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    Zo života našej školy 

 

Dopravná výchova - Bezpečnosť cyklistov 

Dňa 4. októbra 2016 sme v rámci dopravnej výchovy zorganizovali na našej 

škole prednášky s besedou pre žiakov 5. a 6. ročníka na tému: Bezpečnosť 
cyklistov. 

Prednášky uskutočnil  inšpektor Jozef Michalík z MsP zo Zvolena. Zaujímavo podané 

informácie prehĺbili vedomosti žiakov a veríme, že prispejú k bezpečnejšiemu 
a rozumnejšiemu správaniu sa detí v cestnej premávke. 

Výchovný koncert - Klenoty Slovenska 

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna malebná krajina. Táto malebná krajina 
skrývala mnohé poklady, o ktorých však kráľ ani ľud tejto krajiny nemal 
tušenia... 

13. októbra 2016 nás navštívila divadelno-šermiarska kumpánia Tres Companeros so 
svojím 40-minútovým historicky ladeným náučným príbehom o slovenských 
skvostoch s názvom KLENOTY SLOVENSKA. 

V predstavení nás traja hlavní hrdinovia previedli významnými obdobiami 
slovenských dejín – Slovania, turecké nájazdy, stavovské povstania, Jánošík, Ľudovít 
Štúr. 

Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v 
humorných divadelných scénkach. Zážitkovou formou sa dozvedeli historické fakty 

a boli interaktívne zapájaní do programu. Predstavenie všetkých zaujalo. 

 

Okresná súťaž v bedmintone chlapcov 

V okresnej súťaži v bedmintone školských družstiev súťažilo 9 družstiev z 
okresu Zvolen. 

Majstrami okresu sa stali Simeon Suchý a Erik Bartoš, na 3.mieste sa umiestnili 

Matej Šoóš a Andrej Suchý a na 6.mieste Tomáš Fajčík a Alex Išteneš. 

 

Okresná súťaž v bedmintone dievčat 

V športovej hale v Sliači sa uskutočnila okresná súťaž školských družstiev v 

bedmintone dievčat. Súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev z okresu Zvolen. 

Žiačky našej školy Dominika Ďurčíková a Janka Raniaková sa umiestnili na 
3.mieste. K úspechu blahoželáme. 

Najmladšou hráčkou turnaja bola 6-ročná žiačka 1.B triedy ZŠ Sliač Antónia Suchá. 

 

 

 

 



 

Školské kolo v stolnom tenise chlapcov 

 
11. novembra 2016 sa konalo školské kolo v stolnom tenise starších žiakov. Súťažilo 
20 chlapcov. Výsledky: 
1. miesto - Marek Berky - 7.A 

2. miesto - Erik Bartoš  - 9.B 
3. miesto - Leo Anderle - 8. C 
4. miesto - Simeon Suchý - 7. A 

 

Podporujeme čitateľskú gramotnosť 

Koncom októbra 2016 sme si pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. 

Tento deň bol v našej škole spätý s oslavou významu a prínosu knižnice pri 

vzdelávaní detí a mládeže. A celkom prirodzene, aj s návštevou samotnej školskej 

knižnice. Prehliadkou jej priestorov, zapožičaním si vybraných knižných titulov, ako aj 
samotným hlasným čítaním v triede, sme opäť raz podporili úsilie upevniť vzťah žiakov 

ku knihám, k školskej knižnici, k čítaniu a samozrejme k zvyšovaniu čitateľskej 
gramotnosti. 

Novinkou v tomto školskom roku bolo zorganizovanie jedinečnej burzy 
(ne)potrebných kníh s názvom JESENNÉ KNIHOBRANIE pred priestormi vlastivednej 

siene, ktorej sa zúčastnilo viac ako 400 darovaných kníh, takmer 200 z nich bolo 
predaných a dostalo sa tak k novým čitateľom. Vyzbieralo sa spolu 116,40 EUR za 

symbolické (centové) ceny kníh. Výťažok z podujatia bude použitý na nákup nových 

kníh do našej školskej knižnice, nepredané knihy sa zaradia do školskej knižnice alebo 

ponúknu na charitatívne účely – napríklad do Domova Seniorov Sliač. Ďakujeme 

všetkým  za podporu tohto podujatia. Veď čítanie nás baví.  

