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ÈO MI ROZPRÁVAL STROM 

 

Staraj sa o mòa,  

som slabý, už som pomaly vyschnutý , 

 prosím, pomôž mi.  

Polievaj ma, hnoj ma a oberaj moje plody, 

 škodcov zniè.  

DEÒ STROMOV 
 

Dòa 27. 10. sa na našej škole konal deò stromov. Pri tejto príležitosti sa celý vyuèovací proces niesol v duchu 

stromov. Celodenné výsledky si žiaci odprezentovali medzi sebou v telocvièni. Naši prváèikovia nám porozprávali a 

vyrobili les, ale aj to èo, lesu škodí. Vytvorili taktiež aj písmenkové stromy. Druháci nám porozprávali o tom, z èoho 

sa strom skladá, preèo je pre ¾udí tak dôležitý, taktiež vyrobili strom, ktorý bol zhotovený z ostružlín ceruziek. 

Tretiaci nám vyplòovali dvojsmerovku, v ktorej boli zašifrované názvy rôznych stromov, poèítali príklady na 

matematickom strome a vymysleli básnièku na tému Stromy. Štvrtáci nám zhotovili strom, na ktorom rástli príslovia 

a porekadlá, samozrejme súvisiace s témou. Taktiež sa štvrtáci nauèili popísa� èasti stromu v AJ. Na piatej a šiestej 

hodine išli prezentova� žiaci druhého stupòa. Piataci recitovali  básnièky o  „p¾úcach Zeme“ , šiestaci vymysleli 

príbehy o stromoch. Prišli na rad siedmaci. Rozprávali o stromoch aj po nemecky a anglicky.   

To bol náš deò stromov v škole. Na záver sme sa všetci odmenili ve¾kým potleskom. 

Aj keï na mòa nemáš èas, 

tak to nevadí, ale raz za týždeò 

príï ma navštívi�, polia� . 

Šep ma, aby vyrástli nové 

malé stromèeky. Poèuj ma, 

ty sa o mòa budeš stara� 

a ja ti budem dáva� úrodu. 

 

Talaroviè Štefan 6. A 



Po programe sme sa presunuli do priestorov školy - jednotlivých tried, kde sme mali „triedny program“.  V 6. A to 
vyzeralo takto: Františka predniesla úryvok z knihy  „Najmilšej starej mame“, Adam mal prezentáciu s fotkami, na 
ktorých sme so starými rodièmi. Nikola urobila pexeso, na ktorom boli predmety zo starých èias. Na záver 
Františka s Joachimom mali modlitbu za starých rodièov a spoloène sme sa pomodlili desiatok ruženca. Filipov 
dedko nám nakoniec dal požehnanie. Mali sme aj obèerstvenie, po ktorom sme sa rozišli domov. Myslím, že 
odchádzali spokojní a hrdí na svoje vnúèence. 

 Mišo Bujòák  6.A.  

Október - mesiac úcty k starším,
                             ako sme ho prežili v našej škole

Ako darèek sme starkým vyrobili srdieèka so semienkami  ako poïakovanie za všetko dobré, èo do nás zasiali.
Starí rodièia ï , ý K ï ý

ý ò ô
 , akujem V?m  þe ste ma podporili v t chto veciach: e  som bol mal , ale aj teraz, þe ste mojim rodièom 

pom?hali pri v chove m a a mojej sestry Maruðky. Aj za to, þe ste mi splnili m j sen ma� psíka, a vy ste nám kúpili 
labradora, malého Huga. Som š�astný, že môžem k Vám chodi� na víkendy , ale aj cez týždeò . Za to, že sa k Vám 
môžem prís� vyrozpráva�, niekedy aj vyplaka�, ale aj tým, že mi pomôžete pri domácich úlohách, že mi vysvetlíte a 
pomôžete.

My ve¾kí šiestaci, 
nie  sme až taký tvrïasi. 

Vieme by� aj milí, 
a to v každej chvíli. 

 

Ceníme si starých rodièov, 
ako pozorných vodièov. 

Nikdy s autom nenabúrame, 
na starých rodièov pozor dáme. 

Joachim Šulík 

Vystúpenie pre starých rodièov sa konalo 19.10.2011 v kultúrnom centre Na korze. Zišlo sa tam ve¾a starých 
rodièov, ktorým sa program ve¾mi páèil. 
Na zaèiatok si vypoèuli pieseò, ktorú  zaspievalo trio našich žiaèok. Potom videli mažoretky,  ktoré sa usmievali 
ako slnieèka. Onedlho sa cítili ako v divadle, pretože im naši najmenší zahrali známu rozprávku Perníková 
chalúpka. Nasledovalo zopár pesnièiek, malá písomka, básnièky a vyhodnotenie. Na konci sme si zaspievali.  

