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Keď je december studený, je vždy s úrodným rokom spojený.
Aká zima v decembri, také teplo v júni.
Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš.

23.12. 2022 - 8.1.2023
Vianočné prázdniny

9.1.2023
prvý deň v škole po Vianočných
prázdninách

9.1.2023
preventívne prednášky 6. - 9. ročník
(Slovensko bez drog)

AKTUALITKA
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23.1.2023
pedagogická rada, hodnotenie
výsledkov za 1. polrok



Po dlhšej odmlke sa k nám opäť vracia náš školský časopis (ZÁ)ŠKOLÁK. V škole máme veľa
šikovných žiakov, ktorí majú možnosť prezentovať svoje literárne prvotiny - básničky,
rozprávky, príbehy a iné literárne a zábavné prvky. Verím, že využijú možnosť prispievať do
(ZÁ)ŠKOLÁKA a že si školský časopis nájde pravidelne miesto v živote našej školy a bude nám
prinášať radosť.

Vianoce sú za dverami a pomaly končí aj rok 2022. Prajem vám preto krásne vianočné
prázdniny, veľa snehu, oddychu so svojimi rodinami. Prajem Vám tiež, aby ste okrem darčekov
pod stromčekom našli aj niečo cennejšie, čo  nestojí žiadne peniaze, ale aj tak je najvzácnejšie
- lásku, priateľstvo, úctu a porozumenie. Keď sa v novom roku vrátime opäť do školy, skúsme
sa pozrieť do tvárí svojich spolužiakov, učiteľov či ostatných zamestnancov školy. Pekné slovo,
úsmev alebo len milý pozdrav dokáže zázraky. Vyčarí iskričku šťastia v ich očiach a oživí tie
spomínané vzácne hodnoty. Podarí sa nám zažať tých iskričiek čo najviac? Možno stačí začať
jednou každý deň, neskôr pridať dve, tri... Predstavme si, ako by sa svet okolo nás zmenil.
Pekná predstava, však?

Iveta Gallová, riaditeľka školy
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ODKAZ PRE... (1. ČASŤ)
Odkaz pre p. uč. Bečárovú
Máte strašne dobrý a energický smiech a
strašne sa teším na vaše hodiny.                                                                                                                                          
D. Sedliaková

Odkaz pre p. uč. Paučovú
Ďakujem, že beriete ohľad na naše názory a ste
taká dobrá učiteľka.  Ďakujem  aj za to, že ste
naučili Sašu Cerovskú nevykrikovať na hodine.                   
J. CerovskáOdkaz pre Lauru Šulajovú

Ďakujem ti, že mi posielaš úlohy, keď som
chorá.
M. Gondášová

Odkaz pre Ivetku Paprčkovú
Ďakujem vám za všetko, čo pre mňa robíte,
vypočujete ma. Môžem vám dôverovať, so
všetkým mi pomôžete s radosťou a ochotou. 
A. Čonka

Odkaz pre Hanku
Chválim ťa za trojku z matiky.                                                   
Lenka

Odkaz pre p. uč. Budáčovú
Ďakujem vám za výbornú podporu k športu.
Ste naj učiteľka.
Melany

