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Pekné počasie. 

Radosť z voľných dní bez školy. 

Ááá skok do vody. 

Zaujímavé letné aktivity. 

Doma sa neučímea nepíšeme úlohy. 

Nemusíme do školy skoro vstávať. 

Ideme s rodičmi na výlety a dovolenky. 

Najkrajšie dva mesiace v roku. 

Yvety, Zuzky, Paľkovia či Katky, život cez prázdniny je taký sladký. 

Štvrtáci 



S l o v o  n a  ú v o d  

Milí čitatelia! 

   Dostávate do rúk v poradí druhé číslo nášho časopisu. Koniec školského roka útočí na 

nás zo všetkých strán. Prežili sme spolu neuveriteľných ďalších desať mesiacov. Prváci sa 

za ten rok oťukali, zistili, ako to chodí, 

štvrtáci poslednýkrát zatvoria za sebou dvere 

na budove našej školy. A my ostatní sa 

budeme trápiť ďalej.  Čo nám priniesol tento, 

vlastne už takmer  uplynulý školský rok? 

Okrem učenia  sa sme bodovali na mnohých 

súťažiach a zviditeľnili tak našu školu v 

dobrom svetle. Teší nás každé dobré 

ohodnotenie. Žiaci svojimi úspechmi chvália 

prácu svojich učiteľov, ale aj rodičov, ktorí im 

vytvárajú podmienky pre pekné detstvo. 

Moje poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí našu školu  

reprezentovali a získali pekné umiestnenia v rôznych vedomostných, športových, 

talentových súťažiach. Pracovali ste pod vedením svojich učiteľov, ktorí vás viedli, 

posmeľovali, vzdelávali a usmerňovali. Nezabúdam ani na tých žiakov, ktorí sa nezapojili 

do súťaží, ale svojím slušným správaním takisto prispeli k šíreniu dobrého mena našej 

školy.  Celý školský rok sa v škole realizovali rôzne zaujímavé podujatia, o ktorých Vás 

pravidelne informujeme prostredníctvom našej webovej stránky. Spestrovali náš školský 

život, ale za ich realizáciou je ukrytá práca pedagogických i nepedagogických pracovníkov 

školy. Samozrejme nezabúdam ani na pomoc  skvelej Rady rodičov, Obecného úradu, či 

sponzorov . Blíži sa čas prázdnin a dovoleniek.  Čas oddýchnuť si, načerpať silu a energiu 

do ďalšieho školského roka. Prajem vám  všetkým krásne a pohodové dni plné zábavy, 

radosti a oddychu.. Nášmu časopisu prajem, aby ste s radosťou a nedočkavosťou siahali 

po každom novom čísle. O jeho zaujímavý obsah sa môžete pričiniť aj vy. Letných aktivít  

bude určite dosť. Dočítania v septembri! 

 

Mgr. Marianna Dreveňáková 



V l a s t n á  t v o r b a  
Šarkania princezná 

Kde bolo tam bolo za veľkým kopcom a širokou riekou v hlbokej doline žila jedna 

princezná Atrapa. Jej kráse a hlavne sile sa žiadna iná nevyrovnala. Rada športovala 

a ničoho sa nebála. Keďže bola odvážna žiadny šarkan sa ju neodvážil uniesť. Kráľ celý 

nešťastný, aby ako to býva v správnej rozprávke bolo 

všetko ako má byť poslal telegram najznámejšiemu šarkanovi. 

Šesťhlavý šarkan priletel uniesť princeznú, ktorá sa nezľakla 

a draka odohnala. Ako sa kráľ snažil tak snažil nedalo sa mu 

zohnať žiadneho šarkana, pretože všetci sa princeznej obávali. Princezná keď videla ako je 

kráľ nešťastný tak sa rozhodla, že zachráni svetoznáme kráľovstvo. Vybrala sa do hôr 

a uniesla niekoľko šarkanov, ktorí však boli bojazliví a počúvali na slovo. Keď princezná 

povedala, aby revali tak revali. Kráľ zostal z toho zhrozený, že nie šarkany uniesli 

princeznú, ale princezná šarkanov. 

Filip Figura, 2.A 

Mrkva 
 Ide zajko po cestičke. Vraj by mrkvu chcel. A líška zas zajaca. A tu líška prefíkaná 

uvidí zajaca. Hovorí mu: „Ja ťa zjem!“. A zajac si pomýli mrkvu s červeným chvostom a 

„Ham!“. Líške sa zahryzol do chvosta. Líška kričí: „Pomoc!“. A zajac len hryzie a hovorí: 

“Aká je tá mrkva chlpatá!“ Zajac sa pozrie na líšku a utečie. Líška 

bez chvosta, chudáčisko, kňučí. A odvtedy sa líška zajacov bojí. 

Peter Čakloš, 2.A 

Chameleón a mucha 

 Chameleón sa ráno zobudil a bol veľmi hladný. Sadol si na konár a vyčkával kým sa 

k nemu priblíži jeho potrava. Zrazu zbadal muchu. Pomyslel si, že je malá a nie je až taká 

rýchla. „Určite ju chytím!“. Lenže mucha ho už zbadala z diaľky. Keď ju 

chcel chameleón chytiť svojím mlsným jazykom, mucha sa veľmi rýchlo 

uhla preč. Chameleón si uvedomil, že nemá podceňovať muchu aj keď je 

malá! 