                                

                    

 

http://zssliac.edupage.org/blog/?bid=blog1&aid=394
http://zssliac.edupage.org/blog/?bid=blog1&aid=394


     Euró psky deň  jazykóv a ňas a s kóla 

26. septembra oslavujú všetky členské krajiny nášho kontinentu – Európsky 

deň jazykov. Jeho cieľom je každoročne si pripomínať význam jazykového 

vzdelávania, dôležitosť podpory celoživotného vzdelávania v oblasti jazykov, 

ako aj zvyšovania povedomia o jazykoch Európy. 

Do európskych osláv kultúrnej mnohojazyčnosti sa zapojila aj naša škola. 

Ten náš „Deň jazykov“ bol určený pre žiakov I. a II. stupňa – so zámerom 
motivovať a viesť k  jazykovej rozmanitosti. V tento slávnostný deň sa vybrané 
miestnosti školy premenili na pestrofarebnú mozaiku stánkov propagujúcich 

a prezentujúcich tri európske jazyky a krajiny. Každý žiak mal jedinečnú príležitosť 
zapojiť sa do rôznorodých aktivít – vedomostných kvízov, súťaží, jazykolamov, 

hádaniek či interaktívnych hier a vyskúšať si tak hravú komunikáciu v niektorom 

z cudzích jazykov. Nechýbali ani významné multikultúrne reálie, ochutnávka 
národných špecifík a typické suveníry.   

Na jazykovom jarmoku ste mohli nazrieť do sveta Veľkej Británie, Nemecka a 

Ruska. Vstup bol dovolený každému, kto sa pozdravil v cudzej reči a ukázal svoj 

(cudzí) jazyk. Na organizácii a priebehu sa podieľali učitelia a žiaci školy. Výnimočný 
deň zaiste prispel k poznaniu a pochopeniu nevyhnutnosti jazykového vzdelávania 

v súčasnosti – v duchu stále platného hesla: „koľko rečí ovládaš, toľkokrát si 
človekom“.  

 

Kam sa mince kotúľajú 

Od 20.9 - 23.9.2016 prebiehal na našej škole Týždeň finančnej gramotnosti. 
Hravou formou, prostredníctvom rovesníckeho vyučovania, sme žiakom 

ukázali potrebu orientácie vo financiách. 

Snažili sme sa, aby žiaci pochopili, že budovanie vlastnej finančnej gramotnosti je 
veľmi dôležité, pretože o vlastné financie sa dokážeme postarať najlepšie my sami. 

Je potrebné, aby sa žiaci naučili orientovať v situáciách z bežného každodenného 
života, rozhodovať, zisťovať, porovnávať, poznávať riziká a riešiť každodenné 
problémy. Túto cestu sme sa snažili ukázať našim žiakom aj my v projekte. 

  
          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                
Rozmýšľal si niekedy, aký jazyk by si sa chcel učiť ? Vedel si, že vhodný jazyk si môžeš vybrať aj podľa 

tvojho znamenia? Nie pre každé znamenie je vhodný rovnaký jazyk. Zisti, ktorý je ten najvhodnejší 

pre teba. 

Baran: Vyhovujú ti tvrdé severské jazyky a nemčina. 

  Býk: Máš talent na románske jazyky ( to je napr. francúzština), ale 

ide ti aj poľština.  

Blíženci: Najviac ti idú spevavé jazyky. Od taliančiny po poľštinu.  

  Rak: Máš problém učiť sa cudzí jazyk, ale ide ti španielčina.  

 Lev: Idú ti jazyky prímorských krajín, a to francúzština a taliančina. 

  Panna: Pannám idú rozšírené jazyky. Angličtina, sladká francúzština 

a presná nemčina.  

 Váhy: Tvojej umeleckej duši vyhovuje španielčina a japončina.  

  Škorpión: To pravé pre teba sú orientálne jazyky a nemčina.  

 Strelec: Ako doma by si sa cítil v Anglicku a Španielsku.  

  Kozorožec: Sú pre teba vhodné jazyky, ktoré ponúka naša škola: 

ruština, angličtina a  nemčina.  

 Vodnár: Bez problémov by si sa naučil hovoriť anglicky alebo rusky. 

