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 Úvod  

Milí žiaci a učitelia, 

Tento rok sme my - žiaci z Detskej rady a pani učiteľka - pripravili pre vás  

časopis Kľúčik. ☺ 

Prostredníctvom časopisu vám chceme priblížiť udalosti zo života našej školy.  

Možno sa dozviete aj niečo nové, čo ste o našich žiakoch vôbec netušili. 

Veríme, že v tomto časopise nájdete niečo, čo vás zaujme, pobaví, poteší ☺.   

Dúfame,  že tento časopis vám spríjemní aj prestávky a namiesto “ šantenia“,  

si prelistujete jeho stránky. ☺ 

       

Alena Štoffová, predsedkyňa Detskej rady 

 

Kľúčik 

- časopis vypracovali členovia Detskej rady a pani učiteľka Kovalčíková 

Členovia: Tamarka Blaščíková (  1.roč.), Martinko Kovalčík ( 1.roč.), Martinko 

Veselovský (2.roč.), Tomáško Kossut ( 2.roč.), Emka Kánová (3.roč.), Katka 

Štásová (3.roč.), Miška Mrvová (4.roč.), Miško Rypák (4.roč.), Adam Berki         

(5. roč.),  Majka Kuruczová (6.roč), Veronika Mlynčeková (7.roč.), Kristína 

Pavláková (7.roč.), Andrea Rázgová (7. roč.), Alena Štoffová (8.roč), Barbora 

Šimčeková (8.roč.), Anna Brisudová (9.roč), Dávid Gregocký (9.roč.) 

Na obálke spolupracovali: B. Šimčeková, D. Gregocký, A. Brisudová                                                            

 

 



Hore Váhom dolu 

Váhom - Deň Chôdze 

Dňa chôdze sme sa zúčastnili 

28.9.2012. Program tohto dňa 

obsahoval  najmä overenie 

zručností v podávaní prvej pomoci, 

športovanie a aktívny oddych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovali: D. Gregocký, K. Pavláková 

 



 Deň Mlieka                                                             

Svetový deň mlieka sme si 

v našej škole pripomenuli 

1.10.2012 v pondelok. Cez veľkú 

prestávku sme súťažili 

v miešaní mliečnych 

kokteilov. Súťažili žiaci 

prvého i druhého stupňa.                          

    

                                   

Z každej triedy si 

žiaci zvolili 2 

zástupcov, ktorí sa 

pokúsili namixovať 

čo najchutnejší 

ovocný mliečny 

koktail a čo 

najrýchlejšie ho 

vypiť. Z prvého stupňa zvíťazil Adam Hruška 

s asistentkou Simonkou Mrvovou a z druhého 

stupňa boli najrýchlejší Dávid Karaska                                                                      

s asistentkou Andrejom Labajom ☺.    

Spracovali: V.Mlynčeková, K.Pavláková, A.Rázgová 



 

 

 

 

Dňa 3. októbra 2012 žiaci 1.- 4. ročníkov navštívili františkánsky 

kláštor v Okoličnom, kde sa so sestrami sv. Františka pomodlili sv. 

ruženec. Modlitba  bola obetovaná za starších ľudí, ktorým je 

venovaný október ako mesiac úcty k starším. Zároveň spevom 

oslávili spomienku na sv. Františka Assiského. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovali: M. Kuruczová, A. Rázgová 

Návšteva Kláštora v  

Okoličnom 

  



 

 

3. októbra 2012 sme 

sa – pri 

príležitosti 

Dňa úsmevu 

- vybrali do 

ulíc 

rozdávať 

úsmev, 

citáty o 

úsmeve, 

vtipy a 

balóniky. 

 Potom sme sa vrátili do 

školy a úsmev sme rozdávali 

ďalej na hodinách medzi 

svojimi spolužiakmi.  

           

Spracovala: p.u. 