Karin Chňapková, 4.A 

 



Bájka o medveďovi a komárovi 

 Bol raz jeden medveď a komár. Medveď bol veľmi hladný, tak si išiel hľadať 

potravu. Kým ju hľadal, komár oddychoval. Keď medveď prišiel, komár sa ho opýtal, prečo 

má taký napuchnutý a červený nos. Medveď mu povedal, že si chcel pochutnať na včeľom 

mede, ale včely ho doštípali. Poradil mu, aby skúsil jesť ako on. Tak medveď išiel, aby 

našiel človeka a pochutnal si na jeho krvi. Po ceste stretol husára. Napadol ho, ale husár 

sa nedal, vybral šabľu a medveďa dorezal. Medveď potom 

utekal a oblizoval si vlastnú krv. Tak ako povedal komár, aj medveď 

sa presvedčil, že vlastná krv je najsladšia. Vďaka ranám pochopil, že si 

musí hľadať potravu tak ako iné medvede. 

Ponaučenie: „Každý sa má živiť tak, ako mu to je prírodou dané“. 

Adam Stas, 4.A 

Sliepka a dážďovka 

  Za letného a upršaného dňa vyšla sliepka z kurína na dvor. 

Vykračuje po tráve a zbadá dážďovky a vraví si: „Dnes mám 

šťastný deň!“. Dážďovka vraví: „Prečo?“. „No lebo si ťa zjem!“. 

Ako to dopovedala, ani sliepka nezbadala, že malá a rýchla 

dážďovka sa ukryla do zeme. Nezáleží na tom, či si malý alebo veľký, ale šikovný vyhráva. 

Diana Janigová, 4.A 

 

P r í r o d a  
V našej škole pestujeme u detí aj vzťah k prírode. V nej sa človek cíti voľne a s úsmevom 

na tvári. Niektorí žiaci sa zapojili do vlastnej literárnej tvorby, kde vyjadrili fantáziu 

a estetické cítenie. 

STROM ŠEPKÁ STROMU 

 Kde bolo tam bolo, za siedmimi dolinami a siedmimi horami, v jednom tmavom 

lesíku na jar vysádzali mladé smreky. Bolo ich tam veľmi veľa, ale dva smreky - Janko 

a Paľko -  si vraveli. Janko hovorí: „ Keď ja budem veľký, budem taký silný, že ma ani 

víchrica nezvalí“.  Paľko sa pridá: „Aj ja budem taký.“ Janko vraví: „My budeme najsilnejšie 

smreky na celom svete!“                                                                                                                    

Prešiel jeden rok, prešli dva, prešli tri a stromčeky podrástli. Keď už boli silné a zdravé 



Paľko sa začal strachovať. „To kto je?“ pýta sa Paľko. „To sú turisti.“ odpovedá Janko. „Čo 

to hádžu?“ pýta sa Paľko. „Asi odpadky, neviem.“ vraví mu Janko. „Čo? Odpadky?“ čuduje 

sa Paľko. Tí turisti boli veľmi neporiadni, hádzali kde sa im len chcelo. Po jednej hodinke 

bol celý lesík zahádzaný odpadkami. Janko je smutný a vraví: „ To je ale pohroma!“ Aj 

Paľko sa pridá: „ To teda je.“ „ Ale nezúfajte.“ ozvalo sa zďaleka. Janko a Paľko sa obzreli, 

kto to rozpráva. Bol to starý smrek, ktorý rástol viac ako sto rokov. Dobre vedel, že na 

prvú letnú sobotu tu prídu čistiť prostredie lesníci a dobrovoľníci. Potom im to všetko 

povedal. Všetci sa už veľmi tešili. Keď prišiel ten deň, všetky stromčeky v lesíku sa radovali 

a výskali od radosti. Večer bolo všade čistučko. Na druhý deň všetkých zobudil hrozný 

zvuk. Bol to zvuk motorových píl. Všetci sa naľakali. Paľko sa strašne bál. Potom sa pýta:   

„ Prečo to robia?“ „ Neviem,“ odpovedá Janko. A v tej chvíli sa to začalo. Jeden 

drevorubač chcel Jankovi odpíliť konáre. Janko rýchlo zavrel oči a v tom...Prišli dievčatá 

Danka, Katka a Janka. Janka na plný hlas zakričala: „Veď už s tým prestaňte!“ V tej chvíli 

všetci utíchli, dokonca aj všetky píly. Dievčatá sa dohodli, že Janka odbehne zavolať 

lesníkov. Keď lesníci prišli, zavolali policajtov a tí dali drevorubačom poriadnu pokutu. 

Odvtedy bolo v lesíku čistučko a tichučko. 

Nikola Brnušáková, 4.A 

 

 V hlbokom lese v strede na čistinke boli dve 

jablone. Vo vetre sa im tíško ohýbali listy. Vyzerali 

akoby sa spolu rozprávali. Neďaleko mal chalúpku 

chudobný pastier. Každé ráno sedával pri týchto 

stromoch a rozprával sa s nimi. Neboli to pre neho 

iba obyčajné jablone. Všetci traja boli priatelia. Raz 

keď bola silná búrka, blesk zasiahol jednu z jabloní 

a ona sa rozštiepila. Pastier bol smutný a nešťastný. 

