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Úvodom.... 
Že čas naozaj veľmi rýchlo letí si uvedomujeme i my. Naša plnoorganizovaná škola už 

existuje 25 rokov /výročie si pripomenieme na jar, pri príležitosti Dňa učiteľov /. 

 Nám, učiteľom sa zdá, že slávnostné prestrihnutie pásky bolo nedávno. Do školy už 

ale chodia deti našich prvých žiakov. A že 

nemusia druhý stupeň absolvovať 

v Štrbe alebo v inom meste, už je 

samozrejmosťou. 

     Školský rok  je v plnom prúde, zase je 

pred nami množstvo povinností. Vianoce 

nás trošku spomalili, veríme, že ste ich 

mali príjemné. Nech nový rok, ktorý má 

veľmi sympatické číslice, je pre Vás 

všetkých šťastný a úspešnýVámpraje  Vaša redakcia 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možno si prázdninový čas vnímal 

ako pomalý alebo rýchly, no, či to 

bolo tak, či onak, dúfam, že si si 

ich užil a nabral si silu na nový 

školský rok. Možno si strávil čas 

užitočne a naplno, a s chuťou si si 

užil každú chvíľu, alebo si sa hral 

od rána do večera a nemal si 

vôbec pojem o čase.   (Dada) 

 Cez prázdniny som jednu noc spala u mojej spolužiačky. Bola 

som na Štrbskom plese. Bola som u mojej spolužiačky v bazéne 

a išla som s ňou  do Svitu na zmrzlinu. Išla som s mamkou do 

roboty a tam som išla do bazéna a chodila som veľakrát na 

recepciu. Bola som si kúpiť veci do školy. Potom som s mamkou 

išla ku kaderníčke a išli sme ku mojej sesternici. Stretli sme po 

dlhom čase môjho bratranca, lebo bol v Nemecku. Potom sme 

išli na družstvo za ockom. S mamkou sme boli aj v meste. S ujom 

sme opekali. U spolužiačky sme sa striekali malými vodnými 

pištoľkami. S Leou sme sa vozili na kolobežkách a išli sme do 

Pizzerie Calabria. Veľmi sa mi to páčilo.   Emka 

 

Cez prázdniny som bola skoro celý 

mesiac u mojej krstnej. Chodila som 

na kúpalisko do Popradu a do 

Spišskej. S krstnou sme sa starali 

o ich dobytok a ja som niekedy 

strážila moju sesternicu a bratranca  

- niekedy boli dobrí,  ale niekedy aj 

zlí. Spala som u mojej spolužiačky 

a ona potom u mňa. Bola tam 

zábava. Teším sa na ďalšie takéto 

prázdniny. Veľmi som si ich užila. 

Lulu:) 

 



3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moje prázdniny som si veľmi užila. Keď som bola na 

dovolenke, tak tam bolo najlepšie. Lebo najprv sme išli iba 

moji rodičia a brat a hlavne ja. Potom sa k nám pridal môj 

bratranec – Martin  a jeho rodičia. Keď sme prišli do 

Chorvátska, tak môj krstný zavolal môjmu ockovi. Tak  sa 

rozhodli, že prídu aj oni - preto to boli najlepšie prázdniny,  

aké som zažila. Bola som aj v Trenčíne pozrieť moju babku 

a dedka. Mám tam aj kamarátov,  s nimi som chodila von. 

Bolo tam super.     Miška 

 

Cez prázdniny som išla so svojimi 

sesternicami na plaváreň vo 

Svite. Potom sme išli do pizzérie 

do Štrby. Potom som išla k nim 

spať, nakúpili sme si veľa balónov 

a ohadzovali sme sa nimi. Keď 

som prišla domov, tak prišli zasa 

oni k nám spať. Na druhý deň 

som robila oslavu. Na ďalší deň 

sme išli nocovať k druhej 

sesternici a ujovi a tete. Keď som 

sa vrátila,  tak sme išli na 

dovolenku do Bulharska na 5 dní. 

