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Milí čitatelia! 

 

S novým tkolským rokom 2021/2022 prichádzajú aj novinky. Pripravili 

sme si pre Vás nát nový časopis Sovík, vďaka ktorému by Vás mladí 

začínajvci redaktori chceli informovať o akciách a podujatiach natej tkoly 

a pochváliť sa vspechmi natich tikovných žiakov a žiačok. Ďalej by sme sa 

chceli prostredníctvom časopisu podeliť s natimi radosťami, zážitkami a 

zároveň odhaliť verejnosti nát tkolský život.  

Veríme, že sa Vám bude obsah časopisu nielen páčiť, ale, že sa aj 

s nadtením budete na ďaltie číslo tetiť.  

 

Nech sa páči, začíname!  
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Európsky 

týždeň 

športu  
Európsky týţdeň športu sa 

koná kaţdoročne od 23.9. – 30.9., 

nabáda ľudí k zdravšiemu 

a aktívnejšiemu ţivotnému štýlu. Tento rok 

vzhľadom na celosvetovú pandémiu kladie vyšší dôraz dôleţitosti 

pohybu na fyzické aj duševné zdravie. Šport je aktivita, ktorá je 

nesmierne dôleţitá najmä v tomto období. Vnáša do ţivota 

systematickosť, pevnú vôľu, kondíciu, 

cieľavedomosť i emócie. Vďaka nemu sa 

posilňuje imunita. Preto je dôleţité, aby 

sa pohyb stal súčasťou beţného ţivota čo 

najväčšieho počtu ľudí. 

Európsky týždeň mobility 

Naša škola sa v dňoch od 16. aţ 22. 

septembra zapojili do Európskeho týţdňa 

mobility, kedy sa realizovali aj rôzne 

aktivity. Ţiaci počas týţdňa mali moţnosť prichádzať do školy na 

bicykloch, kolobeţkách, kolieskových korčuliach alebo pešo. Počas 

akcie sme nezabudli na dodrţiavanie pravidiel cestnej premávky, 

pouţívanie prilby a reflexných prvkov. 
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Maratónska 

štafeta 
Jedného slnečného dňa 

sa uskutočnila Maratónska 

štafeta, ktorej cieľom bolo, 

aby sa pripomenulo ţiakom, 

ţe pohyb je dôleţitý a mal by 

byť súčasťou nášho kaţdodenného 

ţivota.  

Maratónskej štafety sa zúčastnilo 

190 ţiakov, 10 učiteľov, pán farár 

a podporilo nás aj 30 detí z MŠ. 

 Ďakujeme všetkým ţiakom, učiteľom aj 

deťom z MŠ za skvelú atmosféru 

a aktivitu. Maratón, ktorý má 42 195 m, 

sme zvládli za 2 hodiny, 24 minút a 30 

sekúnd. Je to skvelý čas, na ktorý sme 

hrdí.  

Teší nás, ţe aj v tých najťaţších 

časoch, ktoré sme trávili doma, ambícia 

športovať neutícha. Ďakujeme naozaj 

všetkým organizátorom a zúčastneným.  

Ďakujeme a buďte aktívni !  

 

 

 

 
 

 

 



 
5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
6 

Testovanie 

pohybových 

predpokladov 

žiakov 

základných škôl 

 
V dňoch 13. – 14. októbra  sme 

testovali silu, rýchlosť, vytrvalosť, 

koordinačné schopnosti a pohyblivosť 

našich prvákov a tretiakov v rôznych 

športových disciplínach.  Cieľom  

celoslovenského testovania je zistiť 

úroveň pohybovej výkonnosti detí a 

ďalej ich nasmerovať na športy, v 

ktorých môţu uplatniť svoje vrodené 

predpoklady. Po vyhodnotení výsledkov 

dostanú ţiaci osvedčenie, ktoré bude 

obsahovať zoznam odporúčaných športov. 

Nezabúdajme ale, ţe  pre dobrý výkon v akomkoľvek športe je 

rozhodujúca všestranná pohybová príprava a pravidelnosť pohybu. 

Tak do športovania, milí ţiaci! 
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Ochrana života 

a zdravia 

(OŽAZ) 
OŢAZ sa realizuje v školách 

prostredníctvom predmetov alebo cvičení. 

Vďaka tomu ţiaci získavajú vedomosti 

a zručnosti o ochrane ţivota a zdravia 

v mimoriadnych situáciách. Tento 

rok poskytli ţiakom praktické 

skúsenosti vojaci, vďaka ktorým 

sme sa naučili ako ľuďom 

poskytnúť prvú pomoc, ako sa brániť, mohli 

sme si vyskúšať prilby, plynové masky, vesty 

a dokonca aj strieľanie zo zbrane. Po 

absolvovaní jednotlivých stanovíšť sme sa 

vybrali na prechádzku k Šarišskému hradu. 