Strom chodil pravidelne polievať, ale nebol si istý, či 

sa už vylieči. Po troch mesiacoch v lete zazrel prvý 

púčik. Veľmi sa potešil. Bol to znak, že je všetko 

v poriadku. Keď bol čas oberať jablká, bolo ich toľko 

ako nikdy. Takto sa poďakovala jabloň pastierovi, že 

ju neopustil. 

Štefan Duda, 3.A 



Kde bolo tam bolo, vyrástli dva krásne stromy. Celé stáročia pri sebe rástli. Každý 

deň si vo svite mesiaca šepkali slovíčka na dobrú noc. Každé ráno pri východe slnka si 

spievali s vtáčikmi. Veľmi chceli byť spolu, ale nemohli sa pohnúť z miesta, pretože mali 

korene hlboko v zemi. Veľakrát videli ľudí, ako sa spolu hrajú na lúkach. Oni však nemohli. 

V jeden večer prišla k nim starenka, rozumela im slovám, chcela im pomôcť. Potrela ich 

zázračnou mastičkou a ráno sa zobudili ako ľudia. Už si nešepkali iba pre seba, všetci ich 

mohli počuť. A žili šťastne až do smrti. 

Laura Šimalová, 3.A 

 

 V jednej chalúpke na okraji hustého lesa bývalo malé kučeravé dievčatko. Volala sa 

Máša. Mala dve roztomilé mačiatka. Trávili spolu veľa času. Boli veľmi hravé a nezbedné. 

Jedného dňa zabehli do hustého lesa. Máša bola veľmi smutná. Vybrala sa hľadať 

mačiatka. Chodila po lesných chodníčkoch a ľútostivo plakala. Sadla si na konár starého 

stromu. Ako tak nariekala, počuje tichý hlas ako sa jej prihovára: „Mášenka, prečo tak 

žalostne plačeš?“ Máša ostala nemo sedieť. „Kto si?“ spýtala sa vyplašene. A to bol starý 

dub, ktorý sa jej prihováral. Máša rozpovedala príbeh o stratených mačiatkach. V tom 

zbadala, ako sa nahol strom k druhému stromu. Ten sa nahol k ďalšiemu a takto to 

pokračovalo. Začula šepot. A to strom šepkal stromu...Šum stromov sa zmenil na 

zrozumiteľné slová, ktorým rozumela aj Máša. „Našli saaaaa, sú pri studničke neďaleko 

najvyššieho smreku v lese.“ šepkali stromy. Mášenka natešene zoskočila zo starého dubu 

a utekala za mačiatkami. Keď sa spolu radostne vracali z lesa domov, dievčatko nezabudlo 

poďakovať stromom za ich pomoc. 

Aneta Revajová, 3.A 

 

 Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden les. Žili tam mnohé zvieratká, chrobáčiky, 

rastlinky a mnoho stromov, Pomáhali si a chránili sa navzájom. Jedného dňa sa malé 

stromčeky, javor Janko, breza Anka, dub Filip, hrali na okraji lesa. Naháňali sa, hrali sa na 

skrývačku a mnoho iných hier. Keď sa unavili, posadali si okolo potôčika a vyhrievali sa na 

slniečku. Zrazu dub Filip zbadal na lúke malého zajačika, ktorého sledoval vlk! Filip sa 

zhrozil a rýchlo vymyslel plán ako zachrániť zajačika.“ Budeme sa potichu približovať 

k zajačikovi.“ „ Breza ty ho chytíš a ukryješ ho vo vlastnej korune.“ „ Ja a javor Janko 

budeme silno kričať a dupať, aby sme odplašili vlka.“ Všetci prikývli a ťapli si na súhlas. 

Keďže času bolo málo, konali rýchlo. Približovali sa čo najrýchlejšie a najtichšie. Breza 



schmatla zajka a ukryla ho. Ferko a Janko kričali čo im hrdlo stačilo a dupali ako stádo 

koní. Vlk sa vystrašil, až skoro z kože vyskočil. Bežal tak rýchlo, že mu nohy nestačili. 

Stromy sa s malým vystrašeným zajačikom vrátili do lesa. Zajka priviedli k jeho rodičom. 

Všetko im vyrozprávali. Zajkovi rodičia im poďakovali za záchranu ich synčeka. Táto 

udalosť sa rozšírila po celom svete. Rozprávali si o tom zvieratká, kvety, stromy. Vždy keď 

lesom prechádzajú títo kamaráti les šumí. Šumí, lebo všetci znova rozprávajú o odvážnych 

záchrancoch. 

Karin Chňapková, 4.A 

VYLÚŠTI! 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        

1.  2.  3. 4. 5.               

6. 7.  8.  

Vymyslela: Karin Chňapková, 4.A 



 

My sme malí prváci, 

Čoskoro však druháci. 

So slovkami sa už hráme 

Aj básničky vymýšľame. 

O ockovi, o mamičke 

O rodinke celej. 

Píšeme a darujeme 

im to z lásky vrelej. 

Milý ocko, milá mamka. 

milá moja rodinka. 

Vždy ťa v srdci ja mať budem 

radosť robiť ti sľubujem. 

Každý prvák 

Mama 

Polepšiť sa sľubujem.Poviem Vám, čo 

ešte neviete. 

Mám najlepšiu maminku na svete. 

Varí, pečie, upratuje 

jak kráľov nás obetuje. 

Večer rozprávku mi číta, 

Malé chyby nevyčíta. 

Za všetko jej ďakujem. 

Paťka Vanková, 1.A 

Rodina 

Mamička si ruky derie, 

stále po nás veci perie. 

