APRÍL 

- rok Ľudovíta Štúra 

10. 4. – Beh Oslobodenia mesta Handlová  

15. 4. 2015 – Testovanie T9-2015  

20. – 24. 4.  – Zber papiera a použitého kuchynského oleja 

22. 4. – Handlovské športové hry 

       – Deň Zeme  

24. 4. – Vystúpenie sokoliarov 

 

Matematika inak 
 

Matematická krížovka 
 

 1. Označenie AB   

     znamená:  

     ...................... AB. 

 2. Ako sa volá prvé  

     písmeno gréckej  

     abecedy? 

3. Aké znamienko má  

    slovo rozdiel? 

4. Ktoré je najmenšie  

    dvojciferné číslo? 

5. Ako sa nazýva uhol, ktorý má 90°? 

6. Aký je výsledok príkladu 240 : 20? 

7. Koľko je 100 cm? 

8. Ako sa volá výsledok delenia?  

 

 

 

 

  Jedným ťahom 
  Skúste tieto obrázky  

  nakresliť jedným ťahom.  

        

 

 

 

 

 

1.          

    2.      

    3.      

 4.         

   5.       

6.          

  7.        

 8.         



Zvieratá nás prekvapia 
 

Viete, že ... zvieratá sú samé prekvapenie! Možno ste o 

niektorých z týchto faktov počuli, no určite sa nájdu aj také, ktoré vás 

prekvapia. Tieto zaujímavostí zo zvieracej ríše vás určite rozveselia a zlepšia 

náladu. Poďme sa na ne pozrieť bližšie. 

1. Keď vydry spia, držia sa za ruky, aby od seba neodplávali.  

2. Kuriatka medzi sebou 

komunikujú už z vajíčka. 

 

3. Morské koníky tvoria páry na celý  život. Keď cestujú držia sa za chvosty. 

4. Kravy si hľadajú najlepších priateľov a trávia s nimi väčšinu svojho času. 

5. Snežný leopard 

používa svoj huňatý 

chvost ako deku. 

6. Mladé šimpanzy sa hrajú s kameňmi a palicami, tak ako ľudia s bábikami. 

7. Veveričky každoročne zabudnú, kde si ukryli stovky orieškov,          

    a tak z nich môžu vyrásť nové stromy. Adoptujú si cudzie mláďatá,  

    ak ich rodičia umrú. 

8. Korytnačky dokážu    

    dýchať zadkom. 

 

9. Delfíny si dávajú mená. 

Rozprávky nad zlato 

 
Dňa 13.3.2015 pod vedením pani učiteľky Čertíkovej sa počas hodiny 

čítania všetci žiaci I. stupňa zapojili do besedy a kvízu o rozprávkach 

„Rozprávky nad zlato“.  

Spočiatku hádali najznámejšie 

rozprávky podľa obrázkov na 

interaktívnej tabuli, spomenuli  si aj 

najznámejších detských ilustrátorov.  

 

 

 

Napokon sa rozprúdil kolotoč 

otázok a odpovedí na tému 

klasických ľudových rozprávok.  

 

 

 Deti boli naozaj šikovné a dokázali, že rozprávky čítajú a poznajú, preto 

sladká odmena nikoho neminula.  

  

 

 

 

                  



Marec – mesiac knihy 
 

 

Kniha a čo bolo pred ňou 

V prvopočiatkoch, keď ľudia vytvorili reč pre svoje potreby 

vzájomného sa dorozumievania, sa tiež objavila potreba vytvoriť znaky, teda 

písmo, a objaviť materiály k zaznamenávaniu myšlienok ľudstva.   

Medzi najskorších predchodcov knihy tak 

patrí kameň, drevo, potom drevené alebo 

hlinené doštičky. Na doštičky sa rylo 

rydlom alebo iným ostrým predmetom. 

Doštičky sa skladali na seba a spájali sa  

koženými  remienkami alebo tiež krúžkami z kovu.  

