
Šťastné a veselé Vianoce! 
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  Ročník 4                              Číslo 1/2015 

Zo života školy 
 

September 

2. 9. – Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 

3. - 4. 9. – Ochrana života a zdravia – účelové cvičenie 

21. – 25. 9. – Týždeň v pohybe (Move WEEK) 

Október 

12. – 16. 10. – Týždeň zdravia a zdravého životného štýlu 

21. 10. –  Návšteva banského múzea v Handlovej (I. stupeň) 

28. 10. – Imatrikulácia prvákov  

November 

2. 11. – Divadelné predstavenie v Prievidzi 

12. 11. – Komparo (8. ročník)  

25. 11. 2015 – Testovanie T5-2015  

                    – Návšteva banského múzea v Handlovej (II. stupeň) 

27. 11. – Svet okolo nás – India (prednáška v MsKS v Handlovej, 5. – 9. r.) 

December 

4. 12. – Privítanie Mikuláša 

          – Výchovný koncert – Viktor Guľvaš 

15. 12. – Chemická exkurzia v Novákoch (8. a 9. r.) 

17. 12. – Vianočná prezentácia školy 

21. 12. – Fyzikálna exkurzia – hvezdáreň v Prievidzi (6. a 7. r.) 

 

Vianočná 

prezentácia školy 
 

Vianoce už pomaly klopú na 

dvere. Naša škola spríjemnila toto 

čakanie a pripravila vianočnú prezentáciu, na ktorú boli pozvaní rodičia, starí 

rodičia i súrodenci našich žiakov.  

Na začiatku sa predstavili mladší žiaci hrou na vlastnoručne vyrobené 

hudobné nástroje a vianočnou koledou. Po nich nasledovalo tanečné  

vystúpenie škôlkarov a žiakov SZUŠ Volcano. Hudobné číslo si prichystala  

ZUŠ Handlová a scénku pod názvom Stridžie dni a Betlehemci nám zahrali 

žiaci z dramatického krúžku ZUŠ Handlová pod vedením p. učiteľky 

Bacušan-Nevolnej. Kultúrny program ukončili žiaci ôsmeho ročníka 

vianočnými piesňami v rôznych jazykoch.  

Po predstavení nasledovala vianočná burza. Žiaci v predvianočnom 

čase vyrábali rôzne výrobky, ktoré si tu mohli rodičia i deti kúpiť, a tým 

podporiť školu. Každý sa mohol občerstviť vianočným punčom a koláčikmi, 

ktoré napiekli šikovné mamičky našich žiakov.  

                                                                                       (žiačky 8. a 9. ročníka) 

 

           

 

   

 

 

 

 



Po roku prišiel opäť 

Mikuláš ... 
 

Mikuláš patrí medzi prvú predzvesť vianočných 

sviatkov. Už tradične chodí medzi deti a rozdáva im darčeky. Inak tomu 

nebolo ani 4. decembra tohto roku, keď zavítal aj do našej školy, aby potešil 

detské srdiečka.  

 Čertovi sa zámer „postrašiť deti“ veľmi nevydaril, pretože ony boli 

nebojácne a plné očakávania, i keď niektoré predsa len premohol strach 

a plač. Mikulášovi sme sa mohli predstaviť básničkami a piesňami, za ktoré 

nás Mikuláš s anjelom obdarili sladkou odmenou.  

 Okrem radosti priniesol Mikuláš do našej školy aj atmosféru 

blížiacich sa Vianoc. Tie prichádzajú so svojím tajomným čarom, s láskou 

a radosťou.  

 Želajme si teda navzájom sviatky plné lásky, šťastia, pokoja 

a oddychu.               (V. Karvačková, 8. ročník) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Imatrikulácia prvákov  
 

Posledný školský deň pred jesennými prázdninami, 28. 10., sme 

našich prvákov prijímali do cechu žiackeho. Pred plnením úloh si pozreli 

divadelné predstavenie starších žiakov o hľadaní strateného šťastia. Potom 

pred zrakmi svojich rodičov prváci predviedli, čo sa už v škole naučili. 

      Výborne zvládli všetky úlohy, a tak ich kráľovná včela pasovala za 

žiakov našej školy. Odmenení boli pamätným listom, medailou a vo vrecúšku 

si našli aj sladkú odmenu. No a po ťažkých skúškach a pasovaní prišla zábava 

a občerstvenie, ktoré pre nich prichystali rodičia. 

 

Našim prvákom želáme veľa radosti, úsmevu a chute do učenia! 