Otecko zas kladivkom, 

robí plotík s chlievikom. 

A my deti stále hravé, 

Skáčeme celý deň v tráve. 

Večer keď už slnko zhasne, 

pod perinou je nám krásne. 

Janko Šálka, 1.A 

Otec 

Môj ocino má ma rád, 

Vždy je so mnou kamarát. 

Nájde si on na mňa čas, 

Hrá sa so mnou zas a zas. 

Chodí s nami na výlety 

a mamine nosí kvety. 

Mama 

Moja mama dobrá je, 

vždy sa na mňa usmeje. 

Aj keď som ja beťár veľký, 

Ukladá ma do postieľky. 

Moju mamu rád ja mám, 

Všetku lásku ja jej dám. 

Tomáš Havrila, 1.A 



  Ocko 

Oci, oci, oci 

Ty máš pekné oči. 

Nechoď do tej práce, 

zahráme sa na zajace. 

Ty si vždycky šikovný, 

zahráme sa na slony. 

Pomôžeš mi vždy a všade 

zahráme sa  na záhrade. 

Peťka Gnidová,1.A 

Mama 

So slniečkom ráno vstáva, 

lebo nás má veľmi rada. 

Vždy má na nás veľa času 

a vie variť dobrú kašu. 

Ktože je to viem ja sama 

veru je to moja mama. 

Rodina 

Matej, Rebeka, ocko, maminka, 

to je moja rodinka. 

Rodina  má držať spolu 

ak nie prináša to smolu. 

My sa všetci radi máme 

navzájom si pomáhame. 

Petra Štoberová, 1.A 

SPRÁVY Z NAŠEJ TRIEDY 
 

Milá Laura 

 Moja najlepšia kamarátka sa volá Laura. Viem už čítať a písať. Ja mám 7 rokov. 

Chlapci sú štyria a dievčat je päť. Za chvíľu už pôjdem do 2.A. Aj na vysvedčení som mala 

samé jednotky. Som šťastná, keď dostanem jednotku a najviac ma baví, keď robíme 

v čítanke. Chcela by som sa zlepšiť v športovaní. Máme veľmi dobrú pani učiteľku. Volá sa 

Andrea. 

Milá teta 

 Monika, za chvíľa sa končí školský rok. Už sa teším na prázdniny. V našej triede 

mám veľa kamarátok. Volajú sa Peťka, Laura, Ema a Petra. V triede máme aj chlapcov. 

Volajú sa Tomáš, Matúš, Janko a Jakub. Pani učiteľka sa volá Andrea Maďarová. Naučila 

som sa písať, čítať a počítať. Za chvíľu už budem druháčka. Najviac ma baví, keď s pani 

učiteľkou hráme rôzne hry. V škole mi je dobre. 
Paťka Vanková, 1.A 

 

 



Babke 

 Ahoj babka. Ešte stále chodím do školy. Teším sa na veľké prázdniny. Vonku na 

dvore máme trampolínu, chodím na ňu skákať, len keby bolo teplejšie. Keď bude teplo, 

mamina nám dovolí postaviť stan na dvore. Budem v ňom spať s mojimi kamarátmi. 

Dúfam, že už za chvíľu bude koniec školského roka. 

 

 

List 

 Chcem Ti napísať ako sa mi darilo v 1.A. V triede je nás 9. Už som sa naučil čítať. 

Chcem sa zlepšiť v matematike, najviac mám rád náboženstvo. Mám rád našu pani 

učiteľku. Naša trieda je veľká, cez okná v našej triede vidíme do školskej záhrady. Mamina 

mi sľúbila novú školskú tašku a peračník. 
Janko Šálka, 1.A 

 

Môj najlepší zážitok 

Najlepší zážitok som zažila na Deň detí. Bola tam skvelá zábava. Veľa sme sa naučili 

o dopravných značkách. Najviac sa mi páčilo zhadzovanie fliaš balónom naplneným 

pieskom. Na záver sme si pochutili na výbornom guláši. Bol to pekný deň. 
Paťka Vanková,1.A 

 

Karneval 

 Dňa 13.2 naša škola ožila karnevalovou atmosférou. Počas prvých dvoch hodín 

sme sa zaoberali kreatívnymi úlohami. Bola to paráda. Pred katedrou stáli pani učiteľky 

v maskách. Po veľkej prestávke sa vyzdobená chodba premenila na nádhernú promenádu 

karnevalových kostýmov. Niektoré masky boli vyrobené vlastnoručne, iné boli vypožičané. 

Fantázii a tvorivosti sa medze nekládli. Bavili sme sa pomocou elektronickej tabule 

a karaoke dance do dopoludňajších hodín. Predstavovanie masiek bolo nezvyčajným 

spôsobom. Každá maska sa predstavila vlastným literárnym dielo v podobe básničky, 

pesničky, hádanky. Potom sme sa presunuli do gymnastickej sály v sprievode, ktorý tvorili 

princezné, víly, čarodejnice, smrtka, spidermani, batmani, kowboji, kde sme mali možnosť 

vidieť aj našich maličkých škôlkarov. V čase hladu a smädu sme sa osviežili šiškami 

a čajíkom, ktorý pripravili členovia rady rodičov a každá karnevalová maska dostala od 

nich balíček s kresliacimi potrebami. Patrí im srdečná vďaka. Dúfam, že aj ten nasledujúci 

karneval bude aspoň taký úspešný ako tohtoročný.  