Neskôr sa začalo písať na 

papyrus a pergamen. Písalo sa 

ručne brkom. Jednotlivé diely 

papyrusu či pergamenu boli 

zlepované do pásov a navíjané do 

zvitkov. Tieto zvitky sa navinovali na 

dve tyče a pri čítaní sa popísaný 

materiál odvinoval z jednej na druhú. Takto vznikla zvitková kniha a jedna z 

prvých knižných foriem. 

 

Zdroj: http://www.polygrafia-fotografia.sk/8041 

 

      Prianie mamičke 
          

Pre mamičku moju milú,    Deň matiek je šťastný sviatok, 

ktorú rada mám,     opakuje sa rok čo rok. 

veľké srdce namaľujem,    Jeden deň má vyhradený, 

k sviatku jej ho dám.     nech môže byť oslávený. 

 

Na Deň matiek darujem jej   Želáme im pekné prianie, 

jednu malú básničku,    báseň, verš a vinšovanie.  

mamička hneď bude mať   Krásne sú ako lúčny kvet, 

radosť na srdiečku.    praje im v tento deň celý svet. 

P. Bartová (8. ročník)   S. Dobrotka (9. ročník) 

  

 

V tento deň má sviatok mama,  Dnes má každá mama sviatok, 
nemala by ostať sama.   zaslúži si viac než kvietok. 

Zdravie, šťastie, veľa lásky,   Podaruj jej veľa lásky, 

darujem jej kvietok z lásky.   aby mala šťastné vrásky. 

   

Darček sama vyrobím,   Úsmev je vždy najkrajší, 

radosť je ním urobím.    určite ju poteší. 

Keď kráčame po chodníčku,  Objať vrúcne ju tiež treba,  

vždy ma chytí za ručičku.   aby mala radosť z teba. 

    

Veľký božtek jej ja dám,   Svoje srdce jej daj celé, 

pretože ju rada mám.    ona ho už dala tebe. 

A. Kráľová (8. ročník)   K. Kráľová (8. ročník) 

 

 

 

Už to príde o chvíľu,             Moja mama ako kvietok je, 

v peknú krásnu nedeľu.            starať sa o nás veľmi dobre vie. 

Tak prajme mamám veľa zdravia,           Vždy keď vyjde slniečko, 

ako to všetci radi vravia.            dám jej pusu na líčko. 

          M. Kotučeková (8. ročník) 

http://www.polygrafia-fotografia.sk/8041


Deň matiek 
  

V druhú májovú nedeľu sme oslávili Deň matiek. Žiaci si pre 

mamičky a staré mamy pripravili kultúrny program.  

Naši najmenší, škôlkari, ich 

potešili tančekom. Školáci uvili kytičku   

z pesničiek, básničiek, scénok, 

divadielka, moderného i ľudového   

                                                  tanca.  

 

 

 

 

 

 

 

Program obohatili svojím vystúpením aj žiaci zo 

ZUŠ a ZUŠ Volcano.  

  

Veríme, že oslávenkyniam sa program páčil. 

Účinkujúci sa týmto vystúpením podieľali na znásobení 

sviatočnej atmosféry tohto dňa. 

Básničkujeme o knihe 

       

        Opäť je tu marec,         Hrdina sa v knižke zjaví, 

         kniha nie je zlá vec.        potom o tom každý vraví. 

         V knihe malé písmenka,        Marec na nás volá, 

         anjelove krídelká.         čítať, to je naša vôľa. 

  

         V knižnici je plno ľudí,        Palculienka, Popoluška, 

          každý si len hlavou krúti,        Janko Hraško a veľká haluška. 

          ktorú knihu vyberie si,        Knihu prečítam za deň, 

          požičať si hneď dve musí.        tak končí naša báseň.  

 

         M. Hatalová, D. Krajčiová (7. ročník) 

 

 

 

 

Leží kniha zelená,        Mesiac knihy je už tu,   

pod ňou ďalšia červená.       každý číta o dušu. 

Na stole je deväť kníh                                      Veľká, malá kniha stačí, 

a veľa, veľa prachu v nich.                               dôležité je, aká sa ti páči. 