Kovalčíková 



 

 

 

V týždni  od 1.10. 2012  do 7.10.2012 o 17:40 hod. žiaci našej školy 
viedli októbrovú pobožnosť  modlitby  posvätného ruženca 
v Kostole sv. Mikuláša. Využili sme možnosť prežiť tieto chvíle 
modlitby  a oživiť svoj dar viery v Jubilejnom roku sv. Cyrila a sv. 
Metoda a pripraviť sa na Rok viery.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovali: A.Rázgová, M.Kuruczová 

Modlitba sv. ruženca 



Agapé  po  vysluhovaní            

Sviatosti  pomazania 

chorých 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tohto agapé sa zúčastnili žiaci       9. 

ročníka našej školy (13.10.2012), 

ktorí svojim prednesom a ľudovým 

tancom  vyčarili úsmev na tvárach 

starších ľudí, ktorí sa zúčastnili na 

sviatosti pomazania 

chorých. :) 

Spracovali: Dávid Gregocký, Anna Brisudová 



      Jesenné hody- 

Deň s jablkom  
 

   

 Dňa19.10.2012 sme pre vás pripravili jesenné hody.                                       

     Mohli ste ochutnať výrobky našich žiakov, ktoré 

pre vás doma s maminkami pripravili. 

 

 

  

Žiaci 8. ročníka si pripravili scénku 

 o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch.  

 Uskutočnila sa aj  súťaž  

 o najkrajšiu   

básničku   

o jablku. 

                              

 

                                                                                  

 

 

 

 

  

Spracovali: B. Šimčeková, K. Štásová 

 

   



 

Štvrtáci už v tomto školskom 

roku stihli aj plavecký výcvik. 

Ten prebiehal  od   22.10. – 

24.10.2012 a 29.10.-30.10.2012 
v Grand hoteli Permon.  

 

Všetkým deťom sa 

plavecký výcvik 

veľmi páčil a ešte dlho 

naň budú spomínať.:-) 

 

Spracovala: p. u. 

Kovalčíková 



                     Exkurzia košicE  

                   25. 10. 2012 
V Košiciach sme 

navštívili Technické 

múzeum a Planetárium.  

 

 

V technickom múzeu sme videli robota, 

ktorý nás veľmi zaujal, videli sme tam aj sochy vyrobené z rôzneho 

material a veľa iných zaujímavých predmetov.  

V planetáriu nám na stenu premietali hviezdy a 

veľmi sa nám to páčilo. 

Prechádzali sme aj okolo Dómu Sv. Alžbety.  

Cestovali sme vlakom  a zažili sme tam veľa 

zábavy.  ☺ 

 

 

 

 

 

 

                                 

Vypracovali: Tomáško 

Kossut, Katka Štásová a  

Alena Štoffová 



    Sv. Mikuláš 
O Sv. Mikulášovi vieme že bol veľmi štedrý a spravodlivý, aj preto patrí medzi 

najobľúbenejších svätcov.  Na  jeho počesť si každý rok pred 6. decembrom 

deti položia čižmičky na okno a ráno si tam nájdu či už cukríky, alebo iné 

dobroty. Na našej škole každoročne deviataci chodia po triedach a sú 

prezlečení za Mikuláša, anjelov i čertov. Tento rok si naši milí deviataci 

pripravili aj malé divadielko. Všetkým sa veľmi páčili a do tried priniesli radosť 

a zábavu:-) za čo im veľmi pekne ďakujeme! 

 

 
 

 

 

 

 
                                     Spracovala: p. u. Kovalčíková, A. Štoffová 



               Súťaže  

Športové           
21.9.                          Cezpoľný beh žiakov a žiačok 

4.10.                          Atletický štvorboj žiakov 5.roč.    

5.10.                           Mestská športová olympiáda – Volejbal 

5.10.                           Mestská športová olympiáda – Futbal 

5.10.                           Mestská športová olympiáda – Atletika 

11.10.                         Viacbojárska súťaž  „ O pohár primátora školy “ 

19.11.                         Stolný tenis – CH 

     

Recitačné          

14.10.                         Obv. kolo Šaliansky Maťko 

30.10.                         ŠK – Šaliansky Maťko 

Výtvarné 

28.9.                           Veda a technika z minulosti do budúcnosti      Anna Rusnáková 

14.11.        Vianočná pohľadnica 

 

 

Spracovali: V. Mlynčeková, M. Kuruczová, K. Pavláková        

  



    Povedali naši žiaci ☺ 
 

Čo odpovieš na slová kňaza: Ďakuj Pánovi, lebo je dobrý?                        