Mgr. Lýdia Števuliaková 

 



Ja som tajná maska 

a som vari krásna. 

So Shrekom sa túlam rád, 

neumývam po ňom riad. 

Čižmy čierne mám, 

za klobúk si pierko dám. 

Kord mám ostrý veľmi, 

nepoužívam ho pred priateľmi. 

Fúzy dlhé, pekné sú, 

za nosom ma ponesú. 

A keď príde silný dážď, 

schová má môj čierny plášť. 

Rýchly som a pružný tiež, 

hádaj kto som, ak to vieš. (kocúr v čižmách) 

A. Revajová, 3.A 

Ja som smiešny človiečik 

v cirkuse si pracujem. 

Hádaj, kto som, 

Lebo ti to nepoviem. 

(šašo) 

P. Šálka, 3.A 

 

Jar má svoje čaro 

Jar je vo vzduchu, prebúdza všetko živé. Slniečko silnejšie hreje, kvitnú kvety, stromy, 

kríky a vyzdobujú sa pestro farebnými kvetmi, aby nám mohli priniesť úrodu. Ozýva sa 

vtáčí spev no i hašterenia, ktorými chcú na seba upútať pozornosť. V tom čase je aj pôst, 

pripravujeme sa na umučenie a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. Pred Veľkou Nocou 

upratujeme vo svojej duši aj vo svojom príbytku a zdobíme ho rôznymi jarnými 

a veľkonočnými dekoráciami. 

VEĽKÁ NOC 

Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, 

aleluja, chváľme Boha. 

 

Veľká noc je čas bohatý na rôzne zvyky. Dievčence a chlapci sa tešia hlavne na 

kúúúúúúúúpací pondelok. Žiaľ, tratí sa nám tratí, zvyk za zvykom upadá. Chlapcom sa 

nechcú oblievať dievčatá, ale predsa sa ešte nájdu a sme im vďační. Veď je to pre radosť  

a zábavu človeka. 

Mgr. Lýdia Števuliaková 



Šaliansky Maťko 

Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko. Maťko preto, lebo sa tak 

volám a šaliansky preto, že som sa narodil v Šali. Šaľa je mesto na juhu 

Slovenska. Žije sa tam veľmi zaujímavo a  kultúrne. Okrem iného tam 

napríklad vymysleli súťaž, ktorú nazvali podľa mňa. 

 Naša škola už tradične sa zapája do recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Cieľom tejto 

súťaže je prednes slovenskej povesti od ľubovoľného slovenského autora. Po vhodnom 

výbere recitátorom, triedne učiteľky vysvetlia, ako správne pracovať s textom alebo 

pracovať s hlasom a melódiou vety. Žiaci s najlepšími výkonmi reprezentujú našu školu. 

Tento rok to boli Patrik Šálka a Peter Bodnár.  Predviedli svoje recitátorské umenie. 

V silnej konkurencii Patrik Šálka obsadil 2. miesto. Okrem vecnej odmeny získali nové 

skúsenosti. 

Mgr. Lýdia Števuliaková 

Naše úspechy 

Šaliansky Maťko (Okresné kolo) 
Patrik Šálka – 2. miesto  

Pytagoriády (Okresné kolo) 

Patrik Šálka – 2. miesto 

Hviezdoslavov Kubín (Okresné kolo) 

SebastiánStas – 2. miesto  

Slávik Slovenska (Okresné kolo) 

Karin Ondríková – 3. miesto  

Medzinárodná súťaž – Osobnosti očami detí 

Matej Štober – výtvarná práca 

Atletický štvorboj 

Patrik Šálka, Patrícia Vanková, Veronika Babinská – 3. Miesto 

 

Z úspechov sa tešíme a zároveň Vám blahoželáme! 

 

 



Správy z materskej školy 

Opäť je tu náš občasník, v ktorom zverejňujeme zaujímavosti aj z našej materskej 

školy. Detstvo je krátky čas, preto musíme dbať na kvalitu prežitia každého dňa. Snažíme 

sa vytvárať dobré podmienky dieťaťa, nezabúdame na citovú výchovu ktorá je v dnešnom 

pretechnizovanom svete veľmi dôležitá. Rešpektujeme individuálne schopnosti každého 

dieťaťa, podporujeme jeho zvedavosť a kreativitu. Predpokladom je preto dobrá 

spolupráca medzi učiteľom, rodičom a dieťaťom. Problémov je ozaj dosť. Sme tu na to aby 

sme ho riešili. Len taká banálna vec – smrkanie. Čistý nos, to je predpoklad na dobrý vývoj 

dieťaťa. Predkladáme Vám návod, ako pomôcť dieťaťu naučiť sa túto činnosť vykonávať. 

Bc. Terézia Loffajová 

Naučte deti správne smrkať 

 Smrkanie je na pohľad banálny úkon, jeho zvládnutie je ale veľmi dôležité. 