Ten, kto číta knihy rád, 

prečíta ich aj päťkrát.                                       Predstavivosť veľkú máš, 

Kniha nie je únava,                                          nové knihy si hneď objednáš. 

Je to veľká zábava.                                           Potom čítaš deň i noc, 

Keď je vonku búrka veľká                               niekedy aj do Vianoc. 

a vypadne ti telka,                                             A. Kráľová (8. ročník) 

tak ťa čaká kniha tenká. 

J. Bardačová (9. ročník)  



Tvoríme projekty 
Na hodinách geografie, dejepisu, biológie, angličtiny a dejepisu         

si žiaci osvojovali a utvrdzovali nové poznatky tvorením projektov.   

Žiaci piateho ročníka:   

 prezentovali svoje vedomosti o živote rieky, činnosti vetra a ľadu (projekt: 

Život rieky, vetra a ľadu),  

 naučili sa, ktoré rastliny rastú a zvieratá žijú v džungli, v savane a v púšti 

(projekt: Krajiny teplého podnebného pásma),   

 spoznali aké druhy pôdy sa nachádzajú na 

našej planéte (projekt: Pôdne typy),  

 oboznámili sa s lesom, jeho rastlinami 

a zvieratami (projekt: Lesy  mierneho podnebného pásma),  

 poznatky o polárnych krajinách aplikovali pri tvorbe projektu Polárne 

krajiny.  

 

 

 

 

Šiestaci v projektoch uplatnili svoje vedomosti o riekach, jazerách a 

vodopádoch Ameriky, o jej ostrovoch a mestách. 

 

    Sokoliari 

24. apríla sa v priestoroch školského areálu uskutočnilo vystúpenie 

sokoliarov. Chovateľ týchto dravých vtákov nás oboznámil so základnými 

informáciami  o nich, ako sú napríklad ich výskyt, potrava, výskyt ich 

hniezdenia, dôvod vzácnosti týchto vtákov, ale aj užitočnosť či škoda nimi 

spôsobená poľnohosodárskym i vidieckym chovateľom hydiny a drobného 

vtáctva. Ďalej nás oboznámil s ďalšími zaujímavosťami, napríklad: Prečo 

sova môže otočiť hlavu o 360°? Vysvetlil nám, že sovy majú raz toľko 

krčných stavcov ako človek, preto môže sova vykonať tento náročný pohyb 

bez námahy.  

Niekoľkí žiaci si mohli aj podržať dravých operencov, napr. 

plamienku driemavú, sokola lastovičiara, výra skalného, krkavca, sovu 

snežnú ... 

Pomocou návnady predvádzal 

nielen peknú stavbu dravcov a ich 

sfarbenie, ale aj ich lov a manévrovacie 

schopnosti pri love koristi v letku.  

 

Na záver sa každý mohlo 

odfotiť s drvými vládcami oblohy.  

     

 S. Dobrotka (9. ročník) 

 



S 

I 

E 

D 

M 

A 

C 

I 

 

 

 

  22. apríl – Deň Zeme 
Pri príležitosti Dňa Zeme si žiaci pripomenuli 

dôležitosť Zeme, zachovávanie čitoty v prírode a dodržiavanie zásad 

recyklácie odpadov. Svoje postrehy a postoje zhrnuli do Desatora 

ekologických pre Zem, vytvorili plasty, ktoré letia svetom, vlajku Zeme, 

ktorá okrem svetadielov znázorňuje aj podanie bielej 

a hnedej ruky, čo 

symbolizuje znášanlivosť 

všetkých národov sveta.   

K zlepšeniu životného 

prostredia prispeli vysadením nových stomčekov. 

 

Zber papiera 
Aj počas tohto školského roka prebiehal na našej škole zber papiera. 

Zapojili sa do neho žiaci takmer všetkých ročníkov. Každý, kto sa zapojil, tak  

prispel k ochrane životného prostredia. 

