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PF Nový rok 2016 
 

Nový rok znamená začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov. Je to však aj čas 

obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čím sme uplynulý rok zaţili, vykonali či nestihli urobiť. Ţivot človeka 

je pestrý a kaţdého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a neúspechom, ako aj dni dobré, 

veselé a šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci začaté a nebáť sa prekáţok, ktoré 

určite prídu. Prajem Vám viac krajších dní ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti 

ako smútku a trápenia.  

Ţelám Vám, aby ste boli zdraví, šťastní, k sebe vzájomne ohľaduplní, slušní, mali radosť z  učenia. 

V tomto mesiaci čaká ţiakov aj polročné hodnotenie. Hovorí sa : „Aká práca, taká pláca“. Naši prváci 

dostanú vysvedčenie prvýkrát v ţivote. Ţelám im, aby ich vysvedčenie potešilo a motivovalo do ďalšej 

práce. Veľmi dôleţité vysvedčenie na pol roka bude pre našich deviatakov. Nuţ, milí deviataci, poctivo do 

učenia, aby sa Vám splnili predstavy o Vašom ďalšom štúdiu a zamestnaní. 

Ţelám všetkým ţiakom a zamestnancom školy  

 aby ste mali dostatok zdravia a sily pokračovať a rozvíjať to dobré, čo ste začali, 

 aby ste sa nebáli prekáţok, čo Vás stretnú, 

 aby ste hľadali a ochraňovali ozajstné ľudské hodnoty, 

 aby Vás neopúšťal ţivotný optimizmus 

 aby Vám pribúdali vedomosti, 

 aby ste robili všetko pre svoju budúcnosť 

 aby ste mali väčšiu túţbu po poznaní, väčšiu aktivitu 

 

AJ TENTO ROK POĎME SKÚŠAŤ UROBIŤ HO SKUTOČNE NOVÝM ! 

Myslím si, ţe nás čaká náročný rok. Preto by som Vám chcela zaţelať: 

ZDRAVIE, aby ste sa na kaţdý deň mohli tešiť, 

LÁSKU k rodine, priateľom, prírode, 

MIER  A POKOJ vo svojom srdci, 

MÚDROSŤ, aby ste si vedeli určiť priority. 

 

Prajem Vám 

ŠTASTIE, RADOSŤ, a to NAJLEPŠIE ZO VŠETKÉHO. 

VEDZME, 

ŢE SA PRED NAMI OTVÁRA  NOVÁ  KNIHA. JEJ STRÁNKY  SÚ  ČISTÉ, 

CHYSTÁME  SA ICH POPÍSAŤ  SAMI. KNIHA  SA  VOLÁ  ,,ROK  2016“.                     

ZAŢIME  SKVELÝCH 366 DNÍ! 

 

Nech sa Vás zdravie stále drţí 

A šťastie okolo Vás nech krúţi. 

Nech Vás láska v náručí objíma 

a NOVÝ ROK 2016  sa v srdci začína.  

 

Mgr. Marta Uhrinová, riaditeľka školy 
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Týždeň boja proti drogám 
 

Rok uplynul ako voda a znova sme dostali priestor na ešte razantnejšie vyjadrenie svojho postoja voči 

drogám. Tohto roku to bolo v týždni od 16.11. do 20.11.2015. Hneď v pondelok sme začali s prezentáciou o 

škodlivých účinkoch drog na ľudský organizmus. V stredu sme pokračovali dotazníkom pre  žiakov 7. až 9. ročníka, 

ktorým sme zisťovali užívanie alkoholu a tabakových cigariet u žiakov, ako aj v ich rodinách. Žiaci I. stupňa sa zapojili 

skôr hravou formou. Všetci si vypočuli rozprávku  "Snehulienka trocha inak", ku ktorej druháci vymysleli komiks. 

Tretiaci vyrábali jednoduchšie plagáty a IV.A zaujala spracovaním príbehu o krajine Agord. Pani učiteľka zo IV.B 

prispela zamyslením o droge a pútavým plagátom. 

      Chlapci II. stupňa si s mužskou osádkou pedagogického kolektívu zahrali medziročníkový futbalový protidrogový 

turnaj. Jeho víťazom sa stala trieda IX.B. Na  druhom mieste sa umiestnila trieda VIII.A, IX.A a na treťom sa umiestnilo 

družstvo VII.B. Víťazom touto cestou gratulujeme! 

         Pre dievčatá bol pripravený film s názvom Alkohol, skrytý nepriateľ, z prostredia liečebne pre mladistvých. 