Smrkanie je činnosť, ktorá si zaslúži viac pozornosti, ako sa jej obvykle venuje. Je to úkon, 

na ktorom nie je na prvý pohľad nič zvláštne, ale jeho nezvládnutie môže mať vážne 

následky. Jedná sa o riadené, regulované vypudenie vzduchu a s ním všetkého, čo do nosa 

nepatrí. Smrkanie je činnosť naučená a patrí medzi prvé činnosti, ktoré dieťa učíme. Pri 

nácviku smrkania najčastejšie sami predvádzame, ako celý proces prebieha a dieťa celú 

procedúru napodobňuje. Smrkáme najskôr z oboch nosových dierok a následne ešte 

z každej nosovej dierky zvlášť. Pri dôslednom, láskavom a názornom vedení je malé dieťa 

už vo veku 14 – 16 mesiacov schopné zvládnuť úkon smrkania. Pri nácviku smrkania 

dodržiavajte nasledujúce pravidlá: 

1. vreckovka nesmie zakrývať oči 

2. dieťa musí používať obe ruky 

3. hlava musí byť vzpriamená 

4. dotyk prstov je asi 1 cm vedľa koreňa nosa 

5. krídla nosa nesmú byť stlačené 

6. sekrét odstraňujeme dlhým výdychom nosom, ústa 

sú zatvorené 

7. sekrét stierame do vreckovky dlhým ťahom smerom dolu k nosovým otvorom 

 

 



 

Moderné pomôcky na zefektívnenie a skvalitnenie 
výchovno-vzdelávacej činnosti 

 v MŠ 
Aj keď to znie zložito, interaktívna tabuľa je moderná 

pomôcka na zefektívnenie vyučovania a prezentácie detí 

s využitím IKT. Toto elektronické zariadenie, umožňuje živo-

interaktívne pracovať s počítačom, priamo na tabuli, 

klikaním na premietaný obraz, interaktívnym perom. Pomocou 

rôznych hrových edukačných programov sa deti oboznamujú s prácou s PC, zdokonaľujú 

sa v matematike, poznávaní písmen, rozvíjajú si slovnú zásobu, preverujú svoje vedomosti 

pri plnení rôznych aktivít. Prácu s interaktívnou tabuľou môžu využívať aj deti mladšej 

vekovej skupiny s prihliadnutím na plnenie úloh na veku primeranej úrovni. Deti obidvoch 

tried pracujú s tabuľou radostne a s nadšením. 

Ďalšou elektronickou didaktickou pomôckou je Bee-Bot, mikroskop a mikrofón 

 Programovací robot včielka Bee-Bot je výborný nástroj, ktorý pomáha rozvoju 

logického myslenia, plánovania a priestorovej predstavivosti. Včielka Bee-Bot sa ovláda 

pomocou tlačidiel na chrbte. Jej ovládanie je intuitívne a deťmi ľahko zvládnuteľné. Túto 

učebnú pomôcku deti veľmi rady využívajú. 

Bc. Terézia Loffajová 

Výpovede detí MŠ 

Čo by chceli deti zmeniť: 

 učiteľku 

 deti, ktoré sa bijú 

 nerád maľujem (Janko) – zrušil by som ho 

 hračky 

 spievajúcu bábiku 

 zväčšiť telocvičňu 

 zväčšiť výstavku našich prác 

 mohli by sme mať živé zvieratká 

 namaľovanie kresby na stene. 

Učiteľky, prevádzkoví pracovníci: 

 telocvičňu – zväčšiť 

 opraviť jedáleň, skultúrniť 

 



 

Prečo mám rád materskú školu? 

 je tu zábava a veľa kamarátov 

 máme tu peknú výzdobu 

 je tu fajn 

 hračky 

 dobre sa tu cítim, ale chýba mi plyšové zvieratko 

 máme super hračky, dobrá pani učiteľka 

 máme veľa kníh 

 rád maľujem na tabuľu 

 neviem sa dočkať keď sa budem učiť písať 

Učiteľky, prevádzkoví pracovníci: 

 záhrada 

 kolektív, prístup do školy, vzťahy, okolie 

Na rozlúčku 

Od septembra sa už v škole nebudeme stretávať s bývalou pani riaditeľkou Oľgou 

Nowakovou, pretože sa rozhodla odísť na dôchodok. My štvrtáci sme veľmi zvedaví, preto 

sme jej dali niekoľko otázok a pani učiteľka nám na ne veľmi ochotne odpovedala. 

1. Koľko rokov už učíte? 

Učím už 38 rokov, z toho 25 rokov v Čimhovej. 

2. Spomínate si na nejakú udalosť o ktorej by ste nám chceli povedať? 

Tých zážitkov zo školy je veľmi veľa. Nikdy som si ich nezapisovala. Keď som učila vo 

Vitanovej chodili sme často na kopec so žiakmi, tam sme hľadali hríby a spievali. 

V Čimhovej sme zase často chodili ku Oravici alebo do Doliniek, či lesa. Deti sú všade milé 

a úprimné. 

3. Ktorý zo školských výletov bol podľa Vás najlepší? 

Pamätám si na jeden výlet do Banskej Bystrice. Zastavili sme na Donovaloch. Práve novou 

lanovkou sme sa vyviezli na kopec. Tam sme si urobili piknik. Pásli sa tam ovečky. Výhľad 

bol krásny. Na spiatočnej ceste dolu kopcom sme zistili, že jeden žiak mal bosé nohy. 

Topánky mu vypadli, lebo ich mal veľké. Bol to riadny adrenalín. Ďalej na výlete nemohol 

pokračovať bosý. Našťastie sa našli dvaja jeho spolužiaci, ktorí mu jeho topánky v hríboch 

našli. Mohli sme pokračovať vo výlete. 

4. V ktorých školách ste učili? 

Učila som vo Vitanovej a v Čimhovej. 