Boli sme aj  v Aquacity  Poprad  

celý deň. A nakoniec som dva dni 

strávila pri mojej spolužiačke 

Julke.  Bol to skvelý zážitok.   Lea 

Noooo... cez prázdniny som bola stanovať, bola som spať na 

košiari pri mojom ujovi Rasťovi a varili sme si tam guláš a aj sme 

si tam opekali.  Bola som tam ja, moja teta Marka,  môj dedko 

Michal, moja babka Majka. Moja sestra tam bola tiež, ale 

akonáhle okolo nej preletela mucha,  rozplakala sa a povedala, 

že chce ísť domov, tak potom pre ňu prišiel ocko. Spali sme tam 

päť nocí. Bol to  skvelý zážitok. 25. júla sme išli ja, moja sestra, 

ujo Jožko a teta Danka do Dobšinskej ľadovej jaskyne, to bolo 

tiež super. Spala som u sesterníc týždeň. 17. augusta nocovala 

u mňa moja spolužiačka Leika. 10. júla prišli moje tety z Anglicka 

a jedna teta z Čiech a na druhý deň sme išli do Tatralandie. Spali 

u nás do  15. augusta. Bola  som aj vo Východnej na koncerte 

Jána  Ambróza,  bolo to super, síce trocha pršalo, ale stálo to za 

to. A už sa blížila škola! V tej chvíli som sa začala chystať. 

Kupovať zošity, perá, ceruzky, pastelky a tak ďalej...    Julka 

 

Keď začali prázdniny, tak som sa 

strašne tešil, ale po pár týždňoch 

to bola nuda.Cez prázdniny som 

sa vôbec neučil, ale som hral na 

klavíri a na organe. Pomáhal som 

rodičom a starým rodičom napr.: 

babke s pečením, starému otcovi 

s drevom a mame s upratovaním. 

Potom sme išli na rôzne 

kúpaliská, napr.: do Kováčovej, 

Tatralandie a Aquacity.Keď sa 

prázdniny končili, tak som sa 

trochu aj tešil,  lebo som bol zase 

s kamarátmi.     AAddaamm 

Prázdniny už skončili a školské povinnosti znova začali. Tieto 

prázdniny každý strávil inak. Niekto pri počítači, niekto 

v prírode alebo niekto v zahraničí či doma. Hoci si prázdniny 

strávil kdekoľvek, všade je to fajn. Lebo oddychujeme od 

školy a zároveň naberáme nové sily na nadchádzajúci 

školský rok. Ja som sa cez  prázdniny nenudila. Zažila som 

bohaté prázdniny plné zážitkov. Od konského tábora až po 

rôzne turistiky. Ale teraz je už škola, mne to nevadí. Teším 

sa na zvonček každej hodiny. V škole sa toho veľa naučíme, 

ale predsa sa aj zabavíme. Prajem Vám veľa nových 

poznatkov.      Emus 
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 V našej školskej jedálni je ako v úli 

V tomto školskom roku máme obedy zdarma. Ja ako piatačka túto zmenu vnímam dosť 

chaoticky. Keďže my chodíme na obedy ešte s prvým stupňom /po 4. vyučovacej 

hodine/, skoro vždy sedíme na inom mieste.  My piataci čakáme na obed 10 minút, čiže  

každý sa potom chce čo najrýchlejšie najesť, aby ešte aj niečo stihol urobiť. Rýchlo jeme 

a buď nás potom bolí brucho, alebo 

nestihneme dojesť. Keďže sú obedy 

zadarmo, tak sa stravuje viac detí. Dokonca 

sa musel zrušiť takzvaný učiteľský stôl, aby 

mali kde sedieť žiaci. Pretože za obedy 

neplatíme, tak si niektorí myslia, že môžu 

plytvať jedlom. Síce za to jedlo neplatíme 

my, no platí zaň štát. Tak si uvedomme, že 

to jedlo má nejakú tú hodnotu. Veď, čo by 

zaň dali v Afrike. Tam by sa z neho najedla 

celá rodina.      (Dada) 