Tento deň bol pre nás nezabudnuteľný 

a odniesli sme si z neho veľa záţitkov. 
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Putujeme prírodou 
Za krásneho slnečného počasia dňa 13.9.2021 sa 

ţiaci I. stupňa zúčastnili turistickej vychádzky smer 

Giraš a okolie. Ţiaci mali moţnosť si vycibriť svoju 

pozornosť, zdatnosť, rýchlosť a najmä aktívne 

spoznávanie prírody.  

Uţ teraz sa tešíme na ďalšiu. 
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Skalky  

V piatkový jesenný 

deň ţiaci 2.A a 3.A prispeli 

úpravou skaliek a 

nasadením rôznych druhov rastlín k 

skrášleniu okolia školy. 

Šikovní a pracovití „záhradníci“ 

budú počas celého roka priebeţne 

upravovať svoje skalky a pozorovať, 

ako sa rastlinám darí. 

Veľká vďaka patrí aj rodičom, ktorí 

svojimi rastlinkami taktieţ pomohli 

zveľadiť naše skalky.  

Veríme, ţe sa ţiakom takáto 

úprava okolia školy páčila a prenesú si 

to aj do svojich domovov. 
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Hotel pre 

hmyz 
Hotel pre hmyz poskytuje 

útočisko uţitočnému hmyzu. 

Poslúţi včelám samotárkam, 

lienkam a mnohým druhom 

chrobákov a motýľov. Záhrada ich 

potrebuje kvôli dvom dôleţitým veciam: 

opeľovaniu kvetov a ničeniu škodcov. Zhotovením hotela pre 

hmyz pomôţete zlepšiť ekosystém vo vašej záhrade.  

Ţiaci I. stupňa sa rozhodli, 

ţe si  vyhotovia takéto hotely pre 

hmyz. Išlo o aktivitu, ktorá má 

vplyv na rozvíjanie osobnosti 

dieťaťa, rozvíja sa myslenie, svet 

poznania nových vecí, dieťa 

získava vedomosti a zručnosti 

o materiáloch a technikách, s 

ktorými pracuje. 
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EkoAlarm aj v našej škole 
Aj my chceme byť príkladom. Produkcia 

odpadu z roka na rok rastie, a preto sa snaţíme 

viesť našich ţiakov ku zodpovednému vzťahu k 

prírode.  

Veríme, ţe projekt EkoAlarm bude pre nás 

malým začiatkom ako prispieť k lepšej budúcnosti 

a naučiť sa ako a prečo minimalizovať a triediť 

odpad. Z projektu sme získali nádoby na 

trojzloţkový triedený zber. Modrú na papier, ţltú 

na plasty a tretiu na zmesový odpad. Ţiaci plní 

nadšenia pomáhali roznášať koše a nalepovať 

plagáty, ktoré nám na začiatku 

pomôţu pri správnom triedení 

odpadu.  

O našich pokrokoch Vás 

budeme informovať. 
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Európska noc 

výskumníkov 
Tento rok sa konal uţ 15.ročník festivalu 

„Európska noc výskumníkov“. Do projektu sa 

zapojila aj naša škola so ţiakmi 5. – 9. ročníka 

v oblasti fyziky. 

Mottom 15. ročníka bolo: „Vyskúšaj to! Je to 

veda.“Tento festival chce ukázať a zároveň aj 

podnietiť najmä mladých ľudí k aktivite a záţitkovému 

vzdelávaniu. Prostredníctvom pokusov a interaktívnych ukáţok sme 

chceli ukázať, ţe za všetkými javmi okolo nás a dejmi v prírode sú 

vedecké vysvetlenia a princípy. Cieľom tohto projektu je podnietiť 

ţiakov k tomu, aby si jednoduché pokusy vyskúšali aj v škole, príp. 

doma a prostredníctvom nich lepšie spoznali vedu a ľudí, ktorí za ňou 

stoja. Úlohou ţiakov bolo zrealizovať jednoduché pokusy z fyziky, ale 

netradičnou formou. So ţiakmi sme realizovali tieto experimenty: 

„Tancujúci had“, ,,Ako naučiť plastelínu plávať“, „Kvapalné poschodia“. 

Zostrojili sme si tieţ kompas a vodováhu a zistili sme aj to, akú silu 

má magnet, elektromagnet a iné. Všetky pokusy sa podarili a dopadli 

úspešne.  