Odkaz pre Milana Oláha
Ďakujem za vašu prácu.
L. Krnáč

Odkaz pre všetkých učiteľov
Ďakujem milí učitelia, že nás učíte a snažíte sa
nás inšpirovať, aby sme boli slušní a rozumní
ľudia. 
S. Fašková
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Ahoj Ivetka, rozhodli sme sa s tebou urobiť interview, lebo si vyhrala v triednom
hlasovaní 6.A. Zhodli sme sa na Tebe. Môžeme ti položiť pár otázok?
Ahojte, áno môžete.
Tiež si študovala na tejto škole?
Áno. Túto školu mám veľmi rada, a dokonca ma učila aj vaša pani učiteľka Bečárová, ktorá ma
pripravovala na recitovanie,  pretože som chodievala na súťaže a veľa ma o umeleckom
prednese naučila.
Kam si išla študovať po základnej škole?
Po základnej škole som sa rozhodovala medzi dvoma školami, medzi pedagogickou a
hotelovou. Na obidve ma zobrali, ale rozhodla som sa teda pre hotelovú, lebo som chcela
skúsiť niečo iné.
Kedy a prečo si sa rozhodla študovať pedagogickú školu?
Študovať pedagogickú bola  náhoda, vždy ma to ťahalo k deťom, aj keď som študovala na 
 hotelovej akadémii, stále som mala pocit, že by som radšej išla pedagogickým smerom. Po
vyštudovaní strednej školy som si založila rodinu. A rodinné okolnosti to tak niekedy vedia
zariadiť... Priviedli ma k tomu, že som sa ocitla po rozvode bez práce a vďaka projektu z úradu
práce sa mi naskytla možnosť ísť pracovať na základnú alebo na nejakú materskú školu ako
asistent alebo taký pomocník. Ešte vtedajšia pani riaditeľka M. Paučová mi toto umožnila (a za
to jej budem do smrti vďačná). Život vás dostane do takej situácie, že ste vďační za akúkoľvek
prácu. No a z akejsi „vrátničky“, ktorú pani učiteľky občas zobrali so sebou na hodiny, a vďaka
rôznym projektom sa zo mňa stala asistentka a prišla som na to, že táto práca ma neskutočne
baví. Zbožňujem robotu s deťmi, a vtedy som sa rozhodla, že idem študovať na pedagogickú
školu.
Zmenilo sa správanie detí od vtedy a dnes?
Od našich čias sa určite zmenilo, ste úplne iná generácia, ako sme boli my. My sme si nemohli
toľko dovoliť, my sme mali väčší rešpekt v porovnaní s vašou generáciou.
Chcela by si byť naspäť žiačkou?
To je dosť ťažká otázka. Niekedy asi aj áno, lebo si vychutnávate taký bezstarostný život, takže
určite áno.
Na čo si spomínaš najradšej a čo si naopak robila s odporom?
Tak určite si veľmi rada spomínam na našu triedu, lebo sme boli dobrý kolektív, zažili sme veľa
zážitkov, aj sme povystrájali a taktiež si veľmi rada spomínam na niektorých učiteľov, ktorí tu aj
teraz pôsobia a učia aj vás. Nerada si spomínam na matematiku, tú som nemala rada.
Aký máš názor na školské obedy? Chutia ti?
Školské obedy mi chutia, ale väčšinou vynechávam stredy, pretože nemám v obľube mleté
mäso.
Chcela by si byť triednou učiteľkou? 
To je ťažká otázka. Určite by som rada bola triednou učiteľkou, ale na to by som potrebovala
ďalšie vzdelanie.



      Včera som išla bicyklom k mojej kamoške. Aj Jano, Katka a Matej. Trvalo nám to dlhé
dve hodiny. Keď sme boli skoro v cieli, stretli sme takú milú starú tetu, ktorá nám
ponúkla jabĺčka. Vďačne sme si zobrali. Keď sme prišli ku kamoške, pekne sme ju
pozdravili: „Ahoj, Viki.“ „Poďte sa občerstviť, musíte byť unavení,“ pozvala nás. 
     Ocitli sme sa uprostred „zabíjačky.“ Z diaľky som sledovala zakrvavené prasa na
dvore. Ten pohľad bol strašidelný. O chvíľu sa k nám prihrnul Vikin brat Maťo a v ruke
držal mištičku s prasačím mozgom. Hral sa s ním ako s futbalovou loptou. „ Donesiem
vám ukázať aj oko,“ skríkol Maťo nadšene. O chvíľu sa zjavil aj Vikin ocino a ukázal nám
prasačie uši. Boli také veľké ako palacinky. Hneď za ním kráčal veselý Maťo s okom v
ruke. A ja som sa nechala nahovoriť, aby som ho chytila. Oko sa v mojej dlani začalo
hýbať. Skĺzlo z mojej ruky rovno do fľaše s vodou. Vo vode sa hmýrilo, čudne na nás
pozeralo.
     Zrazu vyskočilo z fľaše, plazilo sa po zemi a začalo nás prenasledovať, nad našimi
hlavami poletovalo ucho a chcelo nás capkať, okolo nás preletel mozog. Ocitli sme sa vo
svete strašidiel. Ale len za chvíľu, pokým sa oko, ucho, mozog neocitli v hrnci s horúcou
vodou.