 Žiak:  Ďakujem pekne.  (správne: Lebo jeho  milosrdenstvo trvá 

naveky)    

Pri svätej omši: Pane, nie som hotel, aby si vošiel pod moju strechu. 

Na hodine matematiky napomína pani učiteľka žiakov: Počas písomky 

pracujte samostatne a neodpisujte! Z triedy sa ozve: Včera na náboženstve 

ste nás učili, že máme Nevedomých poučovať a Pochybujúcim dobre radiť! 

(to sú skutky duchovného milosrdenstva)   

Vymenuj 8 krajov Slovenska! Maďarsko, Česko, ....                                                                          

Ako sa množia vlky? Vajíčkami.                                                      

Pani učiteľka nám na Bio diktovala poznámky a Lukáš 

napísal tak, ako počul: PO A, PO BÉ, PO CÉ. 

Lucka sa pýta Lucky: Ideš na prijímanie? Nie, držím diétu. 

Z písomky z RMK: Každý z nás je Rámom Ducha Svätého – namiesto - 

Chrámom Ducha Svätého. 

Kika vraví pred písomkou Lucke: Neboj sa, to nebude ťažká písomka. A Lucka 

na to: Ja sa nebojím, len mi je zima. ☺ 

Hlavné mesto Španielska- Brazília ☺  - Dávid-9.roč. 

Kto je prežúvavec? Veď predsa ja. ☺ -Timo-9.roč.               

Kubo sa hojdal na stoličke, Anička doňho drgla. Kubo: Fúúj, chceš aby som 

spadla?  

Pani učiteľka sa na angličtine pýta: Ako sa povie šíp? A Aďka sa prihlási 

a povie: OVCA! ☺  

Blues vzniklo v Afroamerike pri pobreží Missisipi. ☺ 

                                                                                       Vypracovala: Alena Štoffová 

 



               

Vtipné „hlášky“ iných žiakov 

 
Vedeli sme že medveď je blízko, videli sme stoly v snehu. ☺ 

Triedime odpad, a preto máme doma tri smutné koše. ☺ 

V nedeľu ráno rád o niečo dlhšie letím v posteli. ☺ 

Bežala k nemu, a keď už ich delilo zopár rokov, otvorila náruč. ☺ 

Môj dedko si pri čítaní menších písmen pomáha šupou. ☺ 

Zo všetkých atrakcií v lunaparku som sa najviac bála na horkej dráhe. ☺ 

Keď nás zastavil policajt, museli sme mu ukázať poklady. ☺ 

Na svadbu som si nechala urobiť účet s ozdobnými korálikmi. ☺ 

V novinách písali o hrdinskom čipe požiarnika. ☺ 

Náš výťah potrebuje otravu. ☺ 

Deti čo chodia málo von, majú osladenú imunitu. ☺ 

Včera som jazdila na koši. ☺ 

Posiali ma do obchodu, aby som kúpila zemiaky. ☺ 

Ponúkli nám voňavý, sladký čas a koláče. ☺ 

Pri sledovaní filmu nás sušili hluční susedia. ☺ 

Hostitelia nám pofúkali rôzne jedlá a nápoje. ☺ 

Do nemocnice ho priviezli s veľkou vranou na bruchu. ☺ 

Všetci stíchli, keď sa vo dverách objavila krásna dráma. ☺ 

Účastníci orientálneho behu, mali presne určenú trasu. ☺       

                                                    Vypracovala: Alena Štoffová, S. Majstráková  



Interview s p.u.Veronikou Kocoňovou:) 
1.Prečo ste založili krúžok “Ľudová nôta“? 

Mám blízky vzťah k hudbe, folklóru, tancu a rada spievam. :) 

2.Čo robíte na krúžku “Ľudová nôta“? 

♪♫♪ Tancujeme, pestujeme kladný vzťah k hudbe, spievame. ♪♫♪  

3.Odkiaľ berete inšpiráciu na tanec? 