Šport som mala rada odmaličkaUž dávnejšie vznikol zaujímavý 

rozhovor. S našou bývalou veľmi úspešnou  reprezentantkou v behu na lyžiach Alžbetou 

Havrančíkovou, rodáčkou aj súčasnou obyvateľkou Šuňavy , sa rozprával Matej /6. ročník/: 

~~~Kto Vás priviedol k športu ? Šport som mala rada odmalička a rodičia, hlavne otec, ma v tom 

podporovali. Od piatej triedy som chodila do Štrby do športovej triedy a tam som začala športovú 

kariéru.~~~Ktorú medailu si najviac ceníte ?Dve štvrté miesta na majstrovstvách sveta. Aj keď to nie 

sú medaily, je to môj najväčší úspech. Bolo to v Lahti vo Fínsku. Jednej fínke som „darovala“ 30 

sekúnd a ona potom skončila tretia.~~~Máte rada aj iný šport okrem behu na lyžiach? Áno, v zime 

skialpinizmus a a v lete cyklistiku a beh.~~~Je nejaký súper, na 

ktorého rada spomínate? Na ruské reprezentantky – Larisa 

Lazutinová bola aj na návšteve v Šuňave alebo na Jaanu Savolainen 

/Fínsko/, s ktorou si dopisujem dodnes.~~~Keby ste mali možnosť 

niečo zmeniť, čo by ste urobili inak ? Mala by som lepšiu 

psychologickú prípravu. Mala som vtedy viac chcieť a možno by som 

získala i medailu.~~~Čo by ste odkázali dnešným deťom ? Dnešné 

deti sú šikovné a majú lepšiu možnosť naučiť sa svetové jazyky. Ja sa 

venujem deťom, učím telesnú výchovua vidím, že deti majú záujem 

športovať.  Ďakujem za rozhovor.Matej 

 

 Mgr. Alžbeta Havrančínková a autor rozhovoru 
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Výlet do Podhájskej 
Kedy ste odchádzali? Mišo: Myslím, že to bol utorok (10.9.)Čo ste tam robili? Mišo :  No boli 

sme ubytovaní, hlavne sme spali...Martin : Robili sme somarinyMišo: Bavili sme sa na 

tobogánoch. Koľko vás tam bolo? Martin : Asi  jedenásti. Ako tam bolo? Mišo : Výborne, 

sranda bola celkom. Vaňa&Maťa 

/Chlapci hasiči boli od 10. do 12. septembra  za odmenu 

v Podhájskej s p. zástupcom Henrichom Barillom. AS/ 

 

 

     Dnes /15.10.2019/ sme absolvovali 

účelové cvičenie v prírode. Boli sme rozdelení na dve skupiny, prvý a druhý 

stupeň. My piataci sme ešte išli s prvým stupňom. Učili sme sa narábať s kompasom, videli 

sme srnky, učili sme sa čítať z mapy, naučili sme sa orientovať v neznámom teréne bez 

rôznych pomôcok, určovali sme vrchy Vysokých Tatier...  Po tomto cvičení mám lepší pocit, 

že viem, čo mám robiť, keď sa stratím.    (Dada) 

Do školy sme prišli o 8:45.Potom sme išli na kopec . Na kopci 

sme sa učili z mapy. Potom sme zase kráčali do lesa.A boli sme 

na lúke a hrali sme tam hry. Potom sme sa vrátili do školy a šli 

sme na obed na obede sme mali ryžu a mäso dostavali sme 

džús. Táňa 

 /Na prvej strane na foto siedmaci pri úspešne vyriešenej ôsmačky. AS/ 

My chránime životné prostredie Na exkurzii vo firme Brantner V Poprade, ktorá 

sa zaoberá spracovaním triedeného odpadu sme sa dozvedeli, kam putuje odpad a ako sa 

ďalej spracováva. Privezený odpad sa zloží v priestoroch firmy. Po častiach sa ukladá na 

posuvný pás, kde ho zamestnanci postupne pretriedia. Vytriedený odpad sa lisuje a ďalej 