Neskôr sa mohli zapojiť do rôznych aktivít, počnúc kreslením plagátov s protidrogovou tematikou, tancovaním zumby 

až po prípravu výrobkov na vianočnú burzu. Dievčatá zo VII.A vytvorili pre  nás všetkých Desatoro v boji proti drogám 

a rovnako aj dadaistickú báseň. Pre všetkým žiakov bola pripravená súťaž v troch kategóriách, do ktorej sa mohli 

podľa svojho záujmu zapojiť.  

        Tento čas sa nám opäť vydaril. Bolo to zásluhou vás všetkých, ktorým aj touto cestou chceme úprimne 

poďakovať.                Mgr.D.Kostelníková 
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Desatoro príšeriek v boji proti drogám 
1. Ţiadne drogy neuţívame! 

2. Nefajčíme, nedrogujeme! 

3. Alkoholické nápoje nepijeme! 

4. Škodlivé látky ignorujeme! 

5. Aby sme boli zdraví, cvičíme! 

6. Bojujme, nech im dokáţeme  odolať! 

7. Smutno vám je? – Choďte športovať! 

8. Ţiadne ihly, injekcie, vymeňte ich za ovocie! 

9. Nedovoľte, aby vás ovládli! 

10. Nezabúdajte na vzácne ţivoty, ale na drogy! 
 

Lea, Jožka, Ivana, VII.A 

 

Ako na dadaistickú báseň? 

Vezmite noviny.  

Vezmite noţničky.  

Nájdite v novinách článok, aby mal dĺţku, akú chcete dať svojej 

básni, článok vystrihnite.  

Potom starostlivo rozstrihnite všetky slová, ktoré tvoria článok   

a vloţte ich do vrecúška.  

Skladajte potom jeden ústriţok za druhým presne v poriadku, 

akom vyšli z vrecúška.  

Starostlivo odpíšte.  

Báseň sa vám bude podobať.  

A vedzte, ţe ste spisovateľom neskonale originálnej a očarujúcej 

citlivosti, hoci doteraz nepochopený ľuďom.  
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Prečo je mlieko biele? 
 

V rámci Svetového dňa mlieka, ktorý sme si v našej škole 

pripomenuli koncom septembra, sa žiaci V.A triedy zamýšľali nad 

otázkami - prečo je mlieko biele či koľko je mlieka na Mliečnej dráhe? ;)  

Ponúkame niekoľko originálnych odpovedí. 

 

Mlieko je biele, lebo: 

 aby sme ho v noci videli; 

 aby nám chutilo; 

 je lacné, bez farby; 

 aj koza je biela; 

 sú v ňom bielkoviny; 

 doň pridali primalex i vápno.. 

 

 

Koľko je mlieka na Mliečnej dráhe: 

 veľa, veľa, veľa... 

 nie je tam mlieko, lebo je to galaxia ;) !!! 
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Mikuláš v škole (fotodokument) 
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Imatrikulácia prvákov 
 

Netradično – tradične sa na našej škole 

skončil mesiac november. Netradične hlavne pre 

ţiakov prvých ročníkov, ktorí boli v posledný 

novembrový deň pasovaní za prvákov a uţ s 

definitívnou platnosťou prijatí medzi všetkých 

ţiakov školy. 

Pod reţisérskou taktovkou a sprievodným 

slovom pani učiteľky Geročovej sa program 

imatrikulácie začal slávnostným príchodom 

jednotlivých prváckych tried vedených triednymi 

učiteľkami a asistentkami do vyzdobeného priestoru 

školskej telocvične. Po usadení nedočkavých prváčikov s uškami na hlavách sa prítomným ţiakom, 

učiteľom, rodičom i deťom z MŠ prihovorila riaditeľka školy Mgr. Uhrinová.  

Po úvodných slovách sa jednotlivé triedy pochválili tým, čo sa uţ počas prvých troch mesiacov v 

škole naučili. Ţiaci 1. A triedy predniesli sériu básní k jednotlivým písmenám abecedy. Trieda 1. B 

zaspievala pieseň o písmenkách i zarecitovala básničku na rozcvičku prstov pred písaním. „C-čkari“ sa 

pochválili poznaním geometrických útvarov, ku ktorým predniesli básničky. Trieda 1. C svoj program 

zavŕšila rezkým tancom maţoretiek a futbalistov.  