Inšpiráciou sú mi moje skúsenosti z iných súborov, fantázia a môj priateľ Martin ♥ (nie 

Brisuda:), ktorý hrá na heligónke. 

4.Koľko detí máte v krúžku? 

10 z druhého a tretieho ročníka. :) 

5.Aký má krúžok cieľ? 

Nacvičiť choreografiu k tancu na ľudové pesničky. . . 

6.Budete aj niekde vystupovať? 

Áno, na vianočnej besiedke ! . . 

7.Chodili ste aj do ľudových súborov? 

Áno, chodila... Do folklórneho súboru Oravanček, Prameň - Turčianske Teplice a Plameň 

v Ružomberku. ;) 

8.Na akej škole ste učili predtým? 

Študovala som na Katolíckej Univerzite v Ružomberku .Takže toto je  

moja prvá škola na ktorej učím ! :) 

9.Hráte na nejaký hudobný nastroj? 

Áno, už 12 rokov hrám na husle a zahrám „voľačo“ aj na klavíri a flaute. ♪♫♪ :) 

10.Ste spokojná na našej škole? 

Áno, veľmi sa mi tu páči,. . .  Je tu taká rodinná atmosféra, všetci sú k sebe milí . . . Veľmi sa mi 

páči priateľský a úprimný vzťah medzi učiteľmi a žiakmi.  

                                                                      A tento krásny obraz p. u. Veronika namaľovala  

 

                                               Spracovali: 

                                               K. Pavláková 

                                                   Mlynčeková 

                                                A. Rázgová 

                                               A. Brisudová 

    

                                                                                                                         



                   Rozhovory s prvákmi 

Rozhovor s Maťkom Kovalčíkom :)!  

Ako sa ti páči v Školskom klube detí? 

Maťko: Fajn, je tam veľa hračiek, hráme sa tam futbal a v stredu si nemusíme písať úlohy. 

Čo sa ti na našej škole najviac páči? 

Maťko: Veľmi sa mi tu páči! Hlavne to že mám samé jednotky a pochvaly a dve jednotky 

s hviezdičkou! :)) A mám dobrú pani učiteľku :) ! Aj baby sú tu pekné ! :P  

Ktoré predmety máš najradšej?  

Maťko: Mám rád všetky predmety najmä výtvarnú, pretože mám veľmi rád maľovanie ! :) 

Ktorú Pani učiteľku máš najradšej? 

Maťko: Maminu ♥♥♥♥ a Pani učiteľku Mikloškovú :) 

Čo všetko obsahuje peračník prváka? 

Maťko: Pero, pastelky, fixky, gumu, strúhadlo, ceruzky, 2 pravítka, a už nič :)  

Kedy vstávaš do školy?  

Maťko: O 5:30 a niekedy o 4:30. 

Ktorého spolužiaka máš najradšej?  

Maťko: Tamarku ♥ 

Rozhovor s Tamarkou Blaščíkovou :) 

Ako sa ti v školskom klube detí?  

Tamarka: Je to tam super, dá sa tam hocičo hrať. 

Čo sa ti na našej škole najviac páči? 

Tamarka: Veľké prestávky :), preto že sa stretnem s deťmi z iných ročníkov ! 

Ktoré predmety máš najradšej? 

Tamarka: Všetky, všetky, všetky ! ! ! :)) 

Ktorú Pani učiteľku máš najradšej? 

Tamarka: Našu ! :DDD 

                                   Spracovala: A. Brisudová 



Z tvorby ôsmakov 

Milujem vôňu trávičky 

A z toho sa tešia detičky. 

Na jar sa všetko zelená, 

Deje sa veľká premena. 

Matúš Littva 

Sladká krv vo mne vrie, 

Radostné srdce tancuje. 

Baruška a Aluška sa raduje 

Že ich niekto miluje. 

Barbora Šimčeková 

 

Láska je vášeň i neha zároveň, 

Preto chcem patriť na jej úroveň. 

Láska je vernosť, sľub i láskanie 

A napriek tomu je to veľké sklamanie. 

 

Láska sú slzy, úsmev, bozky, objatie 

A preto sa jej všetci poddajte. 