 

 

 

  

 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 



Október 

– mesiac úcty k starším 

                        
            V roku 1990 vyhlásila OSN 1. október za Medzinárodný deň starších 

ľudí  a  mesiac október za mesiac úcty k starším. Dôvodom bola správa, ktorá 

dokazovala, že ľudstvo starne. Dnes je na svete viac ako 600 miliónov 

seniorov a predpokladá sa, že ich počet v roku 2050 bude približne 2 bilióny.  
V takto rýchlo starnúcom svete je potrebné podporovať aktívnu účasť 

starších ľudí na spoločenskom dianí, využiť ich skúsenosti a poznatky. 

     (zdroj: internet) 

 

Pozdrav starým rodičom od našich žiakov 

 

Vašu tvár vám vrásky zdobia, vlasy farbia dosiva, 

Všetko je to obraz vášho ťažkého osudu a života. 

Ruky máte mozoľnaté, pracovité, zrobené, 

Vaše objatie je však stále láskavé a hrejivé. 

 

Tie ruky už zanechali toľko práce za sebou, 

Toľko driny, odriekania a možno aj nárekov. 

V očiach stále iskru máte a veľkú chuť žiť, 

Dobré rady nám vždy dáte a nežiadate nič. 

 

Možno predsa, iba málo ..., no vám je to veľký dar: 

viacej úcty, pekné slovo, čo rozjasní vašu tvár! 

Október je výnimočný hlavne kvôli vám, 

Obdiv, vďaka, úcta, láska patria iba vám. 

V. Karvačková (8. ročník) 

                  

Banské múzeum 

v Handlovej 
 

 

          21. 10. žiaci I. stupňa a 25. 11. 2015  žiaci II. stupňa navštívili Banské 

múzeum v Handlovej, kde sa dozvedeli zaujímavé informácie o živote a práci 

baníkov. Svoje zručnosti si vyskúšali v tvorivých dielňach, kde sa zoznámili 

s technikou plstenie. A žiaci na to takto spomínajú: 

          „V banskom múzeu sa mi veľmi páčilo. Dozvedela som sa veľa 

zaujímavých informácií o baníctve. Zistila som, aké stroje sa používali 

v minulosti a aké sa používajú dnes. Veľmi zaujímavé boli kvetiny z vlny, 

ktoré sme si vyrobili. Bolo super!“ (D. Krajčiová, 8. ročník)       

           „Jedného dňa sme navštívili banské múzeum. Dali nám prilby na 

hlavy, lampy do ruky a šli sme do podzemie, kde nás čakala prehliadka 

banských strojov z minulosti. Po prehliadke podzemia sme vyšli na 

poschodie. Boli tam moderné banské stroje a technika, ktorú využívali banskí 

záchranári. Na záver sme navštívili tvorivú dielňu, kde sme si vyrobili 

kvety.“ (F. Riška, 8. ročník)  

             „V banskom múzeu sa mi páčilo. Celá prehliadka bola pekne 

pripravená. Priblížili nám život baníkov. Bol veľmi ťažký a práca 

nebezpečná. Každý z nich  musel byť označený kartičkou s číslom, aby sa 

vedelo, kto je v službe, keby nastala nehoda. Keď sa v bani porušila statika, 

prišlo o život veľa baníkov. Veľmi sa mi v múzeu páčilo a rada sa tam 

pôjdem pozrieť znova.“  (T. Doležajová, 9. ročník) 

 

Lámeme si hlavy, sú tu matematické hlavolamy! 
Koľko štvorcov a koľko                                 Koľko trojuholníkov 

trojuholníkov je na obrázku?                          je na obrázku?       
 



V zakázanom 

kráľovstve 
 

      Zakázané kráľovstvo je 

vojenský výcvikový priestor na Záhorí. Je to najväčší vojenský obvod na 

Slovensku. Leží medzi Malými Karpatami a riekou Moravou. Vstup doň je 

len na povolenie. Rozprestiera sa na ploche 28 000 ha.  

Vojenský výcvikový priestor sa delí na tri časti: Záhorie, Kuchyňa (tu 

je letisko a strelnica), Turecký vrch.  

Okrem výcviku armády je to aj chránené územie. Rozpriesterajú sa tu 

veľké borovicové lesy, viate pieskové duny a mokrade. Lesy sú prírodné – 

bez zásahu človeka. Žije tu veľký počet zvierat a rastlín. Sú medzi nimi aj 

ohrozené a vzácne druhy, napr. bocian čierny, dudok, jašterica zelená, 

nosorožtek obyčajný, fúzač alpský a veľa iných. Žije tu aj viac ako 500 

druhov motýľov. 