Po tomto vystúpení nastala skúška vedomostí našich prvákov. Ich úlohou bolo pomenovať obrázky a 

povedať hlásku, na ktorú sa dané slovo začína, potom nasledovalo počítanie jednoduchých matematických 

príkladov a treťou úlohou bolo pospájať pomiešané písmenká do slov. Všetky úlohy naši prváci bravúrne 

zvládli. 

Po splnení úloh nastal hlavný okamih imatrikulácie. Pani riaditeľka veľkou ceruzou slávnostne 

pasovala kaţdého ţiaka za prváka, pričom im odovzdala aj certifikát na pamiatku a drobnú sladkosť. 

Program sa ukončil spoločným spevom piesne Zlatá brána, textovo upravenej pre danú príleţitosť. 

Veríme, ţe sa táto vydarená a pekne zorganizovaná akcia stane kaţdoročnou súčasťou ţivota našej 

základnej školy. 

 

PaedDr. Danka Csontosová 
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Podobne ako prváci, aj naši piataci majú premiéru na 2.stupni.  

Ako sa im tu páči? A čo majú nové?  

Napísali svojim blízkym..;) 

Milý kamarát. Prvý polrok bol skvelý, spoznal som nových učiteľov, nové predmety. Písali sme 

monitor, opakovali sme 4.ročník. Ale bola to i veľmi veľká zmena, zo začiatku sa ťaţko učilo. 

Teraz ale chodím na športový krúţok, ktorý ma baví, dáme si na začiatku niekoľko kolečiek 

a potom ideme na futbal. Mrázik 

*************************************************************************************** 

Milý pán Slavomír, prvý polrok na druhom stupni bol pekný, dostali sme knihy, prišli noví ţiaci, 

máme tam dobré pani učiteľky, ale chcel by som sa vrátiť do 4.ročníka. Chodím aj na výtvarný 

krúţok, a s radosťou by som chcel zmeniť výzdobu. Tvoj kamarát, princ Kráľovič. 

*************************************************************************************** 

Milá Clára, chcela si vedieť, aké je byť piatakom. No, nie je to vôbec ľahké. Tento polrok bol 

pre mňa zloţitý. Nikdy som nemala kaţdú jednu hodinu s inou pani učiteľkou, aţ dnes. Nie som 

na o zvyknutá. Ale som rada, ţe sa ti môţem pochváliť aj dobrými známkami.  A byť piatačkou 

sa mi celkom páči.  Tvoja Jasmína 

*************************************************************************************** 

Prvý polrok ako piatak som preţil dosť dobre, mám denne nové záţitky s triedou a aj nových 

kamarátov. Chodím na futbalový krúţok, aby som sa hlavne zabavil, a aby som si s nimi zahral, 

lebo bývajú ďaleko odo mňa. MS 

*************************************************************************************** 

Ahoj Violetta! Keďţe sa poznáme dlhé roky a ja som sa ale odsťahovala, chcem ťa aspoň trochu 

informovať o mojom 1.polroku v 5.A, a aj o krúţku, ktorý navštevujem. Polrok bol vcelku 

zaujímavý, učivo iné, ale i tak to nejako zvládam. Je to však pre mňa veľká zmena. Priznávam, 

je to aj ťaţké. Asi by som sa mohla aj viac snaţiť, a v 2.polroku aj niečo zmením. Krúţok, 

ktorý navštevujem, je zumba. Máme ju s pani učiteľkou triednou. Je tam vţdy veselo. Mery 

*************************************************************************************** 

Milá Elza, keď som nastúpila do 5.A, aj som sa trošku bála. Mala som to ťaţké, a bola som 

aj šokovaná, lebo ţiaci „moc“ vystrájajú. V Anglicku nie je to, čo tu. No teraz je to uţ 

lepšie, nechodím ale často do školy, furt som chorá. Anna 
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Poďakovanie - Vianočná burza 2015 
Ďakujeme všetkým, ktorí pripravili výrobky do vianočnej burzy. 

Ďakujeme dievčatám Kristíne Kináčovej, Joţke Sándorovej, Laure Šugarovej,  

ktoré pomohli s predajom výrobkov .  

Zisk z tohtoročnej burzy 68,46 €. 

Výsledky školského kola PYTAGORIÁDA 2015 

Kategória P3 

P.č. Meno žiaka Trieda Počet bodov 

za úlohy 

Počet bodov 

za čas 

Spolu 

1 Vierka Eliášová III.A 10 6 16 

2 Jarko Eliáš III.A 9 0 9 

3 Marcel Karička III.B 6 0 6 

4 Dávid Balog III.A 8 0 8 

 

Kategória P4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspešným riešiteľom je ţiak, ktorý získal minimálne 10 bodov. Našu školu budú 

na obvodnom  kole reprezentovať Dominik Moravský, Imrich Kalhous a Dávid Balog.  