putuje na spracovanie alebo sa ekologicky spáli. Bol to poučný deň, dozvedeli sme sa,               

ako môžeme lepšie chrániť našu planétu.                             
Simonka Kováčová                                                                                 

/Na exkurzii boli žiaci 2. a 3. ročníka dňa 16.10.2019. AS/ 

 

Štvrtáci sa učia pracovať s kompasom 
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Jesenné prázdniny /30.10.-1.11.2019/V prvý deň, čiže v stredu, som bola len doma, 

pretože moji rodičia boli do tretej v robote, jedine som bola von, keď som bola vyvenčiť psa 

a potom, keď už boli moji rodičia doma, tak som išla spať ku tete. Vo štvrtok prišla moja teta 

Veronika  a bola u nás do nedele. No a vo štvrtok sme sa boli prejsť, potom nás chytil dážď 

tak sme išli domov. V piatok som bola s mojim dedkom na košiari pri mojom ujovi Rasťovi. 

Z košiara som išla s dedom k nim. Domov som prišla 

večer. V sobotu sme boli celý deň na zabíjačke. Bolo 

super. Domov som prišla  s mojou tetou Veronikou a 

tetou Zdenkou. Prišli sme dosť neskoro. Trochu dosť 

neskoro -  o tretej ráno. No a v nedeľu som sa 

zotavovala po sobote, a večer som si ešte napísala 

úlohu. Tieto prázdniny som si veľmi užila, len škoda, že 

bolo také škaredé počasie.   Bolo super.   Julča  

 30.10. 2019 som išla do Liptovskej Tepličky k mojim sesterniciam do nedele  3.11.2019. 

Síce bolo sychravé počasie aj snežilo, aj svietilo slnko, ale  bola zábava. V stredu išla moja 

sesternica na výlet do Belianskej jaskyne z krúžku od 7:45 do 14:30. Kým ona bola na 

výlete, tak sme so sesternicou boli v obchode a keď sme sa vracali, tak začalo silno pršať. 

Bolo tam super. Lea  

/ Hoci to ani jedna z redaktoriek vo svojom príspevku nespomenula, tieto dni ľudia využili  predovšetkým 
  na   návštevu cintorínov, aby si zapálením sviečky a položením kytičky na hrob uctili pamiatku príbuzných 
   a priateľov, ktorí už zomreli. AS/ 

/rozprávka/ 

 Za hmlou a za stromami, tam medzi dvoma dolinami bola 

jedna malá dedinka, za ktorou boli štyri stany, do ktorých ľudia dávali 

nepotrebnosti. Vojaci zapisovali každú vec, ktorá tam prišla alebo odišla. Všetky 

veci, ktoré tam boli, sa dali kráľovi. 

Jedného dňa nastúpili odvážni Jakub, Michal, Adam a Ondrej s Jakubovou 

manželkou Alicou a dcérkou Annou do koča, čo vozil ľudí ku stanom. Cesta bola dlhá 

a náročná.  Keď ta prišli, vojaci mali obed a neboli tam, naša skupinka si však myslela, že si 

odtiaľ veci môže brať a je to úplne normálne. Vojaci ich prichytili, a nič netušiacich ich 

zaviedli  ku kráľovi. Ten rozkázal, aby ženy priviazali reťazou do stredu stanov, aby ich mali 

vojaci na očiach. S mužmi sa mali pobiť vojaci. Adam a Ondrej sa nechceli biť,  a tak radšej 

prijali väzenie. Mišo a Jakub sa pripravovali na boj. Zatiaľ, čo si vojaci išli po zbrane, však 

utiekli von oknom. Vojaci vyzreli von oknom, no nikoho nevideli. Kráľ rozkázal z jedného 

stanu vypáliť päť šípov. Zatiaľ sa Ondrej a Adam šikovne dostali von  z väzenia. Zafúkal vietor 