   Ryby: Ty máš šťastie! Vyhovuje ti akýkoľvek jazyk. 

 

                                          

 

 



Zaujímavosti a krásy Horehronia 

 

  O tom, že škola nie je len o učení, ale aj o poznávaní, mali možnosť presvedčiť 

sa žiaci 5. A a 5. B triedy našej školy.  5. októbra 2016 sa takmer 40 žiakov 

zúčastnilo literárno-vednej exkurzie.  

Žiakov sprevádzali p. učiteľka Vonkomerová a p. učiteľ Borbély. Jej cieľom bola 

návšteva trojuholníka miest: Horná Lehota – Bystrá – Brezno. 
 
V obci Horná Lehota, rodisku Sama Chalupku, sme sa dozvedeli zaujímavé 
informácie o živote a diele tohto významného štúrovského básnika. Jeho literárnu 

činnosť sme si spoločne pripomenuli úryvkom z básne „Turčín Poničan“. 

 
Naše putovanie pokračovalo zastavením sa v najväčšej jaskyni južnej strany 
Národného parku Nízke Tatry – Bystrianskej jaskyni. Počas prírodovednej prehliadky 
sme mali možnosť vidieť aj jej „exkluzívnych“ obyvateľov – netopiere. 

 
Cieľ našej exkurzie sme zavŕšili návštevou okresného mesta Brezno. Tu naše kroky 

smerovali do Národopisnej expozície Horehronského múzea, ktorá zachytáva bohatú 
históriu a kultúru obyvateľov nášho regiónu – od Telgártu po Banskú Bystricu. 
Úspešné pátranie po stopách našich literátov a krásach prírody bude pokračovať aj v 
nasledujúcich ročníkoch. 

 

 

 
 



Literárno-vedná exkurzia v Martine 

      Dňa 7.10.2016  sa žiaci 7.ročníka zúčastnili literárno-vednej exkurzie 

v Martine. Deti sprevádzali pani učiteľky Mgr.Plichtová a Mgr.Pinterová. 

     Ako prvú navštívili Maticu slovenskú. Od sprievodkyne získali informácie 

o jej vzniku a fungovaní. Žiaci sa zastavili aj pri sochách sv.Cyrila a Metoda a 

na Národnom cintoríne, kde odpočívajú významné osobnosti Slovenska. Ďalšia 

zastávka bola v Múzeu slovenskej dediny. Tu videli drevené domčeky dovezené  

z jednotlivých regiónov Slovenska. Najviac sa im páčili zariadenia umiestnené v 

v domčekoch. Nábytok ukazoval rozdiely chudobných a bohatých ľudí.  

Autobusom pokračovali na poslednú zastávku, ktorou bol hrad Strečno. Bola to 

dlhá pešia túra. Deti mali z hradu krásny výhľad na rieku Váh. Všetkých najviac 

zaujal príbeh Žofie Bosniakovej. 

     Celá exkurzia sa žiakom veľmi páčila, pretože sa dozvedeli úplne nové infor- 

mácie o našej histórii.  

                                                                                       Karin Urdová, 7.A 

 

 

 



Babka s dedkom 

 

Babka s dedkom v záhrade, 

majú všetko zasiate. 

Či je leto, jeseň, jar, 

oni stále chodia tam. 

Moja babka, vždy keď prídem, 

má vždy dobrú náladu, 

koláčiky napečie nám ako návnadu. 

Zjem ich a božtek na líce jej dám, 

poviem len jediné slovo  "mňam". 

Mám aj dedka, deduška, 

dobrú radu mi vždy pošušká.  

Nikdy nezabudne, dať mi žuvačku, 

ktorú kúpil v Tescu za „dvadsku“. 

Telku si s ním pozrieme, 

vždy však pri nej zadrieme. 

S dedkom je dobrá zábava, 

keď smeje sa a rozpráva. 

Svojich starkých mám ja rád, 

som ich veľký kamarát. 

 

                                                           Jakub Beňo, 7.B 

 

 

 

 

 

 

 



                Dedo                                     Dedko a babka 

Dedo, to je kutil veľký,                                    Na dvore je veľa dreva 

stále niečo majstruje.                                  popíliť ho s dedkom treba. 

Vrtuľník, či stíhačku                                         Babka sa z okna díva, 

poskladať vie za chvíľočku.                               ako sa hýbe píla. 