 
Janka Cerovská, 7.A
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Máš nejaké záľuby vo voľnom čase?
Tak teraz ako študujem je toho voľného času menej, všetok čas venujem  štúdiu a písaniu rôznych prác, ale
veľmi rada som kedysi tancovala, chodila som aj na tanečný krúžok do Centra voľného času v Detve, taktiež
mám veľmi rada čítanie kníh, také romantické, babské poviedky, romány, ale teraz som ich vymenila za čítanie
odbornej literatúry, ktorú potrebujem do školy. Takže určite čítanie, tancovanie a teraz nejaké výlety, teda čas
strávený s mojimi deťmi.
Čo máš najradšej na Vianociach?
To že sme všetci pokope, keďže moje sestry žijú v zahraničí. Práve väčšinou na Vianoce sa vždy stretneme a
spolu pripravujeme večeru, pečieme koláče.
Čo by si chcela do budúcnosti odkázať deťom?
Nech sú určite samy sebou , nech poznajú svoju hodnotu, a nech v sebe nosia  lásku a spolupatričnosť,
pretože mám taký pocit, že toto sa vytráca. A nech si vedia povedať svoj názor!
Ďakujeme Ivetka za tento rozhovor a prajeme Ti len všetko najlepšie do života a krásne a spokojné
Vianoce.
Aj ja ďakujem. 

Rozhovor pripravili a zhovárali sa: Alžbetka Zaušková a Maťka Sedliaková zo 6.A triedy. 

STRAŠIDELNÉ OKO



Janka, Evka a Jožko, sa chceli hrať na 7 trpaslíkov, ale boli iba traja. Koľko
kamarátov by museli zavolať ,aby sa mohli hrať na 7 trpaslíkov?

Peťko, Janka a Zuzka, sa hrali škôlku, ale nakreslili iba 5 čísel z 10. Koľko čísel
musia ešte nakresliť? 

Maťo, Janko, Evka a Zuzka chcú chodiť do umeleckej školy. Na akordeóne majú 2
miesta voľné, na husliach 1 voľné a na výtvarnej výchove sú voľné 2 miesta.
Môžu všetci chodiť na akordeón? Koľko miest je dokopy voľných?

V pondelok majú 1.A 4 hodiny, utorok 5, stredu 4, štvrtok 5 a piatok 4. Koľko
hodín majú pondelok a stredu spolu? Koľko hodín majú celý týždeň spolu?

Máša a Medveď by chceli niečo vyrobiť, majú 20 kusov dosiek, 10 klincov a
kladivo. Vyrobili stôl ,na ktorý potrebovali 8 kusov dosiek a 4 klince, vyrobili aj
dvere, na ktoré potrebovali 10 kusov dosiek a 4 klince. Koľko kusov dosiek a
klincov im zostalo?

Marek Sedliak, 5.A
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Tajničku a prešmyčky vytvorili žiaci 8.A triedy
Kevin Čonka  a Lukáš Borák, 
do Excelu vložila Adriana Abrmanová 9.A

ÚLOHY PRE PRVÁKOV

Prešmyčky na tému hudba: 

ACHB              RAFAH             
ERPAO           GANOR     
DERIGINT     TUVIRZÓ



Fazuľa, šošovica, hrach
Ak ti to vadí, daj si aj zo stoličky prach
Čo je to za slovo cícer?
Radšej objednaj štyri pizze,
Ale nedaj na to bôb
Lebo ja s chalanmi budeme bez nôt
A teba to zavedie až na hrob.

Tobias Peter Marcinek a chlapci 6.A

Fúkaj milý vetríček,
zhoď mi zopár hruštičiek.
Nech sú krásne chutnučké,
dám z nich mojej mamičke.

Hrušky, tie sú veľmi zdravé,
v košíku ich nesiem práve.
Či sme chorí, či sme zdraví,
Vitamín nám dobre spraví.

Kto jedáva hruštičky, 
bude zdravý celučký.

Terezka Malatincová, 5.A
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Avokádo zelené,
dostaneš ho pri stole.
Na raňajky, na obed,
chutné, zdravé, veď to vieš.
Vnútri hnedá gulička
ako gaštan maličká.
Viem, že každé dieťa asi rado,
chutné, zdravé avokádo.

Natália Nosáľová, 5.A

DÔLEŽITÁ HRUŠKA

STRUKOVINOVÝ RAP



 Výtvarné spracovanie: Daniela Sedliaková, 8.A
Literárne spracovanie: Matyáš Juraj Krahulec, Laura Šulajová, Martina Gondášová, 8.A
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Už sú kopce zasnežené,
na Vianoce pripravené,
všade vôňa medovníkov,
v dome zopár koláčikov,
pre najmenších maškrtníkov.

Kristínka Krnáčová, 3.A

Opäť prišla pani Zima,
pri guľovačke to bude psina.
Zimu máme radi,
metelica nám nevadí.
postavíme snehuliaka,
chýba nám len mrkva dáka.