Všetkým  úspešným riešiteľom  blahoţeláme.  

 

 

P.č Meno žiaka Trieda Počet bodov 

 za úlohy 

Počet bodov 

za čas 

Spolu  

1 Sandra Tkáčová IV.A 7 0 7 

2 Imrich Kalhous IV.A 12 3 15 

3 Dominik Moravský IV.A 12 2 14 

4 Maroš Varga IV.A 10 2 12 

5 Samuel Kináč IV.A 3 0 3 
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Ako sa hovorilo v minulosti? 
(Teda niečo z hodín slovenského jazyka:) 

Písal sa rok 1939, do apatieky kráčala Terezka. Došla však pozdno. Bolo uţ zatvorené. 

Potrebovala gips na nohu pre svojho manţela. Banovala, ţe nekráčala rýchlejšie. Mala voči svojmu 

manţelovi veľmi dobré mravy. Cestou domov sa jej rozlepili buty. Zrazu sa pred ňou objavil sklep E-bay. 

Vošla dnu a kúpila si cool adisasy. Napadol ju však mladý hájduch a ukradol jej ich. Od strachu sa jej 

zmočila cudnica. Z tejto cesty nemala ţiadnu choseň.      

Barbora Balogová, IX.A 

Dnes som vstal pozdno. Celú  noc som myslel na zápas. A tak som zmeškal merbu. Došiel 

som aţ na lučbu. Učbár mi trest za to, ţe som neprišiel načas, nedal. Léta som chodil načas. 

Najviac som sa mordoval pri lučbe. Ratovať ma môţu uţ iba počty. Keď som išiel domov, 

zašiel som do sklepu. Zabudol som si tam širák. Naštastie, môj mecenáš a kamarát v jednom, mi 

ten klobúk priniesol. Avšak jedným dychom dodal, ţe sa mam zbaliť na zápas. Ešte som ani nevyrazil a uţ 

mi tréner volá, kde som. Ţe keď neprídem včas, tak ma umláti halapartňou. Našťastie som prišiel 

včas, a zápas sa mohol začať. Prvý polčas sme prehrávali, lebo dvaja spoluhráči dostali červenú kartu. 

Vďakabohu náš školovaný tréner je prefíkaný a vyhecoval nás k lepším výkonom. A aj preto sme 

druhý polčas otočili. Pri predávaní cien sme dostali trofej v tvare cylindra, na ktorom stál futbalista. 

Všetci sme boli radosťou bez seba. A v šenku sme to tak trochu oslávili. 

           Edo Kalok, IX.B 

 

 

 

 

         Natália Kináčová, VIII.A 

MLADSŤ 

večná, sebaistá 

skrášľuje, obohacuje, zvýrazňuje 

s deťmi, v láske 

krása 

 

MAMA 

pekná, dobrá 

chráni, hladí, kŕmi 

doma, vonku, vždy, 

stále 

ANJEL 
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Anekdoty spod z malčickej lavice alebo Keď som zajtra išiel do školy 
 

 Aký je rozdiel medzi psychológom a psychiatrom? 

- Psychiater je chorý a psychológ ho lieči.  (Helena B.) 

 Kto je to akvarista? – „Plavčík.“ (Samko T.) 

 Čo robí ţurnaslita? – „Ţúry.“ (Patrik M.) 

 Kto má titul RNDr.? – pani zástupkyňa. Ok, a ona je doktorom čoho?  

– Zástupcov. (Edo Š.) 

 Čo znamená, ţe Joţo má v päťboji nový „SVEŤÁK“?  

– Ţe má nový sveter. (Lukáš K.)  

 Mláďa husi je ... húsenica. 

Mláďa kačky je ... kačurienka. (Radko A.) 

 Mláďa kravy je ... kravčíča. (Lívia M.) 

 Opak anorexie je ... cukrovka. (Rebeka T.) 

 Rap je štýl hudby, ktorý vznikol v .... Piešťanoch na ulici. (Ľuboš M.) 

 Samica koňa je ... konica. (Samko T.) 

 Ako sa volajú slovesá s komponentom sa, si?  

– Zvrátene slovesá. (Kristína K.) 

 Dieťa sliepky a kohúta? – Kačiatko. (Irena L.) 

 

 

 