Vyhodnotenie - žiaci 

1. miesto: Sofia Palatická, 4. ročník   842 kg 

2. miesto: Martina Hatalová, 7. ročník  594 kg 

3. miesto: Bianka Hianiková, 5. ročník  510 kg 

 

Vyhodnotenie - triedy 

1. miesto: 5. ročník     1 457 kg 

2. miesto: 4. ročník     1 153 kg 

3. miesto: 7. ročník        952 kg 

Celkovo sme vyzbierali 5 391 kg papiera, čo je 5, 391 tony. 

Vedeli ste, že použitím zberového papiera pri výrobe 1 tony papiera sa ušetrí 

približne 17 stromov?  

To znamená, že sme spoločne ušetrili 91 stromov. 

 

 

 

 spoznávali Londýn, hlavné  mesto Veľkej    

 Británie (projekt: London)  

 oboznámili sa s pohoriami, nížinami, plošinami, riekami a jazerami     

Ázie (projekt: Povrch Ázie v kocke) 

 získali poznatky o ostrovoch Ázie (projekt: Ostrovy Ázie) 

    

        

    

    Ôsmaci: 

 oboznámili sa 

s kultúrou, 

hospodárstvom a životom tretieho 

najväčšieho európskeho štátu – s Francúzskom, 

 spoznali susedné štáty našej krajiny, 

 získané poznatky o druhohorách aplikovali v projekte na biológii.  

         Všetky projekty boli vystavnené vo vestibule našej školy, kde si ich so 

záujmom pozerali nielen ich autori, ale aj žiaci iných ročníkov.  

 

 



Noc s Andersenom 
 

V piatok 27. marca 2015 sa naša škola zapojila do medzinárodného 

projektu Noc s Andersenom.  

V Obecnej knižnici v Ráztočne 

pán starosta zodpovedal žiakom ich 

zvedavé otázky. Po prezretí priestorov 

knižnice a obecnej kroniky sa všetci 

vrátili do školy na chutnú večeru. Po nej začali aktivity s knihami – čítanie, 

kreslenie, počúvanie rozprávok, kvízy, súťaže, práca s interaktívnou tabuľou.  

Starší žiaci si pripravili pre 

mladších prierez životopisom H. Ch. 

Andersena, divadelne stvárnili 

rozprávku, ktorú im mladší žiaci prečítali 

a pripravili pre všetkých pamätné 

preukazy. Skúškou odvahy bola nočná vychádzka do okolia školy. Po nej 

nasledovalo hľadanie knihy a opäť čítanie kníh a počúvanie rozprávok.  

Noc všetci strávili príjemným odpočinkom v priestoroch materskej 

školy a školského klubu. 

Cieľom projektu bolo rozvíjať vzťah ku knihám a k čítaniu. Žiaci 

i učitelia prežili príjemné chvíle. 

Veríme, že sa škola do projektu 

zapojí aj budúci školský rok.  

Veršujeme, vinšujeme učiteľom... 

28. marca, keď si spomíname narodenie Jana Amosa Komenského,   

sa slávi Deň učiteľov. Vieme, že práca učiteľov je náročná a vyždaduje si 

mnoho síl a námahy. Preto tieto verše patria im, našim učiteľom. 

 

Ďakujeme veľmi pekne,  

že ste pri nás stáli verne.  

Trpíte to s nami zas,   

vydržte to, prosím vás!  

My by sme vám priali veľmi  

dobré zdravie, pevné nervy! 

     A. Kráľová (8.ročník) 

Učitelia, tí sú rôzni,    

niektorí sú aj hrozní.   Ďakujem vám za všetko, 

Dobrí sú len niektorí,   za trpezlivosť, aj za radosť. 

každý skoro hovorí.   Máte toho veľmi veľa, 

Vedia nás aj naučiť,   starosti až nad kolená. 

o zlých veciach poučiť.  Unavené domov chodíte, 

Učiteľov si vážiť treba,  s prácou aj tak neskončíte. 

učiť, to je ich potreba!   P. Bartová (8. ročník) 

K. Kráľová (8. ročník) 

 

 


