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          Uplynul prvý polrok ïalšieho školského roka. Možno èas nakrátko sa zastavi� a zamyslie�. 

Aký bol? Èo sa nám podarilo a v èom máme rezervy? Milí naši žiaci, tešíme sa z vašich úspechov, z vašich 

dobrých výsledkov, máme rados�, keï sa vám darí a keï ste š�astní vy. Srdeène blahoželáme všetkým, ktorí 

sa zúèastnili rôznych sú�aží a olympiád v 1. polroku. A veru mnohí z vás boli ve¾mi úspešní.  Nie vždy však 

môžeme chváli�. Aj poèas tohto polroka sme museli rieši� porušovanie školského poriadku, zlé zaobchádzanie 

s majetkom školy, úmyselné, èi neúmyselné ubližovanie svojim spolužiakom a následne sme museli prija� 

výchovné opatrenia. Je nám ¾úto, že sme znova museli ude¾ova� pokarhania riadite¾om školy aj dvojky zo 

správania. Každý z vás si však musí by� vedomý skutoènosti, že za každý svoj skutok musí nies� aj 

zodpovednos�. Èím väèšiu dôveru do vás vkladajú vaši uèitelia, tým väèší kus zodpovednosti je na vašich 

pleciach. Veríme, že èasom aj vy dôjdete k presvedèeniu, že rados� je len tam, kde sú všetci š�astní a že  

takýchto negatívnych výchovných opatrení budeme ude¾ova� stále menej. 

16. a 17. januára sa triedy 

našich prvákov na chví¾ku 

zmenili na rozprávkové 

krá¾ovstvá, v ktorých malých 

predškolákov vítala 

princezná aj slúžtièka, 

zbrojnoš  i zlý  èarodejník. 

Podrobili ich nároèným 

úlohám. Ich splnenie bolo 

podmienkou prijatia do našej 

školy. A že sa im darilo aj 

napriek kúzlam zlého 

èarodejníka, o tom svedèí aj 

poèet prijatých  žiakov na 

        našu školu – 36.   

              Tešíme sa na Vás.  

Našu školu v tomto polroku úspešne reprezentovali: 
FLL - Dudiè, Dugasová, Semanèíková, Kandráè, Belišová, Zaleta, Baòas, Koneèná Miška 

Lenka Sirotòáková - 2. miesto v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku 
Tadeáš Šulík  - prvé miesto v školskom kole Biblickej oplympiády 
Zuzka Hajduková - 2. miesto v obvodnom kole Olympiády z nemeckého jazyka 

Nikola Urdzíková - úèas� na obvodnom kole recitátorskej sú�aže Šaliansky Ma�ko 

 

Ráno  moja škola 
do triedy ma volá. 
Aby som sa neuèil 
s úlohami nemuèil. 
 
Iba hra� a zabáva� 
po chodbe sa naháòa�. 
V každej škole ticho sedia 
a v tej našej neobsedia. 
Príïte všetci k nám 
zapáèi sa vám. 
 
     L. Sirotòáková 

Polrocné hodnotenie

Zápis 2012



Preèo treba ís� na korèuliarsky kurz? 
Lebo máme ve¾a pohybu 
a je to dobré. 
Lebo máme super inštruktorky. (Terka, Viki, Miša) 
Lebo naša skupina sa uèí krasokorèu¾ova�. 
Lebo sa nemusíme uèi� všetky hodiny.                                                                                                                   Maja 
 
Na korèuliarskom kurze som sa nauèila ve¾a veci,  èo som nevedela. Bola ve¾ká  sranda, lebo takmer každý padal 
na zadok. Najlepší deò bol štvrtok, lebo sme mali ve¾a vo¾ného èasu. Najviac sa mi páèil posledný deò - piatok, 
lebo sme mali super program, napr. chlapci a dievèatá hrali hokej, tancovali sme.....                                            Cilka 
 
Pod¾a mòa sa oplatí chodi� na korèuliarsky, pretože  športujeme, èo pomáha nášmu telu, nauèíme sa lepšie 
korèu¾ova�, veèer nemusíme dlho zaspáva� a zažijeme ve¾kú srandu, napr.: pri pádoch.                              Dominika 
 
Boli sme po týždni celí dokalièení, ale páèilo sa nám to. 
Prvý deò som si nemohol zvyknú�, lebo som už dlho nestál na korèuliach. Bol som rád, že nás uèili tréneri hokeja. 
Páèila sa mi exhibícia, ktorú predvádzalo hokejové družstvo. Prekvapilo ma, že tam bolo to¾ko dobrých 
korèuliarov. Z našej najlepšej skupiny sa stala skupina pre krasokorèuliarov. Uèili sme sa ve¾a zaujímavých krokov 
a ve¾akrát sme padali.                                                                                                                                                5. A 
 
 Preèo by sme mali chodi� na korèuliarsky kurz?

