


 V našej škole sa stále niečo zaujímavé deje. Prispievajú k tomu 

mnohé úspešné akcie. Jednou z nich je KABU, na ktorú sa najviac 

tešia naši prváci. Starší spolužiaci a učitelia im pripravujú rôzne 

prekvapenia a súťažné úlohy, pri ktorých zažijú veľa zábavy. 

Vo februári nechýba karneval. Žiaci si pripravujú masky a svoje 

vystúpenia. Nikdy nechýba dobrá nálada a smiech. 

  V popoludňajších hodinách žiaci navštevujú rôzne krúžky, kde 

preukazujú svoje zručnosti a kreativitu. 

Čo všetko naši žiaci dokázali, vám ponúkame v školskom 

časopise. 

 

 

 

 

(výpoveď tínedžera) 

 

Pre niektorých ľudí sú v živote najdôležitejšie veci, peniaze, 

drahé autá, domy, šperky a iné, nie až tak potrebné veci k životu.  

Ale pre mňa sú oveľa dôležitejšie veci, ktoré by mali byť 

súčasťou ľudského života. Je to zdravie, rodina, láska. Možno si niekto 

myslí, že je to blbosť, ale pre mňa určite nie. Ľudia, ktorí majú veľa 

peňazí a môžu si kúpiť čo len chcú, časom prestávajú myslieť na 

najbližších a strácajú cit. Aj keď majú všetko, veľakrát strácajú rodinu. 

Naopak ľudia s „menším bohatstvom“ si veci aj život vážia viac a sú 

šťastnejší. Rodinné výlety, stretnutia, to je pre nich oveľa väčšie 

bohatstvo. Bohatí ľudia si aj tak za žiadny majetok zdravie nekúpia, 

ani ho nedostanú. A ešte ak nemajú v srdci ani lásku, tak sú vlastne 

„chudobní ľudia“.  

 Vážme si to, čo máme a buďme s tým spokojní. Život má oveľa 

väčšiu cenu a zmysel. 

Veronika Gughová, II. Z 



 

Začiatok tohto školského roku sa niesol v znamení príprav na 

 

Súťaže sú jedným z dôležitých prostriedkov zviditeľňovania 

školy na verejnosti, ale aj v odborných kruhoch. Sú zamerané na 

samostatné tvorivé odborno-teoretické zručnosti a schopnosti žiakov 

a ich prípravu na budúce povolanie. Sú aj vhodnou formou pre našich 

žiakov, ako si súťaživou formou porovnať svoje zručnosti na 

celoštátnej úrovni. Celoštátnej preto, lebo v našej škole súťažilo 6 

družstiev z celého Slovenska - z Novej Vsi Nad Žitavou, Mojmíroviec, 

Bratislavy, Žiliny, Kysuckého Nového Mesta a Banskej Bystrice. Za 

našu školu súťažili žiačky II. ročníka: Zuzana Speváková a Lucia 

Rusová. 

 

V zápale súťaženia.   

 

 

 



 

Ocenení najlepší súťažiaci sa už šťastne usmievali, len tie naše 

víťazky nejako neverili, že vyhrali. 

 

Záverečná fotografia s pani majsterkami nesmela chýbať 😊. 

 

 



 

Naším tradičným podujatím je 

 

 

Kráľovná učňov, Zuzana Gregorová, dozerala so svojím 

sprievodom  na plnenie úloh prváčikov.  

 

 

 

 

Po splnení úloh boli prváci 

slávnostne pasovaní do stavu 

učňovského. 

 

 

 



 

Atmosféru blížiacich sa Vianoc sme si navodili bohatou 

vianočnou výzdobou školy. Výzdoba bola ukážkou zručnosti 

a tvorivosti našich žiakov, majstrov Ov a vychovávateľov záujmových 

útvarov školy aj internátu.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Na Vianočné sviatky sme odchádzali sviatočne naladení 

krásnym spevom našich dievčat z I.K - Nadeždy Gašparovej, Tatiany 

Palianovej a rozprávkou o Aladinovej čarovnej lampe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Naši telocvikári rozhýbali chlapcov, ktorí si zmerali sily vo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tohtoroční víťazi  

 zdá sa, že sú spokojní.  