                                                                         Keď všetku prácu urobíme, 

Potom spolu lietame,                                   potom si obed zaslúžime. 

v záhrade aj na lúke.                                          Večer bude opekačka, 

Ovládač si striedame,                                    po dvore nám behá mačka. 

všetko spolu robíme.                                     Celú noc nám mesiac svieti 

                                                                                pekne spite milé deti. 

           Richard Pagáč, 2.A                                              Marek Homola, 2.A                      

 

                                          Starký 

Ten môj starký na Kriváni,                                         V garáži tiež rád majstruje, 

všetko čo on do rúk chytí, raz-dva spraví.              zvára, brúsi, ba aj skrutkuje. 

Betónuje, obkladá aj muruje,                                   Cez zimu zas pri piecke 

ďalší domček stavia, buduje.                                    krásne koše upletie. 

                                                                                       Mám ho veľmi rada, 

                                                                                       je s ním veľká zábava. 

                                                                                             Aneta Justína Jarotová, 2.A 

 

                                    



Stará mama 

                            Na samote starká býva, 

                            ale stále všetko stíha. 

                            Vek má už dosť pokročilý,  

                            ale vtipom stále hýri. 

 

                            Naša starká rada varí, 

                            nám to chutí, ju to baví. 

                             Zákusky nám ona pečie, 

                             malé a niekedy aj väčšie. 

 

                             Nie je sama, má ovečky, 

                             tie sú ako jej detičky. 

                              Za domom je veľký sad, 

                              tam si chodí odpočať. 

 

                               Vždy nás ona pekne víta, 

                                „Čo je nové?“ sa pýta. 

                                Sme my radi, že ju máme 

                                 a radi sa o ňu staráme. 

                                                                           Boris Bahýl, 7.C 

 

 

 

 



Môj najlepší dedko 

Môj najlepší dedko, 

opraví vždy všetko.  

Opraví aj nemožné, 

všetkým vždy rád pomôže. 

 

Moja babka dobrá je, 

najlepšiu polievku variť vie. 

V nedeľu vždy poteší ma, 

navarí a pohostí ma.  

 

Môj starký je zberateľ, 

a má veľa lietadiel. 

Vždy keď prídem, pohladí ma, 

pobozká a pritúli ma.  

 

Keď ma choroba premôže,  

starká mi vždy pomôže. 

Veď ona je sestrička, 

lieči ma od malička. 

 

Moji starí rodičia, sú mi nadovšetko. 

A preto im chcem zo srdca poďakovať za krásne chvíle, 

ktorými skrášľujú mi moje detstvo.  

Emma Mašurová, 5.B 



Mamka a ocko mojich rodičov 
Medový hlas, 

múdrosti šedivý vlas, 

šikovné ruky, 

zašpinené od múky. 

 

Srdce veľké, 

plné lásky, 

oči úprimné, 

sem-tam vrásky. 

 

Telo poznačené prácou, 

no stály úsmev na tvári, 

vyžaruje veľkú krásu, 

tam, vo vnútri. 

 

Vnúčatá ich, 

to je dar, 

bez nich, 

je život sám. 

 

Okuliare nasadí, 

a  túto báseň číta, 

venovanú všetkým starým rodičom, 

lebo majú lásky krídla. 

Viktória Kokolusová , VII.B , Z.Š. Sliač   

 



Pečenie so starkou 

 

Vianoce sa blížia, už sú za dverami, 

a aj ja stojím s kufrom za dverami. 

Nesiem si v ňom pekné vecičky, 

medzi nimi aj vianočne formičky. 

 

S mojou starkou zažívame veľa pekných chvíľ, 

ako napríklad pečenie koláčikov vianočných. 

Starkej s nimi vždy rada pomáham, 

a nikdy pritom neotáľam. 

 

Kilo múky, jedno vajce, cukor práškový, 

premiešame vznikne koláč dúhový. 

Rožteky, kolieska, koláčiky linecké, 

upečieme si spomienky báječné. 

 

Starká mieša a ja vážim, 

starká pečie a ja strážim. 

Upečené do hebučka, 

posypané do sladučka, 

šup do nášho bruška. 

