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XII. 
 



Namiesto úvodu...(keďže chýba šéfredaktor....) 
 

      T           
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7.                 

8.                 

9.                 

 

1. Malí, žltí, je ich všade plno.....:) 

2. Kto z učiteľov má stále „vietor vo vlasoch“? 

3. Jeden zo spôsobov ochrany pre počatím... 

4. Keď ťa nevylieči žena, vyliečia ťa ... :) 

5. Malé, chlpaté a behá to po stromoch....(strašne zlatééééééé) 

6. Čo najviac trápi 90% žiakov SPARKU? 

7. Žijú si na tvoj úkor... 

8. Hlava našej školy... 

9. Čo žiaci III.A často nepoužívajú...?:) 
 

 

Pripravili žiaci III.A  

(Poznámka redakcie: Kto prvý vylúšti tajničku a riešenie zašle na monavlady@gmail.com „čoko“ ho neminie, 

okrem žiakov III.A triedy ) 



 

Čo nového?  

ZZUUZZAANNAA    
  

 

Uveďte 2 plus a 1 
mínus tejto školy  

 poloha a dostupnosť školy, príjemný a priateľský kolektív, 
žiaci 

 jedáleň 

S kým si najlepšie 
rozumiete 
v pedagogickom zbore? 

Je to ťažké povedať, keďže som tu ešte krátko. Zatiaľ 
môžem povedať, že si s každým rozumiem, nepatrím medzi 
konfliktné typy. No zatiaľ mi je najviac srdcu blízka Danka 

Miňová. Je to osoba, ktorú som spoznala nielen z pracovného 
hľadiska, ale aj ako človeka, ktorý mi úplne sadol a mám ju 

veľmi rada. 

Do ktorej triedy 
chodíte najradšej 
a prečo? 

Rada chodím do všetkých tried, no s mojou triedou si 
najlepšie rozumiem  

Čo je podľa Vás 
múdrosť? 

Múdrosť pre mňa znamená kombinácia „srdca“, ale aj ,,mysle“ 
pri rozhodovaní sa, čeliť rôznym dilemám v živote, chápaniu 
hodnôt, priorít...Je to vlastnosť, s ktorou človek disponuje, 

rozvíja ju vďaka vzdelaniu, poznatkom, vedomostiam, 
logickému mysleniu, ale aj skúsenostiam počas svojho života.  

Ako sa hovorí: ,,Čím sme starší, tým sme múdrejší.“ 

Je niečo, čo by ste 
možno zmenili na tejto 
škole? 

To, čo považujem aj za jednu z nevýhod tejto školy, a to je 
napríklad jedáleň, skrinky, telocvičňa pre žiakov. 

Aká ja vaša obľúbená 
farba a ročné obdobie? 

Milujem živé a veselé farby. No medzi moje top patrí 
červená a maskáčová farba. 

Čo sa týka ročného obdobia - každé jedno ročné obdobie je 
niečím výnimočné a má pre mňa svoje čaro, no medzi moje 

najviac obľúbené patrí jar a leto. 

 
Pripravil N. Čísar, II.A 



 
 
 

 
 

 
Naša škola sa tento školský rok zapojila do projektu Slovenského výboru 

pre Unicef Škola priateľská k deťom. Cieľom tohto programu je vytvoriť 
v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, 
sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. V centre záujmu sú práva dieťaťa, 
participácia, rešpekt a zodpovednosť.  

Škola priateľská k deťom učí a žije právami dieťaťa. Vzdeláva 
a vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa žiakov, rodičov, pedagógov.  
  Na získanie titulu Škola priateľská k deťom 2017/2018 je potrebné 
splniť tieto základné kritéria:  
 
 

 informovanie žiakov, rodičov, pedagógov o programe Škola priateľská 
k deťom  

 nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF, 
 práva detí zahrnuté v školskom vzdelávacom programe, 
 zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF, 
 aktívna žiacka školská rada. 

 

Poslaním UNICEF je prispievať k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti 
kdekoľvek vo svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k 
pitnej vode, základné vzdelanie, ochranu pred násilím, a tiež príležitosť 
naplniť v živote svoj potenciál.  

UNICEF je jediný fond OSN, ktorý je financovaný z čisto dobrovoľných 
príspevkov. Práca na pomoc deťom je úplne závislá od ochoty a darov 
jednotlivcov, spoločností a ďalších donorov. 

K aktivitám UNICEF do ktorých sa zapojí aj naša škola patrí aj Vianočná 
zbierka Unicef 2017, ktorá sa bude konať v dňoch od 04.12. do 17.12.2017.  

Naším zapojením sa do zbierky máme možnosť pomôcť deťom, ktoré čelia 
chudobe, hladu a chorobám v krajinách, v ktorých zúria humanitárne a 
potravinové krízy - akými sú Ukrajina, Jemen či Južný Sudán. 
 