5. Kde ste za učiteľku študovali? 

Študovala som na Pedagogickej fakulte v Nitre. 

6. Ktoré krajiny ste už navštívili? 

Navštívila som Ameriku, Afriku, v Európe Holandsko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, 

Belgicko, Rakúsko, Česko, Ukrajinu, Poľsko, Turecko, Maďarsko, Taliansko, Albánsko 

a Čiernu Horu, Srbsko. 

7. Kde by ste nám odporučili ísť na dovolenku? 

Mne sa najviac páči v Chorvátsku. Je to najbližšie a more je perfektné. 

8. Kde ste učili najdlhšie? 

Najdlhšie som učila v Čimhovej. 

9. Je lepšie byť učiteľkou alebo riaditeľkou? Prečo? 

Jednoznačne učiteľkou, lebo ma na pleciach neťaží taká veľká zodpovednosť a môžem sa 

tak viac venovať deťom v škole. 

10. Čo plánujete robiť keď už nebudete chodiť do práce? 

Ak budem zdravá, chcem ešte veľa cestovať na Slovensku, Morave a Poľsku. Možno sa 

zapíšem na univerzitu tretieho veku. Plánujem sa venovať aj turistike a cyklistike a svojej 

rodine. 

Nedá mi, aby som v závere nepoďakovala za všetky tie roky v školstve, nepoďakovala 

všetkým, s ktorými som mohla spolupracovať. Na svoj dôchodok sa teším. Deti a žiaci mu 

budú nesmierne chýbať. Boli, sú a aj zostanú mojou životnou láskou. Našej škole 

a všetkým jej zamestnancom želám, aby sa im darilo. Ja budem v ústraní držať škole palce 

a želať vždy len to najlepšie. 

Mgr. Oľga Nowaková 

Možno ste o nej nevedeli..... 

Mgr. Oľga Nowaková sa narodila 7. septembra 1953 

v Topoľčanoch. Po štúdiu na Pedagogickej fakulte 

v Nitre, kde získala vysokoškolskú kvalifikáciu 

v odbore predmety a metodika predmetov 1.-5. 

ročníka ZDŠ, začala pracovať ako učiteľka  na Orave 

v Základnej škole Vitanová. Pôsobila tu  trinásť rokov. 

V roku 1990  sa stala učiteľkou v základnej škole 

v malej dedinke Čimhová, kde v tom čase spolu so 

svojou rodinou aj bývala. Od roku 1992 až do júna 



2014 je riaditeľkou tejto školy, ktorá sa ale časom spojila s materskou školou 

a premenovala sa na Základnú školu s materskou školou Čimhová. Od počiatku svojej 

pedagogickej kariéry sa neustále snažila vnášať do svojej práce prvky, ktoré zvyšovali 

efektivitu vyučovacieho procesu a podnecovali žiakov k aktívnemu prístupu na vyučovaní. 

Zúčastňovala sa na rôznych prednáškach a seminároch, pretože chcela byť vo svojom 

odbore skutočnou profesionálkou.  Záležalo a stále jej záleží na osobnom profesionálnom 

raste, ale aj na šírení dobrého mena nášho školstva v zahraničí. Už v roku 1997 

absolvovala študijný program Súčasné pedagogické postupy vo vyučovaní v základnej 

škole, ktorý bol organizovaný Projektom Orava v Slovenskej republike a Univerzitou 

v Severnej Iowe. V rámci Projektu Orava sa stala lektorkou a dodnes vedie pracovné dielne 

na rôznych aj celoslovenských konferenciách Inovácie v škole. Patrila medzi prvé učiteľky, 

ktoré vniesli do vyučovania LEGO DACTA,  okrem iného sa významne angažovala 

v projekte eTwinning, kde za projekt Lepšie sa spoznávajme, realizovaný  v spolupráci 

s poľskou školou, získala certifikát kvality eTwinning. Významne sa angažuje aj v oblasti 

environmentálnych aktivít a viedla školu v projekte Zelená škola. Veľmi jej záleží na tom, 

aby si žiaci vážili   svoje životné prostredie, aby spoznávali našu vlasť, neustále si zvyšuje 

svoje kompetencie aj v rámci informačno-komunikačných technológií a stará sa o to, aby 

sa žiaci aj v takej malej škole ako je naša mohli vzdelávať moderne, a aby spolu so svojimi 

učiteľkami mohli na vyučovaní využívať moderné vzdelávacie prostriedky. Pod jej vedením 

bola škola stále moderná, napredujúca, vládla v nej výborná tvorivá pracovná atmosféra. 

Žiaci aj učitelia si ju veľmi vážia a ďakujú za všetko, čo pre nich počas svojej kariéry 

urobila. Z lásky k svojmu povolaniu neváhala obetovať aj množstvo času mimo svojich 

pracovných povinností škole, svojim žiakom a ich rodičom a samozrejme všetkým 

pracovníkom školy, ktorú viedla dvadsaťjeden rokov. 

Za všetku prácu, obetavosť, odhodlanosť a energiu, ktorú si počas našich spoločných rokov 

v škole do nás vlievala Ti za všetkých žiakov a kolegov ĎAKUJEM.  

Mgr. Marianna Dreveňáková 

 

 

 



S kým sa ešte 

lúčime? 