a všetky šípy odfúklo kdesi do poľa. Všetci  utiekli. Nevieme, kde sa skrývali.  Žili šťastne až do 

smrti.     (Dada) 
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Keď sme boli v PRAHE/7. ročník bol 

v hlavnom meste Česka  12.-13.11.2019/, tak 

som videla veľa zaujímavých vecí a budov. 

Navštívili sme Pražský hrad, ktorý boľ celkom 

pekný a veľký. Boli tam aj malé domčeky, 

v ktorých pracovali remeselníci a medzi nimi 

boli aj malé obchody, v ktorých sa dalo niečo 

kúpiť. Na hrade boli aj ukážky zbraní a brnenia 

rytierov. Z  Karlovho mosta sme mali krásny 

výhľad. Boli sme na dvoch námestiach – na 

Václavskom a Staromestskom. Previezla som sa 

prvýkrát metrom a musím povedať, bolo to fajn. 

Navštívili sme Národné technické múzeum, 

v ktorom bolo veľa zaujímavých vecí. Boli tam 

staré autá aj lietadlá, videli sme aj starú 

lokomotívu a niečo z chémie. Vlak nám meškal 85 minút, takže sme mali možnosť získať nové 

zážitky aj na vlakovej stanici.  Mária S. 

 

17.november - výročie Nežnej revolúcie 

Nežná revolúcia je názov pre nekrvavé udalosti, ktorých 

dôsledkom bolo odstránenie komunistického režimu 

v Česko - Slovensku. Spustili sa 17. novembra 1989. 

Iniciátormi boli študenti /je to Medzinárodný deň 

študentstva/, ku ktorým sa pridali najprv herci a 

divadelníci a postupne ostatné obyvateľstvo. Po 

brutálnom zásahu polície proti študentom v Prahe 

študenti na všetkých vysokých školách od 21. novembra 

štrajkovali. 7. decembra 1989 po rezignácii 

komunistickej federálnej vlády bola vymenovaná nová 

vláda a prezident Gustáv Husák odstúpil. 28. decembra 

1989 Národné zhromaždenie zvolilo za svojho predsedu 

Alexandra Dubčeka a 29. decembra 1989 bol za 

prezidenta ČSSR zvolený Václav Havel. Prvé slobodné parlamentné voľby sa uskutočnili v júni 

1990.      Adam 

/Tento rok sme teda oslavovali 30. výročie. Ôsmaci sa na dejepise nielen rozprávali o týchto 

udalostiach, ale sa aj obliekli do farieb trikolóry. AS/ 
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Bratislava - čudný názov. Napríklad aj Ufo je čudný názov. Čudných názvov je veľa. No my 

zostaňme pri Bratislave. Názov Bratislava sa dá rozložiť ako brat i slava. Je to tiež čudné, ale 

nezbláznime sa. Bojíte sa výšok? Nechoďte do Ufa, je to naozaj vysoko, našťastie tam ide 

výťah a nemusíme šliapať hore peši. Ak sa výšok bojíte, ale iba trochu, tak tam choďte, stojí 

to za to. Dóm svätého Martina je úchvatný a omša v ňom musí byť super, bola tam 

korunovaná Maria Terézia. Bratislavský hrad, celý biely, ako nevesta, nádherné sochy ako 

šperky, krásne záhrady, všade stromy a vôňa kôry. Nádherné miesto, kde sa Vám zamotá 

duša i rozum. Dunaj, rieka, ktorá prepája Európu. Dlhá a mohutná rieka, pri ktorej šume by 

som hneď zaspala. Bratislava je jedno z dvoch veľkomiest na Slovensku. Je to pomerne rušné 

mesto, ale sú tam aj miesta, kde si človek môže odpočinúť a uvoľniť sa. Je to napríklad 

