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Milí čitatelia! 

Znovu sa Vám prihovárame zo stránok nášho školského časopisu 

Sovík.  

V tomto čísle Vám predstavíme našu školu a oboznámime Vás 

s priestormi v nej, ako sme ich ukázali aj našim kamarátom 

z materskej školy, ktorí u nás strávili pekný deň. Naši ţiaci sa aj 

tieto mesiace zapájali do aktivít v našej škole. Na sv. Valentína si 

ţiaci prvého a druhého stupňa posielali pozdravy, aby spríjemnili deň 

a potešili svojich kamarátov. 

Zapojili sme sa aj do modlitby ruţenca a dobročinnej zbierky na 

pomoc pre ľudí na Ukrajine. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.  

O ďalších aktivitách sa viac dočítate na stránkach 

nášho časopisu. 
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Toto je učebňa 

informatiky. Máme 

v nej veľa počítačov 

a interaktívnu 

tabuľu. V tejto 

miestnosti určite 

zaţijete veľa zábavy, 

 ale netreba zabudnúť na učenie. 

Túto 

učebňu 

vyuţívame 

na predmet 

nazývaný 

fyzika. Ako 

vidíte, 

vzadu sa nachádzajú rôzne 

pomôcky na hodiny. Na stene 

vás privíta portrét Alberta Einsteina, známeho fyzika. 
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Medzi vedy patrí 

aj biológia a chémia. 

V tejto učebni si 

obohatíte poznatky 

z prírody a ľudského 

tela... Na chémii robíme rôzne zaujímavé pokusy 

s rôznymi chemickými pomôckami.  
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Rezanie, rašpľovanie, tvorenie... Na to slúţi učebňa 

techniky. Zásuvky plné nástrojov, super učitelia, kde  môţeš 

vytvárať krásne výtvory, no treba byť opatrný, aby si sa 

nezranil. 

 

 

 

 

Tuším ste uţ uhádli, ţe toto je naša školská kniţnica. 

V policiach na Vás čakajú knihy rôznych ţánrov, ktoré si 

môţete prečítať aj vypoţičať. Pani učiteľka tu niekedy 

pripravuje rôzne besedy o knihách. 
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Po skončení vyučovania ţiaci trávia svoj voľný čas 

v ŠKD, kde sa môţu hrať, tráviť čas s kamarátmi na 

školskom dvore alebo vyrábať rôzne výrobky s pani 

vychovávateľkou. 

Na stene visia výtvory ţiačikov. Nezabudnime na 

hračky, ktorých je tu neúrekom. Najlepšie je to ,ţe 

máme skvelé pani vychovávateľky 
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Môţete v nej tráviť hodiny techniky a naučíte sa 

tu piecť a variť chutné jedlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V našej jedálni nám kaţdý deň uvaria naše tety 

kuchárky chutné obedy. Ţiaci sa tu chodia naobedovať 

počas veľkej prestávky alebo aţ po vyučovaní.  
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Telocvičňa, 

malá telocvičňa 

a fitness centrum 

sa nachádza na 

prízemí, kde sa 

pravidelne 

vyučujú hodiny 

telesnej výchovy 

a nachádzajú 

rôzne nové náčinia 

a pomôcky. 

 

 

 

V tejto učebni si 

najmladší ţiaci našej školy 

precvičujú a učia sa 

anglický jazyk. Vďaka 

nedávnej rekonštrukcii sa im 

v tejto učebni určite vyučuje 

príjemnejšie. Nachádza sa 

na druhom poschodí vedľa 

kniţnice a triedy 2.B. 
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Naši kamaráti zo škôlky prišli 

stráviť deň v škole a zároveň sa stali 

súčasťou vyučovania. Spoznali nových 

kamarátov z 1.A a z 3.A.,ktorí mali pre 

nich pripravené rôzne aktivity: čítanie 

textu, maľovanie, hranie sa...  

Veríme, ţe sa im strávený čas 

v škole páčil a budúci školský rok budú 

súčasťou 

našej 

školskej 

rodiny.  
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Naša škola sa zapojila do medzinárodného projektu Erasmus s 

témou Naša klíma, naša budúcnosť. 

Cieľom tohto projektu je 

spolupráca našich ţiakov so ţiakmi 

z iných európskych krajín, 

konkrétne Talianska, Lotyšska, 

Turecka a Poľska. Ţiaci touto 

skúsenosťou môţu vyuţiť svoje 

jazykové schopnosti, získať nové medzinárodné priateľstvá a rozšíriť 

svoje vedomosti v oblasti ţivotného prostredia a jeho dopadu na našu 

zem. Najväčším benefitom tohto projektu je moţnosť vycestovať a 

navštíviť partnerské školy a na pár dní sa stať súčasťou inej kultúry. 

Prvá aktivita projektu Erasmus+ 

Ţiaci našej školy vytvorili 1. aktivitu v téme Naša klíma, naša 

budúcnosť v rámci projektu Erasmus+, do ktorého sme zapojení, pod 

názvom Waste separation. Video v anglickom jazyku je o separovaní 

odpadu v našej škole. Nájdete ho na webe stránky našej školy pod 

záloţkou Erasmus. 
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Prikrmovanie je tradičnou formou 

pomoci voľne ţijúcim vtákom preţiť 

nepriaznivé zimné obdobie.  

V niektorých krajinách má takmer 

200-ročnú tradíciu. Aj ţiaci našej 

školy sa zapojili do tejto prospešnej 

aktivity. V areáli školy sa nachádza 

niekoľko kŕmidiel umiestnených na stromoch, 

parapetných doskách, ba dokonca aj jedna 

búdka na hniezdenie. Ďalšie dočasné kŕmidlá 

sme zhotovili spolu so ţiakmi z jabĺčok.  
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Je smutné, ţe to, čo uţ 

človek nepotrebuje, od 

seba odsúva, zahadzuje. 