Láska je bázeň  života 

A tak ju cíti každý zo sveta. 

Alena Štoffová 

                                                                                                                                                          

Vypracovala: Alena Štoffová 



Vtipné jazykové 

okienko :) 
 

Slovensko - JAPONSKÝ slovník 

Nervozita - Hisaki 

Čudák - Haraši-mu 

Rádio Expres - Ta-hiti 

Zamestnanec - Pako-Maka 

Smädí ho - Ta-Ho-Suši  

Ignoruje - Ma-Na-Haku 

Zima - Sa-Kuri 

Pes - Cika-Muri 

Riaditeľ - Ja-Pan 

 

Slovensko - TALIANSKY 

slovník 

Speváčka - Coffaricci (Kofa riči) 

Silná dáma - Rizatta (Ricata) 

Hokejista - Mantinelli 

Turín po živelnej pohrome - Cintorino 

Rýchly - Petardo 

 

Slovensko - POĽSKÝ slovník 
Fazuľa - Perdzawka naturaľna 

Lacné víno - Šancomet  

Svokor - Ďžadek potřebny 

Svokra - Baba přebytečna 

Výhybkárka - Popleta koľajova  

Spomalený človek - Hamowka 

Lúpežné prepadnutie - Podarunek nešľebodny 

Blcha - turista košilowy 

Holiaci strojček - kombajn bajuzowy 

Ježko - kaktus pochodowy 

Mŕtvy ježko - kaktus dopochodowany 

Potkan - agent kanalowy 

Ventilátor - helikopter pokojowy 

Slovensko - RUSKÝ slovník 

Alkoholik - Nasavajev  

Batoľa - Čurkin  

Klamárka - Šáľivá ja 

Korytnačka - Tvjordyj žáb 

Oddych - Poľežaňje 

Pracovník čerpacej stanice - 

Naftaľenko 

Spiaca žena - Spaľnikovová  

Spiaci muž - Chrapkin 

Spevák tenorista - Pištiťenko 

 

 

Slovensko - MAĎARSKÝ 

slovník 

Dlhé vlasy - Bundáš frizúr 

Mastné vlasy - Olaj frizúr  

Kocúr - Mačkoš 

Kolkár - Kulemi hází 

Nákladné auto - Tirák tátoš  

Dôchodca - Uštván léti 

Robotník - Šuter hází 

Cintorín - Kemping lehároš 

Mucha - serema 

Včela - seremed 

Osa - nem seremed 

Ovad- nem seremed turbo 

Sršeň - nem seremed turbo agresor 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovala: A. Brisudová 

 



Vtipy 
 

Fotí fotograf žabu a tá má stále otvorené ústa, tak jej hovorí: 

- Keď na teba mávnem, tak povedz džem!  

Fotograf na žabu mávol a žaba hovorí: 

- Marmelááááááda. 

Medveď a ježko idú na motorke. 

Medveď dupne na plyn, idú 100 km za hodinu. Spýta sa ježka: 

- Bojíš sa?  

Ježko prikývne. Potom sa vymenia. Ježko dupne na plyn a pýta sa maca:  

Bojíš sa?  

- Nie. 

- Tak to by si sa mal. Nedočiahnem na brzdy. 

Príde zlodej v noci do domu a počuje papagája:  

- Feri ťa vidí, Feri ťa vidí. 

Zlodej vezme deku, zakryje klietku, ale papagáj zlomyseľne 

zaškrieka: 

- Feri nie je papagáj, Feri je pitbul. 

- Vieš prečo si slon lakuje nechty na nohách?  

- ??? 

- Aby sa lepšie skryl v lentilkách...  

- A videl si už slona v lentilkách ? - Nie                                                                                                             

- No vidíš ako dobre sa skryl. 

Blondínka telefonuje na letisko:  

- Prosím vás, koľko trvá let z Bratislavy do New Yorku? 

- Momentík.  

- Ďakujem.  

        Vypracovala: Alena štoffová  
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zábavný kútik 

 

1. Vymaľuj si obrázok ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Nájdeš správnu cestu?! 

                                                                               

                    

 