Železná studnička... Ďakujem, že som tam mohla byť a spoznať tie čarovné miesta .  (Dada)      

/Meno dostala Bratislava podľa slovanského kniežaťa Braslava. Ufo je vyhliadková veža s kaviarňou na moste 

SNP. AS/ 

Testovanie 5 – ako sme ho videli my 

20.11.2019 - hovorí Vám niečo tento dátum? Vtento deň sa konalo celoslovenské testovanie 

piatakov, inak povedané monitor. Boli sme rozdelení na dve skupiny, prvá písala v 8. triede a druhá v 

6. triede. Zberná miestnosť bola v 9. triede. Ja som písala v 6. triede. Ako prvú sme písali matematiku 

a potom slovenčinu. Ja si myslím, že matematika bola ľahšia a slovina ťažšia. Pred monitorom sme 

písali veľa skúšobných monitorov, opakovacích cvičení... Na matematike som mala väčšiu trému, lebo 

som to písala prvýkrát na ostro. Na slovine som už bola viacej v pohode, no snažila som sa to 

nezbabrať. Na obidvoch predmetoch som sa nadmieru sústredila, poriadne som si čítala úlohy, 

poriadne písala a používala logiku. Na matematike som využila úplne všetok čas. Na slovine som 

odovzdala o 5 minút skôr. Pri matike aj slovine som si písala, alebo som si aspoň položila otázku 

Prečo? a napísala logické vysvetlenie. Mala som z toho čudný pocit, lebo na skušobných testoch som 

to tak nikdy nerobila. Mala som pocit, že buď to budem mať úplne zle alebo úplne dobre. Na 

matematike pri nás bola pani učiteľka Katarína Rothová a na slovine pani učiteľka Eva Hurčalová.  

Oba testy som za 30 minút mala napísané a zvyšný čas som využila na kontrolovanie.   Na druhý deň 

už boli predbežné výsledky -z matematiky som mala 1 chybu ( 96,6 percent ) a  slovinu som mala bez 

chyby (100 percent ) :D . Nechcem sa chváliť, veď sú to len predbežné výsledky.   (Dada) 

Potulky po Bratislave 
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V deň testovania sa prvý stupeň učil, druhý stupeň 

/okrem piatakov / mal riaditeľské voľno. Aj pre mňa 

bola slovenčina ťažšia ako matematika. Bola som 

takisto v prvej skupine. Lea 

Pre mňa bol slovenský jazyk o trocha ťažší ako 

matematika. Kto dopísal, tak potom išiel do zbernej 

miestnosti. Keď sme obidve skupiny dopísali, tak sme 

išli na obed a išli sme domov. Emka  

Môj názor  na testovanie je  taký, že slovenský jazyk bol ťažší. Nakoniec do dopadlo dobre. 
Lulu 

Slovenský jazyk bol ťažší ako matematika. Na obidva predmety  sme mali hodinu. A medzi 

nimi sme mali prestávku. Každý mal určite stres. Ale ja som si to celkom užila. Ešte by som 

brala si to zopakovať. V ôsmej triede /druhá skupina/ na matematike aj na slovenčine bola 

administrátorka  pani učiteľka Katarína Házyová a dozor  pani učiteľka s Tepličky. V šiestej 

triede /prvá  skupina/ na matematike  boli administrátorky pani učiteľka Katarína Rothová 

/MAT/ a pani učiteľka Eva Hurčalová /SJL/ a dozor pani učiteľka  Alžbeta Havrančiková 

z Liptovskej Tepličky. Po monitore sme išli na obed a potom domov. Ja som si to aj celkom 

užila.   Julča 

/Tesne pred odchodom na vianočné prázdniny sme dostali výsledky. Naši piataci napísali testy veľmi dobre – 