Ale papier si na to uţ 

akosi zvykol a netrápi sa 

tým. Je len na nás, aby sme nepotrebnému papieru 

pomohli ešte raz k oţiveniu - aby sme mu vlastnou 

šikovnosťou, nápadom a 

rukami vdýchli nový ţivot. 

Posúďte, či a ako sa nám to 

podarilo...  
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V našej škole máme šikovných 

ţiakov, ktorí sa radi zúčastňujú rôznych súťaţí. 

Vo februári sa ţiaci prvého a druhého stupňa zapojili do 

19. ročníka celoslovenskej súťaţe detí vo výtvarnom 

prejave, ktorú vyhlásila dobrovoľná poţiarna ochrana SR 

a Republiková komisia mládeže DPO SR. Cieľom bolo zapojiť svoju 

kreativitu, fantáziu a ukázať snahu pomoci hasičov pri pandémii. 

Súťaţ nesie názov Pomoc hasičov pri pandémii. Vo výtvarných prácach 

ukázali ţiaci svoj talent a výtvarnú zručnosť. Súťaţné práce bude 

v celoštátnom kole hodnotiť hodnotiaca komisia v mesiaci apríl 2022. 

Drţíme všetkým našim mladým výtvarníkom palce. 
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Deň svätého Valentína je 

sviatkom zaľúbených, ale takisto 

sviatkom rodiny a priateľov. V tento 

deň môţeme niekomu poďakovať 

a obdarovať ho kvetmi, darom, 

čokoládou a inými dôkazmi lásky. No 

niekedy stačí vyjadriť slovom, ako 

veľmi máme radi človeka. Pri 

príleţitosti tohto sviatku 

sa naši ţiaci zapojili do 

tejto akcie s cieľom 

potešiť svojich spoluţiakov 

a kamarátov. Niekedy aj 

slová potešia viac ako dary.  
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Tohtoročné zimné 

olympijské hry začali 4. 

februára 2022 otváracím 

ceremoniálom a skončili 

sa 20. februára 2022 

záverečným 

ceremoniálom v hlavnom 

meste Číny, v Pekingu. 

Peking bol zvolený za 

hostiteľské mesto v júli 

2015. Zimné olympijské hry 2022 boli prvé zimné olympijské hry 

odohrávajúce sa v Číne. Takţe Peking sa stane prvým mestom v 

histórii, ktoré hostilo ako letné, tak aj zimné olympijské hry.  

V našej škole 

sme takisto naplno 

fandili našim 

reprezentantom, 

i keď niekedy sa 

súťaţe konali 

v skorých ranných 

hodinách, ale 

nenechali sme si ujsť 

skvelé momenty 

našich hokejistov, 

ktorí získali skvelý bronz a takisto našu famóznu Petru Vlhovú, ktorá 

vybojovala zlatú medailu v alpskom lyţovaní.  

Všetci sa nesmierne tešíme nielen na nasledujúcu olympiádu 

v roku 2026 v Taliansku, ale aj na najbliţšiu letnú olympiádu v roku 

2024 v Paríţi.   
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Ţiaci 2.A pracovali so 

záujmom na hodine prvouky s 

pôdou, ktorú získali z troch 

rôznych miest. Aj pomocou 

lupy v nej hľadali ţivé, neţivé a odumreté súčasti 

pôdy. Najväčšia radosť nastala, keď v pôde odobratej 

zo skalky pred školou našli malého ţivočícha – hlístu. 

Uţ teraz sa tešia na ďalšie pozorovania.  
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  Obdobie Fašiangov sa 

nesie v znamení 

karnevalov. Voľno, zábava, tvorenie...Toto sú 

obľúbené aktivity našich kamarátov, ktorí mohli 

stráviť vyučovanie v maskách... víly, zvieratká, 

princezné, bojovníci. Výnimočné masky, výnimočných 

detí, v ktorých sa výnimočne učilo... 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Ruženec s deťmi 

za pokoj vo svete 
 

Aj nás sa dotýkajú 

udalosti posledných dní a nie 

je nám ľahostajná situácia, 

ktorá sa práve odohráva na 

Ukrajine. Preto sme sa 

rozhodli zapojiť do aktivity Ruženec s 

deťmi za pokoj vo svete. Spoločne sme prosili o mier u nášho 

suseda, ale aj na celej zemi. Zároveň, mohli ţiaci aj zamestnanci našej 

školy moţnosť finančne prispieť do zbierky na pomoc pre ľudí, ktorí 

sú v núdzi alebo utekajú pred vojnou.  

V našej škole sa vyzbieralo 286,02 €. 
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Súťaţ prebieha od novembra do mája v našej školskej 

kniţnici. Úlohou čitateľov je prečítať počas mesiaca čo 

najviac kníh z kniţnice. Za kaţdú prečítanú knihu čitatelia 

získajú nálepku.  

Najlepšia čitateľka mesiaca január je Lenka Čarná 

z 2.A, ktorá prečítala 3 knihy. Najlepší čitatelia v mesiaci 

február sú Martin Štieber z 2.A (4knihy), Tomáš Ţilka zo 

4.A (4knihy), Lukáš Mihok z 3.A (6 kníh), Michal Kurimský 

z 3.A(6 kníh).  

Najlepší čitatelia mesiacov 

január a február  
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Milí čitatelia! 

Ďakujeme, ţe ste si prečítali náš časopis. 

Prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov. 
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