Väèšina asi napíše, preto aby sme boli zdraví, dobre vyzerali, nauèili sa korèu¾ova�, neuèíme sa a bla, bla. bla...
Mohla by som to napísa� aj ja a mala by som pokoj.
Ale ja na korèuliarsky kurz idem iba preto lebo musím a väèšina si myslí to isté. Lebo ak ideme na korèuliarsky, 
nemá to len pozitíva, ale aj negatíva, napr. je mi hrozná zima, môžem sa nachladi� alebo dosta� aj chrípku, nieèo 
si zlomi�...
Ale ani tie pozitívne veci nie sú ktovie èo, napr. aby som vyzerala dobre, môžem si zacvièi� aj doma alebo sa ís� 
prejs� alebo, na to aby som sa nauèila korèu¾ova� môžem ís� kedyko¾vek dobrovo¾ne! na klzisko.
Ja by som bola radšej keby sme si raz do roka povinne mohli sami vybra� na ktorý kurz by sme chceli ís�.
Alebo by mohlo by� aj tak žeby ste dali povinne turistický kurz, že, by sme každý deò išli inde na turistiku ( a bolo 
by to asi tak v júni, takže by nikomu nebola zima :))

Lenka Sirotòáková, 7. A

V jeden deò nám pani uèite¾ka povedala, že od pondelka budeme chodi� na korèuliarsky kurz. Všetci sa radovali, 
ale ja som sa troška bála. Nevedela som sa korèu¾ova�. Koneène prišiel oèakávaný pondelok. S korèu¾ami a 
ruksakmi sme spoloène zo školy odišli na klzisko. Tam sme si obuli korèule a vyrazili na ¾ad. Moje prvé kroky 
boli neisté. Po nieko¾kých pádoch som sa osmelila a išlo mi to lepšie. Už na druhý deò sme sa hrali naháòaèky a 
preteky. Nakoniec to ve¾mi rýchlo ubehlo. Prišiel piatok. Pani uèite¾ky nám pripravili všelijaké sú�aže, po ktorých 
sme dostávali sladkosti. Potom sme mali vo¾né korèu¾ovanie. Bolo mi smutno, že sa korèuliarsky skonèil. Som 
ve¾mi rada, že som sa nauèila korèu¾ova�. Už sa nemôžem doèka�, kedy opä� vyrazím na ¾ad. 
               2. A 

Korculiarsky kurz -

chválený aj zatracovaný...



Poohliadnutie sa za adventom a akadémiou 
 
            Páèili sa mi adventné predsavzatia. Najviac sa mi darilo poslúcha� rodièov, poïakova� im  
        a nevysmieva� sa.                                                                                                A. Fešèák 
 
Tento rok sa mi páèilo, že sme sa pripravovali aj v škole stavaním našich domèekov tehlièkami, ktoré 
symbolizovali naše dobré skutky. Keby som mohol, na Vianoce by som zabezpeèil byt bezdomovcom a 
odcestovaných by som priviedol k rodine, aby neboli sami.                                                       F. Burgr 
 
Páèilo sa mi, že sme sa každý deò modlili, že sme vyrábali vence pre každú triedu.            N. Urdziková 
Keby som mohol, na Vianociach by som zakázal reklamné spoty, ktoré z Vianoc urobili biznis.      T. Šulík 
 
Na tanci 7. A bolo dobré, že tam hrala originálna hudba a že to stihli nacvièi� za nieko¾ko dní. 
Vranky ukrákanky boli vtipné, to krákanie a oèakávanie, èo  krákaním povedia. 
Vianoèná tržnica - na prvákov to bolo výborné. 
Na breakdance sa mi páèila choreografia a ako boli chlapci a dievèatá obleèení. 
Bolo pekné, ako sme prichádzali všetci k svojmu domèeku. 

Noc v škole alebo z druhého brehu... 
 
V novembri, keï sa veèery predåžili, boli sme pozvaní strávi� jednu 
noc v školských triedach. Netradiène, inak ako na vyuèovaní. Ocitli 
sme sa na okolitých hradoch a našou úlohou bolo odklia� ich, nájs� 
k¾úè k tej komnate, ktorá nás nakoniec prichýli. Aj kasteláni boli tento 
rok nezvyèajní - úloh sa zhostili siedmaci. Tu sú niektoré ich dojmy: 
  

Mne sa celkom páèilo, keï som vystupoval ako èert a všetko som 
búral. A ešte bolo dobré,  ako sa uèite¾ky fotili s plyšovou opicou.                         
Tomáš 

Páèilo sa mi, že sme si vyzdobili triedu ako sme chceli.                                                                     
Martina 
Neèakala som, že sa na zaèiatku budem bá�. Keï sme zhasli svetlá, 
deti z prvej skupiny sa ve¾mi báli. Nepáèila sa mi skupina, ktorá 
strašne krièala, urážala nás a bola k nám drzá.                                   
Nikola 
Páèilo sa mi naše stanovište a práca so žiakmi, nové historické 
poznatky, ktoré som získal.   
Tadeáš 

Návšteva v planetáriu
Dòa 21.12.2011 sme išli do planetária. Ráno sme sa stretli na vlakovej stanici. Cesta bola ve¾mi dlhá. 