z matematiky na 70% a zo SJL na 72,1%. Celoslovenské výsledky budú známe neskôr. AS/ 

6.12. k nám do školy zavítal Mikuláš, ktorý nám doniesol 

nejaké sladkosti na pochutnanie. Mikuláš 

zavítal do každej triedy. Žiaci museli 

Mikulášovi niečo zaspievať a zarecitovať, 

aby dostali balíčky plné sladkostí. Do 

niektorých tried musel Mikuláš prísť aj 2-

krát. S Mikulášom prišli aj dvaja čerti 

a traja anjeli. Čerti uniesli niektoré deti von z tried, zatiaľ čo anjeli pomáhali Mikulášovi 

rozdávať balíčky. Potom sa  Mikuláš s družinou presunul do škôlky.   Emus 

Druháci /vľavo/ a deviataci s Mikulášom a jeho družinou 
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Pytagoriáda je dlhoročná súťaž na 

overenie matematických schopností. Je 

pomenovaná podľa slávneho matematika 

a filozofa menom Pythagoras. Súťaží sa na 

celom Slovensku. Súťažiaci by mali ovládať 

počítanie aj mať logické myslenie. Ide o čas, ale 

i o správnosť. Súťaží sa 60 minút. Úspešným 

riešiteľom je ten, kto vyrieši aspoň 10 úloh z 15. 

Treba si dávať pozor na čísla a chytáky. Súťaží sa 

od 3. až po 8. ročník. Som rada, že som si to mohla vyskúšať.                                         (Dada) 

/Školské kolo sa konalo začiatkom decembra. Úspešnými riešiteľmi boli žiaci, ktorí získali aspoň 10 bodov: 

Simona Kováčová – 3.r., Peter Smolár – 4.r., Ondrej Pilát – 5.r., Anna Zajacová ml., Adam Marton a Kristína 

Skokanová – 6.r., zo 7. a 8. ročníka nikto. Najlepší z každej kategórie postupujú do okresného kola. AS/ 

Koľko lásky sa zmestí  do krabice od topánok ? 
Pred Vianocami častejšie ako inokedy, myslíme na svojich blízkych. Rozmýšľame, aký darček 

by ich pod stromčekom potešil. Sú ľudia, ktorí darčeky nedostávajú. Buď už nikoho nemajú, 

alebo ich blízki na nich „zabudli“.  

V mestách a dedinách na Slovensku sa realizovala pred Vianocami krásna akcia. Do krabice 

od topánok, ktorá sa pekne ozdobila, vložili ľudia rôzne maličkosti – ponožky, knihy, čaj, 

krížovky, kozmetiku, sladkosti a podobne. Aj naša škola sa do tejto akcie zapojila. Pani 

učiteľku Veroniku Hurčalovú, ktorá ju  u nás iniciovala,  úprimne potešil obrovský záujem 

detí, rodičov a učiteľov. Desiatky krabíc poputovali do 

Seniorparku v Spišskom Bystrom a v Kvetnici. Veríme, že sme 

potešili mnohých starkých.   AS 

 

 
Krabice pripravili a naplnili aj druháci 

Adamko Porada a Natálka Šofrancová 

/vpravo/ a siedmaci Marienka 

Szczechowiczová, Betka Fridmanová, 

Emka Martonová a Aďo Pleteník. 
Starkí zo Seniorparku si obzerajú darčeky 
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Stalo sa aj... 

***Školský rok sa začal 2.9.2019 tradičným nástupom pred telocvičňou a potom s triednymi 

učiteľmi v triedach***10. septembra sa konalo zasadnutie rodičovského združenia***Od 

začiatku školského roka sme začali používať internetovú triednu knihu na Edupage, ktorej 

súčasťou je o.i. i internetová žiacka knižka, ospravedlňovanie, udeľovanie pochvál, 

poznámky, odhlasovanie zo stravy 

a pod.***25.9. bol p. uč. Rodák vo Svite 