                                                                               Daniela Pinková  5.A  Zš  A. Sládkoviča  Sliač 

 



Prázdniny u starých rodičov 
 

Nie sú pre mňa prázdniny, 

bez návštevy dediny. 

Moja starká v jednej býva, 

Rochovce sa nazýva. 

Býva tam aj starký Milan, 

rada sa s ním vyobjímam. 

 

Vždy mi zlepší náladu,  

keď uvidím záhradu. 

V nej je bazén, hojdačka, 

aj dve malé mačiatka. 

Majú tam aj krásne kone, 

chodíme sa dívať na ne. 

 

Do bazéna naskáčeme, 

a hneď vodu vyšplechneme. 

V záhrade je zábava, 

keď je dobrá nálada. 

Ráno sliepky vypustíme,  

zajačiky nakŕmime, 

pozbierame vajíčka,  

to bude praženička! 

 

Večer ohník založíme,  

spolu pri ňom posedíme. 

Opekáme, klebetíme i susedov vydymíme. 

Nie je to žiadna záhada, 

svojich starkých mám veľmi rada. 

 

 

     Soňa Gallošová 5.A               

 

 



 

Kto pomôže, keď mi v bruchu 

zahrá koncert kapela, 

moja starká vždy má niečo, 

poď jesť Tomko, zavolá. 

 

Starký v dielni húta tuho, 

ako toto opravím? 

A ja prídem, kuknem na to, 

ja sa rád s tým zabavím. 

 

Buchnem, klepnem, podokrúcam, 

lepidielkom zalepím. 

Starký kričí, dobre Tomko, 

sám to lepšie nespravím. 

 

Starkí, sliačskí, kováčovskí, 

mám ich všetkých veľmi rád, 

chodím ku nim veľmi často, 

keď mi chýba kamarát. 

 

                                      Tomáš Gajdoš, 6.B 

 

 

 

 

 



V y z n a n i e 

Aké sú naše staré mamy? 

Ako vznešené dámy. 

Všetky milé slová 

opakujú znova. 

 

Uhľadené, upravené, 

pohodou vždy vyzbrojené, 

slová vďaky im chcem dať 

s láskou báseň napísať. 

 

Chvíle s nimi každý vnuk má rád 

pre deda som najlepší kamarát. 

Všetky jeho múdrosti, 

okamihy vzácnosti, 

vryjú sa mi do kostí 

 

Čo ma vždy prekvapí? 

Všetky vaše dobroty, 

rozvoňané príbytky –  

sú to krásne zážitky. 

Všetky si rád užijem, 

v pamäti si listujem. 

Tieto slová darujem vám, 

nech každý deň má zvláštny rám.  

Vám patrí moja radosť, 

nemajte nikdy starosť. 

V srdci vás všetci máme 

s láskou vás bozkávame...     MAXIM ZEMKO – 5. A trieda 



Najkrajšie chvíle s mojimi starými rodičmi 

  

Keď sa povie šediny,  

myslím na členov mojej rodiny.  

Sú to starká, starký, dedko, babka,  

s vedomosťami som na nich krátka.  

 

Hovoria, že ich šediny sú znakom tvrdej práce, 

 skúseností a veľkej lásky celej rodiny.  

Keď sa nudím nezúfam,  

s dedkom karty prelúskam. 

 

Keď si neviem dať s úlohami rady, 

Pomôže mi babkin koláč a jej múdre rady.  

 

Starká to je pracovník, 

 na bylinky odborník. 

Keď ma chytí soplíček, 

 pomôže mi jej bylinkový čajíček. 

 

Starký, to je huncút veľký,  

jeho žarty by rozosmiali aj pani učiteľky. 

Veľmi si ich vážim 

a ich lásku si strážim. 

 

Prežili už toho dosť, preto ich budem ľúbiť 

a nebudem im robiť žiadnu starosť.  

Raz ma navždy opustia, to ja veru viem, 

a so smútkom v srdci si to uvedomujem.  

Alexandra Kapustová 5.B 



Top 5 

najzvláštnejších zimných športov 

Na tento rok som si pre vás pripravil nový článok menom TOP 5. Dúfam, že vás zaujme moja prvá nová 

pätica menom Top 5 najzvláštnejších zimných športov. Je totiž plný adrenalínu a ak nie ste radi 

v nemocnici tak zostaňte pri zimných športoch ako je krasokorčuľovanie či hokej. Dámy a páni, držte 

si klobúky. 