30. júna  budú 

poslednýkrát  preberať 

vysvedčenie z rúk svojej 

triednej učiteľky (teda 

odo mňa) štvrtáci. Naše 

cesty sa rozdelia, niektorí  

budú pokračovať v škole v Liesku, ďalší zasa v Trstenej. Všetkým prajem veľa úspechov 

v nových kolektívoch s novými učiteľmi aj spolužiakmi.  

Ako som ich počas tých štyroch rokov videla? 

Šikovní do učenia aj do vystrájania 

Temperamentní, plní výborných nápadov. 

Výreční na hodinách aj mimo nich. 

Radostní a tú radosť na mňa prenášali  vždy, keď sme sa stretli. 

Trpezliví  aj pri činnostiach, ktoré im príliš nešli. 

Áááá teraz mi došli slová. 

Citliví, empatickí a ľudskí, ochotní nezištne pomôcť  každému, kto to práve potreboval. 

Iniciatívni a plní nevyčerpateľnej energie. 

Ja som bola Vaša učiteľka, ale vy, moji žiaci, ste ma denne niečím obohacovali, niečo nové 

som sa od Vás neustále učila. Budem si na Vás s láskou spomínať. 

 Ďakujem  

 Vaša triedna 

 

 



Opýtali sme sa pani 
starostky 

1. Čo by ste urobili, keby v obci neboli žiadne 

peniaze? 

Aj preto je starostka, aby nenastala taká situácia v ZŠ 

a MŠ Čimhová. 

2. Čo plánujete organizovať v najbližšom období? 

Spoločný Deň rodiny, Uvítanie novorodených detí do 

života, Hasičskú súťaž o pohár starostky. 

3. Plánujete postaviť detské ihrisko vedľa školy?  

Áno, ak to okolnosti dovolia. 

4. Ste spokojná s funkciou starostky? 

Áno, aj s funkciou je však spojené množstvo práce, ktorá nie je zviditeľnená. Je to veľmi 

zaujímavá práca. 

5. Aké máte povinnosti? 

Je ich veľa. 

6. Čo sa Vám páči a čo nie na dnešnej dobe? 

Páčia sa mi vymoženosti doby – technika. Nepáči sa mi, že sa stávame otrokmi tejto 

techniky. 

7. Aké ste mali detstvo? 

Môžem povedať, že super. 

8. Plánujete v niečom podporiť školu? 

Školu podporujeme stále. Organizujeme spoločné ativity, pomáhame pri rôznych 

opravách v budove školy. 

9. Chceli by ste niečo odkázať deťom v obci? 

Aby sa naučili chápať druhých, pomáhať druhým a aby sa učili žiť. 

10. Dal by sa v Čimhovej zorganizovať tábor pre deti? 

Teoreticky áno, len zatiaľ to nejde prakticky. Možno v budúcnosti áno. 

11. Čím by ste tu prilákali turistov? 

Sama by som ich asi neprilákala. O to sa musíme snažiť viacerí. 

 Hodinku otázok a odpovedí s pani starostkou  urobili pre časopis ŠTVRTÁCI 

 



 

Čo bolo a čo bude... 

Čo bolo: 

Január 

Zimné športové hry 

Ples rodičov 

Šaliansky Maťko, školské kolo, okresné kolo 

Čitateľský oriešok – čitateľská súťaž 

Február 

Zápis do 1. ročníka 

Detský karneval 

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo, okresné kolo 

Jarné prázdniny 

Marec 

Plavecký výcvik 

Pytagoriáda – školské kolo, okresné kolo 

Deň vody 

Vítanie jari 

Vedecká hračka – interaktívna výstava v Trstenej 

Preventívne programy:  Emka to vie a Bezpečný internet 

Apríl 

Zlatá rybka – divadelné predstavenie v Liesku 

Deň Zeme 

Ako šlo vajce na vandrovku – divadielko žiakov z tanečného krúžku 

Trstenská hviezdička – školské kolo, okresné kolo 

(recitačná súťaž detí MŠ) 

Máj 

Deň matiek – akadémia 

Stromy poznania – beseda s pracovníkmi lesného závodu 

Slávik Slovenska – školské kolo, okresné kolo 

Matičný sláviček 



 

Jún 

Medzinárodný deň detí 

Dopravno – správnu – dopravní policajti v akcii s našimi 

žiakmi 

Návšteva zvieracej obory na roľníckom družstve 

Atletický štvorboj – obvodné kolo v Suchej Hore 

Fotogalériu aj podrobné informácie o všetkých aktivitách nájdete na 

www.zscimhova.edupage.sk 

Čo bude: 

16.6. – Predškolácky trojboj – okresná súťaž predškolákov. Poriadame už 19. ročník 

18.6. – Čitateľský maratón – spolupráca ZŠ s MŠ a Obecnej knižnice. Všetci ste vítaní, 

príďte s nami čítať. 

18.6. – Atletický štvorboj – okresné kolo, kt. už  11. krát organizujeme v našej škole 

19.6. – Školský výlet do Liptovského Mikuláša a jeho okolia 

21.6. – Deň rodiny – sme spoluorganizátorom dňa plného hier, radosti a spolupráce 

22.6. – Rozlúčka s predškolákmi a so štvrtákmi spojená s nocou v škole 

25.6.– Čistenie obce 

26.6. – Riaditeľské voľno – členovia OZ Čimo idú na poznávací zájazd 

19.6. – Športové dopoludnie 

30.6. – Slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015 

1.7. – 30.8. – PRÁZDNINY 

2.9. – Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 
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