s našimi najlepšími bežcami z 2. stupňa. 

Konal sa Beh Svitom, ktorý organizuje ZŠ 

Komenského Svit a zúčastnilo sa na ňom 

niekoľko základných škôl a stredná škola 

zo Svitu. Súťažili viaceré kategórie, „naj“ 

úspech dosiahla Debora Sarkizová /9.r./, 

ktorá skončila v kategórii 8.,9.r. ZŠ a SŠ na výbornom 5. mieste a porazila i svoju nedávnu 

súperku Emu Fridmanovú, dnes už stredoškoláčku***od 1.10. rozbehli svoju činnosť krúžky 

– 2 turistické, práca s legom, šikovníček, športové, redakčný, 2 dramatické a iné***ZUŠ 

Rosnička Červený Kláštor, ktorá niekoľko rokov viedla 

tanečný odbor u nás, v tomto školskom roku svoju triedu 

neotvorila a ukončila u nás  činnosť ***S úctou k šedinám je 

názov programu, na ktorom sa pravidelne zúčastňujú i naši 

žiaci s programom. Konal sa v kultúrnom dome 

20.októbra*** 17.10. navštívili deti zo školského klubu 

zvieratká v ZOO Spišská Nová Ves***23. októbra sme sa 

obliekli do modrého a takto si okrášlili deň***Pred 

Pamiatkou 

zosnulých 

deviataci 

upratovali 

starý cintorín          

v Šuňave*** 

28.októbra 

bola naša pani riaditeľka na pozvanie pani 

ministerky v Bratislave*** 29.10. sa konalo testovanie 

prvákov /minulý rok prvýkrát/ v športovej zdatnosti***             

V sobotu 9. novembra  sa zamestnanci ZŠ s MŠ vybrali na 

nákupy do Poľska***22. novembra sa v Aréne v Poprade 

konala burza stredných škôl, boli tam i naši 

deviataci***4.12. sa uskutočnilo zasadnutie RZ rodičov, 

ktorí majú deviatakov. Od výchovnej poradkyne Aleny 

Debora Sarkizová pri štarte /vpravo s č. 66/ 

Modrí tretiaci 
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Skokanovej sa dozvedeli  o postupe v prijímacom konaní na 

stredné školy***9. decembra si žiaci v kultúrnom dome 

pozreli divadelné predstavenie o čertovi, ktoré nám priši 

predviesť herci z Divadla na Predmestí zo Spišskej Novej 

Vsi ***27.novembra a 11. decembra psychológovia 

z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie Poprad vykonali pohovory s deviatakmi, ktoré boli vyvrcholením májového 

testovania profesijnej orientácie ***15.12. v rámci akcie Vianočný punč, ozdobovali žiaci 

spolu s triednymi učiteľmi stromčeky v parku pred obecným úradom. V tento deň sa konal 

v kultúrnom dome i koncert žiakov ZUŠ***20.decembra sme sa zúčastnili na vianočnom 

programe v kultúrnom dome /na titulnej strane sú prváci pri svojom vystúpení/***Od 21. do 

7.1.2020 boli vianočné prázdniny 

 

 

 

 

 

Sebastián Knut /6.r./ asistuje čertovi 

Otvorenie školského roka 2019/20, 2.9.2019 

MŠ na návšteve v 2. ročníku, 22.10. 2019 pri príležitosti 

Medzinárodného  dňa školských knižníc 

Štvrtáci v MŠ, 4.10.2019 Svetový deň úsmevu 
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Členovia turistických krúžkov na výletoch 

Testovanie športovej zdatnosti prvákov 
Diana Chlebovcová /vľavo/ a Zuzana Kallová 

na burze stredných škôl 

Dramatický krúžok v Seniorparku v Spišskom Bystrom 
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