Filip Melicher, 3.A

Biele stromy, biela zem,
poďte deti, poďte sem.
Začína sa sánkovačka,
beží jež aj beží kačka.
Snežné vločky padajú,
perinku vytvárajú.
Deti v snehu padajú,
Hurá, hurá volajú.

Ferko Chlebničan, 3.A
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PANI ZIMA

O ZIME 
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Odkaz pre deviatakov, ktorí mali venček
Všetci si zaslúžite veľkú pochvalu za to, ako ste
reprezentovali seba i našu školu.  
Aďo, si venčekový kráľ. Obdivujem tvoje
tanečné schopnosti, ale aj to, aký si rozumný a
zodpovedný.
Iveta Gallová

Odkaz pre dievčatá - Lucie 
Boli ste skvelé. Ďakujem za spoluprácu.
Eva Demočová

Odkaz pre p. uč. Laurincovú
Pani učiteľka ste super a budete nám chýbať.
Strašne sa mi páči, že nás voláte "BANDA". 
Daniela Sedliaková

Odkaz pre p. uč. Ďuricovú
Ďakujem vám za vzdelanie a pomoc. 
Natália Féderová

Odkaz pre pána školníka
Veľmi pekne ďakujeme pán školník. Keď nám
treba niečo opraviť alebo poskladať, prídete
hneď, ako zavoláme. Keby nie vás, tak nám v
triede behajú myši a nemáme stromček.  
Mária Kučerová, 4.A

Odkaz pre pani kuchárky
Veľmi pekne ďakujeme za jedlo, ktoré nám
varíte a pečiete s veľkou láskou a za to, že máte
pevné nervy, keď nám niečo nechutí.  
Mária Kučerová, 4.A

Odkaz chlapcov z 8.A a 9.A
Chlapci, za svoje výkony a za prístup k športu si
zaslúžite pochvalu. 
Zhyby na hrazde: L. Borák - 27, K. Čonka - 21,
J.M. Krahulec, A. Čonka - 17
Výdrž v zhybe: J.M. Krahulec - 37s, K. Čonka -
36s, J. Cerovský - 30s
Športom ku zdraviu!
Miloš Gallo

Odkaz pre chlapcov, ktorí sa zúčastnili
okresného kola v basketbale
Hrali ste skvele. Potrénujeme a o rok im to
ukážeme!
Miloš Gallo



Kristína Krnáčová, Filip Melicher, Ferko
Chlebničan, 3.A
Mária Kučerová, Stela Fašková, žiaci 4.A
Marek Sedliak, Natália Nosáľová, Terézia
Malatincová, 5.A
Martina Sedliaková, Alžbeta Zaušková, Tobias
Marcinek a jeho spolužiaci 6.A
Janka Cerovská, Kasia Sibylová, 7.A
Katka Bartošová, Viktorka Salvová 7.A (poštárky
k rubrike odkazy)
Adrián Čonka, Lukáš Borák 8.A
Matyáš Juraj Krahulec, Laura Šulajová, Martina
Gondášová, Daniela Sedliaková, 8.A
Adriana Abrmanová, 9.A

p. uč. Paučová
p. uč. Bečárová
p. uč. Demočová
p. uč. Krnáčová,
p. uč. Gallo
p. uč. Gallová

Ďakujeme. 

Chcela by som žiť v spravodlivom svete,
bez ľudí, ktorí mi hovoria, čo mám robiť.
Žijeme na húsenkovej dráhe bez brzdy,
kde pomaly nemôžeš už ani žiť.

Všetci človeka vnímajú len zvonka,
nikto nevníma to krásne v našom vnútri.
Aj ja si dám napichať pery a budem celebrita?
Prečo toľko ľudí za svoj výzor pyká?

Na to asi neexistuje odpoveď.
Som sama, čo chce normálny svet?
Hľadám sa v tomto zmätku,
kde už nedáva zmysel nič.
Hľadám sa v tomto zmätku,
kde musíš obetovať svoje sny.

Kassia Sibylová, 7.A
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TAJNIČKA OD ŠTVRTÁKOV

BÁSEŇ

1. Stodola inak....
2. Podarúnok inak...
3. Vesmírne teleso, ktoré označilo svojím svetlom miesto narodenia Spasiteľa....
4. Symbol Vianoc – rastlinný parazit...
5. Posledné slovo za každou modlitbou...
6. Spoločný názov 
    pre malú ihličnatú drevinu....

 