 

         
    (fúzač alpský)      (nosorožtek obyčajný)        (dudok)          (bocian čierny) 
 

Od roku 2002 je toto územie zaradené do programu Live príroda. Jeho 

cieľom je zachovať vzácne prírodné územia a ohrozené druhy rastlín  

a živočíchov. 

Celé toto územie je obrazom nedotknutej prírody, ktorú treba chrániť 

a obdivovať. Preto sa armáda rozhodla postupne ho sprístupniť verejnosti. 

Snažme sa spoločne zachovať takéto územia pre ďalšie generácie! 
 

Jakub Matiaško (5. ročník) 
                               

          Babičke                                            Starým rodičom 

Moja babka, to je žena,  Ste tu pre mňa dnes, 

vždy vysmiata, potešená.  budete aj zajtra znova. 

Poradí mi v každej chvíli,  Ako veľmi vás mám rád, 

keď mi chrobák v hlave víri.   chcem vyjadriť cez najkrajšie slová. 

 

Jej rady sú hodné zlata,  S dedkom nuda nikdy nie je, 

dobrý nápad sa vždy ráta.  srdce mi vždy zahreje. 

Nemusím si trápiť hlávku,  Keď krížovky objavíme, 

keď mám blízko svoju babku. dedkovi rozum zapálime. 

 

Vždy je plná lásky,   Kuchyňa krásne vonia, 

hoci jej tvár zdobia vrásky.  keď dvanásť hodín odzvonia. 

Mám ju veľmi rada,   Ak chcem od babky odísť hladný, 

vždy kus anjela vo mne hľadá. musím použiť východ zadný. 

M. Kotúčeková (9. ročník)  Martina Hatalová (8. ročník) 

 

 

              Úcta k starším 

K starším vždy úctivý byť treba, 

veď tvrdo pracovali na každodenný chleba. 

Na tvári im už ostali iba vrásky, 

no aj napriek tomu majú oči plné lásky. 

 

Ruky zničené od ťažkej práce, 

bez toho by nedostali veľa pláce. 

Musíme si starších ctiť, 

ak aj my chceme dlho žiť! 

N. Bečková (8. ročník) 

   
 
 



Move WEEK & Týždeň zdravia 
       

Mesiace september a október sa v našej škole niesli v znamení športu, 

zdravej výživy a zdravého životného štýlu.  

Žiaci spolu s vyučujúcimi sa zapojili do projektu Move WEEK alebo 

týždeň zdravia a športu, ktorý trval od 21. - 25. 9. 2015. Vyučovanie začínali 

rozcvičkami a na hodinách telesnej výchovy sa venovali rôznym druhom 

športu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V dňoch 12. - 16. 10. 2015 sa uskutočnil 

Týždeň zdravia a zdravého životného štýlu.  

Kým žiaci I. stupňa robili aktivity zamerané             

na potravinovú pyramídu zdravia, žiaci II. stupňa s pomocou pani učiteliek 

pripravovali rôzne zeleninové a ovocné šaláty. Na ich ochutnávku boli 

pozvaní aj mladší žiaci.  

Všetkým chutilo, čím sme opäť dokázali, že zdravé jedlo je aj chutné.  

 

 

Zábavne so zeleninou a ovocím  

Hádanky 
1. Sedí babka guľatá, má sto sukieň zo zlata, keď ju raz 

vyzliecť skúsiš,          

    rozplakať sa pritom musíš. (AĽUBIC) 

2. Panička dlhá na plot sa šplhá. (AĽUZAF) 

3. Nemá rúčky, nemá prsty, zato strúčky drží v hrsti. (KANSEC) 

4. Sladká je a šťavnatá. Trhajú ju dievčatá, oberajú mamy, zobkajú ju vrany.  

    Červené má líčka. Je to … (AKČINŠEREČ) 

5. Pri cestičke kríček rastie ako chrastie. Prútiky hryzú sťa hady, nieto rady.  

    Plody, čierne uhlíky, chutia ako cukríky. (ECINREČ) 

 

Osemsmerovka:  

po vyčiarknutí všetkých slov ti zostane 18 písmen. Aké slovo tvoria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kapusta brokolica pažítka  uhorka  dyňa 

mrkva  šalát  raž  fazuľa  bôb 

petržlen špenát  kukurica repa  kel 

zemiaky cesnak  paprika tekvica  pór 

A K I R P A P Y T 

C T V E Š Ľ K Á D 

I M S I D A N O Y 

L B R U I E L E Ň 

O S N M P P I Á A 

K H E Š Ó A A A T 

O Z L R V L K C A 

R A Ž K E A T I Ľ 

B Ľ R K N K Í V U 

A M T S B R Ž K Z 

A P E R Ô O A E A 

D C P A B H P T F 

L A C I R U K U K 