 

Zdroj: www.unicef.sk 

 



SSVVEETTOOVVÝÝ  DDEEŇŇ  DDEETTÍÍ  
2200..NNOOVVEEMMBBEERR  

 

 

Pri príležitosti Svetového dňa detí, ktorý oslavujeme 20.novembra, ako 
pripomienku o prijatí Deklarácie o právach dieťaťa v roku 1959 a schválení 
Dohovoru o právach dieťaťa v r. 1989 sme našim čerstvým prvákom položili 
otázky v krátkej ankete. 
 

 

1. Ak by si mal vybrať jednu vec, na ktorú by mal 
mať právo každý tvoj rovesník na celom svete, čo by 

to bolo? 
 

 Slobodne sa rozhodnúť. 

 Vzdelanie. 

 Na učenie má právo každý. 

 Nemať brigádu, ale normálnu prácu platenú ako dospelí ľudia. 

V dnešnej dobe je 250 eur na mesiac málo. 

 Slobodne sa rozhodnúť na akú školu by chcel ísť.  

 Mať vodičský preukaz. 

 Rozhodovať o svojom živote bez názorov iných. 

 Vzdelanie, pretože každý mladý človek má právo sa vzdelávať. 

 Peniaze. Na úhradu školného, lebo nie každý na to má. 
 

 

 

 



2. Ak by si bol superhrdinom a mal možnosť zlepšiť životy 

mladých ľudí, akú superschopnosť 

by si chcel mať a ako by si ju využil? 
 
 

Keby som bola superhrdinkou a mala superschopnosti 
nepomáhala by som len mladým, ale aj starým, pretože sme 
si rovnocenní. A schopnosť? Ukazovať budúcnosť, aby ľudia 
vedeli správne meniť svoje rozhodnutia. 
 

Lietať...zachraňovala by som ľudí, zvieratá....z horiacich 
domov, skladov... 

 

Teleportácia – teleportoval by som ľudí na miesta na ktoré 
by mali prísť čo najskôr, aby videli čo sa stane ak nebudú 
robiť správne veci.  
 

Chcela by som vedieť čarovať. Využila by som to tak, že vyčarujem 
ľuďom bez domova strechu nad hlavou. 

 

Liečiť rakovinu. 
 

Zastaviť starnutie. Mladí ľudia by boli stále mladí. 
 

Chcela by som vedieť motivovať druhých a pomáhať 
každému.  
 

Motivovať mladých a pomáhať im. 
 

Chcela by som mať talent na modeling a pomáhať mladým 
dievčatám. 
 
 
Pripravila: Mgr. A. Šimková Spolupracovali: žiaci I.A triedy 
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SSttuužžkkoovváá  IIVV..AA    
 

33..1111..22001177  
 

Na našej stužkovej bola super zábava. Spoločne sme sa zabávali, všetko 

bolo tak ako má byť. Na ten večer nikdy nezabudneme a ďakujeme 

všetkým, ktorí tam s nami boli...Anka Balogová 

 

Modrá a červená je proste ta pravá, 

zhodli sa profáci (kto rozumy im dával?), 

z parketu dole, ťahať ich bolo treba, 

stužková naša bola fakt skvelá... 

Náš triedny ako ďas zvŕtal nás do rána, 

lietali nielen sukne, ale aj nohy a hlava... 

Čo tam po mature, či sa nám zadarí, 

spomienka na večer, úsmev nám vyčarí... 

 

 

 



 

 

Šicke ľudze še tu raduju,  

šicke ľudze še tu raduju 

      

 
 

...ružová je výborná,  

šalalala, šalalala... 
Viac na www.spark.edupage.org alebo CD  

 

 

       

       štrngali brngali 
 

 

                                   Čhaje, čhaje šukar ... 
 

 

 

Ó šaty, utkané z  

peny... 
 

 



 

VRAJ NEMÁME ZÁUJEM O VZDELANIE 
(motivačný list) 

 

Volám sa Ľubomír Gábor. Študujem odbor sociálno-

výchovný pracovník. Vo Vašom programe som už druhý 

rok. Rozhodne veľká zásluha patrí Vám, čo sa týka mojich 

študijných výsledkov. Finančná pomoc, ktorú ste mi 

poskytli, mi veľmi pomohla v minulom školskom roku, 

keďže finančná situácia sa v mojej rodine nezmenila. 

Môžem sa plne koncentrovať na plnenie svojich ambícií. 