Zuzka Hajduková, 7. A 

 
Návšteva centra sociálnych služieb 
 
 Dòa 13.10.2011 sa uskutoènila akcia pre ¾udí z Centra sociálnych služieb. Mali sme v pláne,  že  im troška 
spríjemníme deò a ich starobu. Až tak sa nám ís� nechcelo. 
 Žiaci z prvého stupòa zaspievali po anglicky, zarecitovali a zahrali divadielko. Žiaci 6. A zobrali 
niektorých na prechádzku, rozprávali sa s nimi. Niektorí si s nimi zahrali hry a pripravili malé obèerstvenie, a aj 
oni nás obèerstvili chlebíèkami.  
Nebolo tam ve¾a starých ¾udí, ale bol to dobrý pocit pomáha� im. Tých, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemohli 
zúèastni� na programe, sme navštívili v izbách a odovzdali im kvet vïaènosti za všetko, èo pre nás urobili, keï boli 
mladí.  
 Bolo to celkom fajn. Dúfam, že aj im sa to páèilo. Keï sa naskytne šanca pomôc� starším, tak by sme to 
mali využi�. Dúfam, že keï ja budem starý, tak mi tiež niekto prejaví úctu. 
Rozlúèili sme sa a išli sme do školy. Za odmenu sme dostali horalky, niektorým sa neušlo...  

Adam Fešèák a Marko Spišak 



ŠARKANIÁDA 
Bol slneèný deò. Ve¾mi som sa tešila. Zobrali sme šarkany a vydali sa na Šanec. Práve tam bola šarkaniáda. 
Postupne sme predvázali svojich šarkanov. Nechceli nám lieta�, lebo nefúkal vietor. Všetky boli krásne, porota si 
preto nevedela vybra�. Najkrajšieho šarkana mala Zdenka Semanèíková zo 4. A, najvyššie letiaceho mal Denis 
Korínek z 1. A a najobratnejšieho šarkana mal Peter Èajkovský tiež z 1. A. Potom sme zišli dolu a tam sme hrali 
futbal a iné hry. Za úèas� dostal každý sladkos�. Bol to perfektný deò. (Zdenka) 
V nede¾u sme boli na šarkaniáde a bola tam Tiffany, Zdenka a ja. Z našej triedy iba my tri. Došli sme na Šanec a 
š¾apali sme ku trom krížom. Zdenka mala žltého šarkana, Tiffany bieleho a ja som nemala, lebo bol ve¾mi ve¾ký a 
�ažký a nemal obal. Tak som sa pozerala na ostatné šarkany. (Saška) 
Cez víkend v nede¾u bola šarkaniáda. Všetci sme sa stretli pri moste. Každý musel vyjs� až hore k trom krížom. 
Pani uèite¾ka sa spýtala, kto z rodièov chce by� porotcom. Nikto sa nehlásil, tak si pani uèite¾ky vybrali samé. Stáli 
sme tam asi desa� minút, keï pani uèite¾ka vyhlásila, že sa ide lieta�. Prvá išla Zdenka. Jej šarkan letel vysoko, ale 
nebolo to pre porotcov dos� dobré. Všetky šarkany boli ve¾mi pekné, ale mohol sa vybra� len jeden. Na konci, keï 
všetci dolietali, pani uèite¾ka vyhlásila troch výhercov. (Tiffany) 
 
 

ÈITATE¼SKÝ MARATÓN 

 Každý hovorí, že dnes deti èítajú málo. Ak chceme, aby èítali viac, musia ma� dostatok kníh a èas na èítanie. 

Do našej školskej knižnice pomaly pribúdajú knihy pre žiakov a my sme im poskytli aj èas na èítanie. Vo štvrtok 

27.10.2011 sa v našej knižnici konal èitate¾ský maratón. Otvorili ho naši prváci, ktorí sa pochválili najstarším 

žiakom, ako zvládli èítanie prvých slabík a šiestaci a siedmaci im ukázali svoje èitate¾ské majstrovstvo. Štafetu 

v èítaní prebrali druháci a piataci, ktorých potom vystriedali tretiaci a štvrtáci. Svoje èitate¾ské zruènosti žiaci 

predviedli pri èítaní rozprávok a dobrodružných príbehov. Symbolickou odmenou pre každého žiaka bolo jedno 

písmenko z abecedy, ale skutoènou odmenou bola možnos� preèíta� nieèo svojim spolužiakom a pochváli� sa 

svojimi èitate¾skými zruènos�ami. Najväèším prínosom nášho èitate¾ského maratónu bolo to, že sme všetkým 

žiakom našej školy ukázali, ko¾ko krásnych kníh máme v knižnici a akú zábavu môže každá z nich poskytnú�. Tešíme 

sa na ïalšie èítanie. 

Naša škola sa v jeden utorok zmenila na pevnos� plnú úloh 
a po ich splnení sa mohla zaèa� slávnostná imatrikulácia, so 
slávnostným speèatením s¾ubu. Museli  sme prejs� bažinou 
zlých duchov, boli sme s Jankom Hraškom, no nakoniec nás 
krá¾ovná pasovala za prvákov slávnostným žezlom - 
ceruzkou. Zarecitovali sme slávnostný s¾ub a podpísali to 
vlastným prstovým odtlaèkom. 