Zastavili sme aj v Kostole sv. Mikuláša.

Keï sme prišli do planetária, museli sme si da� návleky. Najprv sme išli do prednáškovej miestnosti. 

Tam nám ujo porozprával o planétach. Potom sme si pozreli film o chlapcovi a víle. Po prestávke sme 

sa presunuli do tmavej miestnosti s premietacím prístrojom. ¼ahli sme si do kresiel. Keï sme

        pozreli hore, videli sme hviezdy a súhvezdia. Neskôr sme si mohli kúpi� kúsky meteoritov

              alebo iné zaujímavé veci.  

                 Dozvedeli sme sa ve¾a nových vecí, bol to perfektný deò.    Zdenka Semanèíková



Preklepy a brepty: 
Kto viedol bitku pri Maratóne? ...Poseidón, èi? 
...pridáme trocha pipru 
...rastlina je malej ve¾kosti 
...má farebnú farbu 
...v dobe bronzovej si krájali chlieb a salámu 
...ramadán je èlovek a Avicena bol možno èlovek 
...úhor je èas� po¾a, ktorá nerobí niè, spí, má dovolenku... 
 
Na obede hovorí žiak pani družinárke:   
Ja už viac tie palacinky nechcem, mòa už z toho  boli peèeò.:) 
 
               Pri posviacke tried zaklope kòaz na dvere. 
               Z triedy sa ozve žiaèik: Obsadenéééééééé! :) 
 
                                                                     Obr. Zdroj Internet 
                    Foto: zdroj školský fotoarchív  

Vilo a Eva mávu mame. Malá osa sama volá. Víla 
Amálka jasá v lese. Malina má volá. Smejem sa a jem. 

Do školy chodi� musíme, 
v laviciach dlho sedíme, 
vedomosti do hlavy tlaèíme: 
 
hlásky, samohlásky, spoluhlásky, 
násobenie, delenie, kreslenie. 
 
Žiadne spanie, hranie, zívanie, 
vyrušovanie, odpisovanie, našepkávanie. 
 
Ale my to vydržíme, 
do školy radi chodíme, 
veï niekedy sa tam 
aj dobre bavíme. 
 
Naša trieda, piata A, 
v správaní vždy vyhráva. 

 
Marek Ernst 

Ó, škola moja drahá, 
ako keï smädnej zemi prichádza vlaha, 
tak ja som smädný po vedomostiach Tvojich 
a so mnou aj pár kamarátov mojich. 
 
Chcel by som sa ešte ve¾a nauèi� 
a v živote to všetko zúroèi�. 
 

Dominik Šoltýs 

Óda na školu 

Máme školu ve¾kú, novú, 
chodíme tam všetci spolu. 
Každý v nej má svoje miesto 
je nás hádam už aj dvesto. 
Dobre sa v nej cítime 
obèas tam aj cvièíme. 
Školu všetci radi máme 
uèite¾ov si nedáme. 
 

Timea Solárová 

Vety prvákov 
Naši prváci už poznajú niektoré písmená a 

skladajú prvé vety. Èo na nich poviete? 

Ako písmenko o získalo auto 

Bolo to tak, že písmenko o nemalo žiadne auto, bicykel, motorku a vôbec – žiaden dopravný 

prostriedok. Chodilo teda po meste peši. Nebolo to však ve¾mi dobré, pretože na autobus muselo 

prejs� kilometer a tak ho stále boleli nohy. Tak sa rozhodlo, že si musí kúpi� auto. Ale za èo? 

Peòazí nemalo, preto zaèalo spori�. ¼ahké to veru nebolo, ale èo už? Chodilo do práce a robilo 

kaderníka. A keïže to bolo písmenko o, tak robilo kudrlinky. Tak sa svojimi úèesmi preslávilo, že 

k nemu zaèali chodi� všetci slávni ¾udia. A po roku malo dos� peòazí na to, aby si kúpilo auto. 

Vybralo sa do autosalónu a kúpilo si kabriolet. Písmenko o bolo také š�astné, až sa èervenalo.                                                                                                                                                                                                          
Terka Baòasová  