Systematické každodenné pripravovanie na vyučovanie je 

podľa mňa tým najefektívnejším učebným plánom. Preto 

sa snažím byť na každú hodinu pripravený a s  prehľadom zvládať aj ťažké 

učivo, ktoré v škole preberáme. Štúdium ma baví a rád trávim čas v škole, preto 

moja absencia v škole je nulová. Angažujem sa aj v mimoškolských aktivitách 

v podobe doučovania z nemeckého a slovenského jazyka. Čítanie a následne 

prezentovanie mi pomáha k rozšíreniu si verbálnych a písomných schopností. 

Keďže mojou charakteristickou črtou je ochota a nezištnosť, preto chcem 

zručnosti, ktoré počas štúdia získavam použiť raz v praxi. Práca s ľuďmi ma baví 

a napĺňa. Vidím v tom pre mňa veľkú perspektívu. Aj keď čelím nemalým 

problémom, ktoré mi niekedy maria moju snahu, nevzdávam sa a pokračujem. 

Verím, že mojou tvrdou prácou na sebe a húževnatým prístupom sa všetky 

problémy stratia... 
 

 
 



 

VRAJ NÁM NA TOM NEZÁLEŽÍ 
 

Extrémizmus. Čo to vlastne je? Je to postoj ? Na slovo "extrémizmus" narážame v 

poslednom čase doslova na každom kroku. V médiách, spoločnosti, školách, reštauráciách, 

pohostinstvách, kaviarňach, rodine aj na sociálnych sieťach.  

Ako chápe verejnosť pojem extrémizmus? Pojem extrémizmus v predstavách ľudí 

súvisí najmä s agresivitou, rasizmom, fašizmom a hrôzami 2. svetovej vojny. Ako predísť 

extrémizmu? Ak ste plnoletý a neviete koho voliť, poraďte sa. Ak idete voliť, tak voľte s 

rozumom. 

Vo svojom vnútri cítim, že mám poslanie niečo zmeniť. Zmeniť hlavne mladých ľudí, 

ktorí aj keď si to neuvedomujú, nesú tiež istú dávku zodpovednosti za túto spoločnosť, náš 

ďalší život.  

        Mária Balogová, III.A 

 
 

ČO JE MÚDROSŤ... 
 

Pre mňa múdrosť je veľmi obšírne slovo. Múdrosť je to, čo získavame svojimi 

vlastnými silami. Múdrosť získavame hlavne vzdelaním a tým, čo preto urobíme. Pre mňa 

vzdelaný človek je aj ten, ktorý pozná slušné správanie, ten ktorý žije slušný život. Vzdelaný 

človek je ako keby aj obdarený, mal by vedieť ako v rôznych situáciách zareagovať a ako sa 

postaviť k problémom. No múdrosť niekedy nie je všetko. Aj vzdelaný človek môže urobiť v 

živote veľa chýb. Nie sme predsa dokonalý. Máme svoje klady aj svoje zápory. Múdrosť sa 

odzrkadlí aj v našej emocionálnej stránke. Vypočuť iných a pomôcť im s tým, čo potrebujú. 

Inteligentný človek asi vie, čo chce dosiahnuť a čo chce od života. To pre mňa predstavuje 

asi slovo múdrosť. 

        Renáta Balogová, III.A 

 



 

Ako to bude s voľnom v školskom roku 2017/2018 

 

Školské prázdniny Kraj Trvanie 

Jesenné prázdniny všetky 30. 10. 2017 - 31. 10. 2017 

Vianočné prázdniny všetky 23. 12. 2017 - 5. 1. 2018 

Polročné prázdniny všetky 2. 2. 2018 

Jarné prázdniny 

Banskobystrický, 
Trenčiansky, Žilinský 

19. 2. 2018 - 23. 2. 2018 

Prešovský, Košický 26. 2. 2018 - 2. 3. 2018 

Bratislavský, Nitriansky, 
Trnavský 

5. 3. 2018 - 9. 3. 2018 

Veľkonočné 
prázdniny 

všetky 29. 3. 2018 – 3. 4. 2018 

Letné prázdniny všetky 2. 7. 2018 – 31. 8. 2018 
 

 

1.9.2017 Deň ústavy Slovenskej republiky 

15.9.2017 Sedembolestná Panna Mária 

1.11.2017 Sviatok všetkých svätých 

1.5.2018 Sviatok práce 

8.5.2018 Deň víťazstva nad fašizmom 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

5 dní 
 

Práca šľachtí, ale od roboty aj kone kapú...  
(ľudová múdrosť) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje obrázkov: 

http://obrazky.4ever.sk/ludia/deti/deti-161786  

https://www.cas.sk/clanok/209585/jesenny-herbar-plny-farieb-spoznajte-stromy-podla-listov/ 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  

Šéfredaktor: ? 

Korektúry a grafická úprava: Mgr. Monika Vladová 

Ďakujeme za spoluprácu pri zostavovaní obsahu tohto čísla všetkým 

aktívnym žiakom 1. až 4. ročníka a pedagógom. 

 