 

AKO SME ÈÍTALI V MESTSKEJ KNIŽNICI 

Pani uèite¾ka nám oznámila, že vo štvrtok ideme do knižnice. 

Zúèastníme sa na èitate¾skom maratóne. Všetci sme sa tešili. Kto 

nemal knihu Danka a Janka,  požièal si ju. A tak sme zaèali  

èíta�. Aj ja som èítala. Dostala som jednotku do žiackej knižky, 

èo ma ve¾mi potešilo. Pani uèite¾ka nás odmenila aj chutnou 

lízankou. Na pamiatku sme dostali papierovú knihu. 

Prežili sme pekný deò v knižnici. 

                                                     Dominika Janigová  2 . A 

 

IMATRIKULÁCIA



AKÁ BOLA? 
 
Pani uèite¾ka, ïakujeme Vám, že ste nás uèili. Najhoršie bolo, keï ste nám dávali domáce úlohy. Hlavne, keï ich 
bolo ve¾a. Nauèili ste nás vybrané slová aj násobilku. Najradšej som mal písomky z matematiky. A triednické 
hodiny. (Samko) 
 

Boli ste milá, dobrá, ale hocikedy ste vytiahli písomku, pä� alebo desa�minútovku. Ale neboli ste vôbec zlá. Boli ste 
a vždy budete tá najlepšia uèite¾ka na svete. (Martin) 
 

Ïakujeme Vám. Uèili ste nás po celý èas. Nauèili ste nás poèíta�, èíta�, písa�, gramatiku. Boli ste k nám milá, ale 
niekedy aj prísna. Chodili ste s nami na Šanec a prechádzky. (Natália) 
 

Pani uèite¾ka, ïakujem Vám, že ste nás uèili dva roky. Ïakujem, že sme s Vami mohli hra� aj hry.  Bolo mi dobre, 
keï ste ma uèili. Ïakujem za všetko. (Sebi) 
 

Pani uèite¾ka, ïakujem Vám za všetko. Ïakujem, že ste s nami vydržali a odpustili nám nie jednu poznámku. 
Škoda, že nebola vo¾ba o najlepšiu uèite¾ku školy, verím, že by ste to vyhrali. 
 

Pani uèite¾ka, boli ste k nám ve¾mi dobrá. Budete nám chýba�. Nepáèili sa mi písomky. Mal som z nich zlé známky. 
Prepáète mi všetko zlé, èo som urobil poèas celého roka. Páèili sa mi násobilky, lebo som mal skoro samé jednotky. 
Chodili sme spolu na prechádzky. Nauèili ste nás, ako sa treba správa�. (Jožko) 
 

Ïakujem, že ste sa o nás dobre starali a že ste nás mali rada. Že ste nás dobre uèili a aj ve¾a nauèili. Zažili sme s 
Vami ve¾a pekných zážitkov. A za to Vám ve¾mi pekne ïakujeme, pani uèite¾ka. Ste najlepšia na tejto škole. Je 
škoda, že odchádzate. (Dalibor)

 
. 

TÝŽDEÒ DIGITÁLNYCH ZRUÈNOSTÍ 

 

Konal sa v škole od 24.10 do 28.10.2011. Od iných týždòov sa odlišoval tým, že sme si 

našli domáce úlohy  na školskej stránke. Úlohy sme museli vypracova� a pomocou poèítaèa 

ich odosla� vyuèujúcim, ktorí nám ich ohodnotili v elektronickej žiackej knižke. Na hodinách 

informatiky sa žiaci 3. až 7. roèníka zapojili do školského kola informatickej olympiády. 

Najlepšími riešite¾mi boli: 3. A Sára Štofaníková, 4. A Martin Baòas, 5. A Marek Ernst, 

6. A Joachim Benedikt Šulík, 7. A Nikola Urdzíková. Ví�azi školského kola budú sú�aži� 

v informatickej sú�aži IBOBOR. Taktiež sme poèas celého týždòa mohli cez ve¾kú prestávku 

a telesnú výchovu hra� digitálnu hru. Hra bola pohybovo zameraná a ovládali sme ju celým 

svojim telom, takže sme sa poriadne zapotili. Ve¾mi sa nám to páèilo.  

Aj my, Tvoje kolegyne, Ti chceme, Janka, poïakova�. Za 
všetko, èo si urobila pre nás, pre žiakov, za Tvoj každodenný 
úsmev, plno nápadov, za Tvoju chu� do práce. Budeme sa 
teši� z každej Tvojej návštevy a po skonèení materskej 
dovolenky aj na Tvoj návrat spä� k nám 

Mestská prehliadka slovenskej ¾udovej piesne

SABINOVSKÝ SLÁVIK 2011, sa uskutoènila 6. 11. 2011 

kinosále MsKS v Sabinove. V speváckej sú�aži našu školu 

reprezentovali Miška Figurová a Dávid Burgr z 3. A.

SABINOVSKÝ SLÁVIK

Dominika Semanèíková, 7. A
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