5. priečka - Cresta run 

Kto je strachopud alebo slabšia povaha 

tak toto nie je nič pre neho. Táto 

podivnosť je vynález skupiny šialených 

Britov ktorý tento šport vytvorili okolo 

roku 1870. Amen účastníkom ktorý idú 

hlavou napred v ľadovom tobogane, 

pričom na brzdenie a zabáčanie 

používajú iba topánky s bodliakmi. Ja 

osobne by som nebrzdil lebo asi by to 

nebol dobrý nápad pri 128km/h. Od 

začiatku, 1,2km dlhý zjazd má svoje 

miesto medzi zimnými športmi v meste 

St. Moritz vo Švajčiarsko. Ako sa 

poznám tak preventívne zlomeniny by 

som mal už asi aj pri štarte len z toho, že 

som prišiel. 

 

 

 

 

 

 

 

4. priečka - Ice cross downhill 

Špica! Úplná špica! Ako z obrázka vyplýva 

tvorcami sú Red bull. Najrýchlejšia dosiahnutá 

rýchlosť bola 70km/h takže držte si klobúky, 

alebo prilby? Je to kombinácia najlepších 

korčuliarov, množstva ocele, obrovského 

chladiaceho systému a tisícok metrov kubických 

zamrznutej vody. Narážanie, slidy a predvádzanie 

nie sú povolené, ony sú očakávané. Ako to býva 

tak posledný musí byť do slova a do písmena 

posledný a tak mu ubudne z peňaženky a kupuje 

drink. 
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3. priečka - Snow kayaking 

Ako z názvu vyplýva je to 

kajakárstvo na snehu. Potrebujete 

pádlo a kajak a myslím, že treba byť 

riadne  šialený. Brázdiť snehom ako 

vlnami nespútanej rieky je pekná 

predstava ale tu idú skôr dole 

vodopádom lebo idú čo najstrmším 

kopcom dole s odhodlaním vyhrať. 

Často dosiahnu kajakári tých 

60km/h. Ale musím povedať, že je to 

super a rád by som to skúsil. 
 

 

2. priečka - Yukigassen 

Wau! :-O Toto je Yukigassen. Šialené 

meno, jednoduchý zmysel . Je to stará 

dobrá guľovačka, ale pozor! Tento šupa 

sa narodila v Japonsku kde dva tímy po 

7 ľudí sa naháňajú na upravenom 

ihrisku. Hráči sú postupne vyraďovaní 

na základe snehových gúľ. Hráči sú 

nútení nosiť prilby s ochranou tváre. 

Ale aj tak nič nemá na starú dobrú 

guľovačku. 

1. priečka - Skijoring 

Na prvú priečku si sadol žrebec do 

slova. Jedná sa o šport kde sa držíte 

o dve laná, ktoré sú na koňovi alebo na 

psovi a na nohách máte lyže. Len tak 

prebehnete trasu a nehostinný terén 

ako blesk. Aby ste vedeli tak v pohode 

dosiahnete 80km/h ale rýchlosť záleží 

od koní (to len aby sa vedelo). Jediné 

čo potrebuješ je pozitívny postoj 

a adrenalín k tomuto celému a 

samozrejme kvalitné popruhy v 

prípade, že by sa tvoj "motor" 

rozhodol pre nečakané pridanie plynu. 

 

 

Zdroj: http://www.redbull.com/sk/sk/adventure/stories/1331693610070/7-nezvycajnych-zimnych-

sportov 
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Funny english 

*Welcome again* 

Winter games- Zimné hry                                                          roast turkey- pečená morka 

mandarine- mandarínka                                                             honey cake- medovník 

Christmas feast- Vianočná hostina                                            hockey stick- hokejka   

peanuts- arašidy                                                                         family- rodina                   

scale of carp- šupina kapra                                                        Christmas- Vianoce 

pudding- puding                                                                         midnight mass- polnočná omša 

Doplň a prelož- fill and translate. 

 

1. Snehová vločka                                                       

2. Lyže 

3. Mandarínka 

4. Arašidy 

5. Zvonček 

6.  Vianoce 
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