 

 

 

 



 

Polročné vysvedčenie v rukách a hurá na 

 

 

 

 

 

 

 

Masky sa všetkým páčili.  

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zaujímavý bol    

     kultúrny program, 

     aj občerstvenie. 

 

 

  

 

 

          

 

 



 

 

(zamyslenie) 

 Na začiatku je vždy láska. Láska muža a ženy. Keď dvaja ľudia 

uzavrú manželstvo, veria, že ich čaká život bez problémov, plný 

radosti a šťastia. 

Nie vždy sa ich sny splnia. 

Postupne prichádzajú prvé problémy a rôzne starosti. Nie každá 

dvojica vie svoju krízu prekonať. Začína dochádzať k rozporom 

v rodine. Najviac takýmito rozpormi trpia deti. Rodičia, zahľadení do 

svojich problémov, zabúdajú na dieťa. Pre dieťa je to hrozný zážitok. 

Vidí, ako sa matka a otec hádajú. Pretože ešte žije vo svojom detskom 

svete, nechápe to. Keďže sa mu nikto nevenuje, hľadá si priateľov, 

ktorým by mohlo vyrozprávať svoje problémy.  

A preto by si mali ľudia ubrániť svoju lásku, aby sa nevytratila 

z ich života. 

Zuzana Speváková, II.P 

 
 

 

 

 

                                                                                   
 

1. Gramatická kategória  

  podstatných mien 

2. Vybrané slovo po „r“ 

3. Podstatné meno mužského rodu  

 neživotné na „s“ 

4. Skáče po stromoch a živí sa         

 orechmi 

5. Produkt včiel 

6. Má meniny 6.februára 

7. Obľúbená sladkosť hlavne u detí 

8. Dopravný prostriedok 

9. Alkoholický nápoj vyrobený z hrozna 

10. Dieťa z neho robí koláčiky 

11. Predmet na písanie na „p“  
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(rozprávanie) 

Cez vianočné prázdniny som išla na niekoľko dní na návštevu k 

tete Vierke. Teta nám začala chystať večeru, ale keby ste vedeli ako.  

Panvicu dala na najmenšiu platničku a najmenšiu rajničku na 

najväčšiu platničku. Keď išla zobrať do chladničky potraviny, nechala 

otvorené dvierka. Pokrievky na hrnce ju ani nenapadlo dať.  Keď si 

išla umyť ruky, nechala malým prúdom tiecť vodu. 

 Zrazu sa ozval prenikavý hlas, ktorý oznamoval: „Deti, 

večera je hotová.“ Pribehli sme do obývačky a začali jesť. 

Po večeri sme sa dívali na program v televízii a hrali sa na 

počítači. „Je čas na spánok,“ povedala teta Vierka. 

Keď som prechádzala veľkou chodbou do detskej izby, ostatné 

izby boli vysvietené ako vianočný stromček.  

Všetci zaspali. Ja som sa zobudila o 4,00 hodine na to, že som 

bola veľmi smädná. Išla som do kuchyne a našla som ju tak, ako ju 

teta nechala a k tomu hrala hudba, počítač a televízor „hučali“ zapnuté. 

Na dôvažok bol ešte celý byt vysvietený. Všetko som pozhasínala 

a išla som pokojne spať. Ráno som sa zobudila nevyspatá. Keď som 

sa pozrela na kalendár, zistila som, že v tento deň už idem domov.  

Tete Vierke som povedala svoj názor na šetrenie energiou 

a poradila som jej, ako má správne využívať elektrickú energiu, aká 

žiarovka je vhodná do jednotlivých miestností. 

O mesiac mi teta zavolala a poďakovala sa mi za dobrú radu. 

Vraj jej prišiel oveľa menší účet za elektriku. 

 V mojich predstavách je elektrická energia „neuveriteľné“ nič, 

lebo to nevidím, ale len vnímam. Aj takto sa dá šetriť, len musíme 

chcieť. 

 Zuzana Gregorová, III.K 



 