Ďakujeme všetkým ţiakom, ktorí sa do projektu aktívne zapojili. 
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Maksík 

MAKSÍK – súťaţ pre bystré hlavy.  

V tomto školskom roku sa do tejto inšpiratívnej 

súťaţe zapojilo desať ţiakov z I. stupňa.  

Súťaţ má päť kôl.  

Ţiaci v nich môţu povzbudiť svoje logické myslenie. 
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Európsky deň 

jazykov 
Európsky deň jazykov 

sa koná kaţdoročne uţ od 

roku 2001 s cieľom podnietiť 

všetkých k tomu, aby sa učili viac 

jazykov.   

Tento rok slávi uţ svoje dvadsiate narodeniny. 

Na našej škole sme ho spolu oslávili rôznymi aktivitami realizovanými 

v rámci vyučovania cudzích jazykov. Bol pre nás dobrou príleţitosťou 

spoznať  jazykovú a kultúrnu 

rozmanitosť Európy.  

Do ďalších rokov sme mu 

popriali  všetko najlepšie nielen po 

anglicky, ale aj po taliansky, 

španielsky, poľsky,  či nemecky. 

Veríme, ţe sme všetkých ţiakov 

motivovali k učeniu sa a pouţívaniu 

cudzích jazykov. 
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Maľovanie na sklo 
Deti majú v hlave plno nápadov 

a šikovné ruky na tvorenie čohokoľvek. 

Tvorivé dielne 

rozvíjajú fantáziu 

,jemnú motoriku, či učia sa spolupráci. 

Počas tvorenia deti zaţívajú chvíle plné 

objavovania, skúmania a hrania sa 

s rôznymi technikami, či kreatívnymi 

materiálmi. Učia sa pracovať s novými 

pomôckami, spoznávajú nový svet. 

Jednou z techník, ktoré si ţiaci I. 

stupňa vyskúšali, bolo aj maľovanie na 

sklo. 
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Záložka do knihy spája 

tkoly 

Ide o projekt, do ktorého sa 

zapájame uţ dlhé roky a práca na 

ňom prináša nové priateľstvá, 

skúseností, vedomostí. Hlavnou 

témou 12.ročníka je: Očarujúci svet knižných 

príbehov, rozprávok a básní.  

Projekt je určený slovenským 

a českým ţiakom zo základných škôl. 

Slovenská pedagogická kniţnica ho 

organizuje v spolupráci s Kniţnicou 

JiřihoMahena v Brne. Do projektu boli 

zapojení ţiaci I. stupňa + piataci. 

Záloţky tvorili na výtvarnej výchove aj 

na hodinách slovenského jazyka. Veríme, 

ţe adresátom záloţky urobia veľkú 

radosť.  

Kto je tým adresátom? Našou 

partnerskou školou pre tento ročník  bola 

Základná škola Oravská Jasenica.                                                                                

Záloţka, malá, uţitočná pomôcka, ktorá naše čítanie robí 

krajším. O to sme sa snaţili aj v tomto projekte, lebo kniha je 

najlepším priateľom človeka.  

Preto nezabúdajme na čítanie 

a na význam záloţky, ktorá nás síce 

zastaví v čítaní, ale potom opäť 

privedie k pôţitku z čítania. 
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Medzinárodný deň 

tkolských knižníc 

Kaţdoročne si štvrtý 

októbrový pondelok pripomíname 

Medzinárodný deň školských 

kniţníc, ktorý prvý raz vyhlásila Dr. 

BlancheWoolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie 

školského knihovníctva. Tento deň je oslavou školských kniţníc, 

podporuje vzťah ku knihám a k čítaniu, poukazuje na dôleţitosť 

kniţníc pri vzdelávaní mladej generácie. 

O dôleţitosti školských kniţníc sa 

nedá pochybovať. Nemôţeme si kúpiť 

kaţdú knihu, či uţ odbornú, náučnú alebo 

beletriu. Preto sa veľmi potešíme, keď si ju 

môţeme vyhľadať a poţičať v kniţnici. 

A keď je tá kniţnica dokonca v našej škole, 

je to priam nezaplatiteľné... Netreba 

cestovať a nájdeme tam práve to, čo 

potrebujeme... 

Ako a kde sme oslávili Medzinárodný 

deň školských kniţníc? To je zbytočná 

otázka, predsa v školskej kniţnici, kde bola 

pripravená výstava kníh a rôzne aktivity pre ţiakov, napr. čítanie 

rozprávky Vlk a sedem kozliatok, rozprávkové hádanky, zoradenie 

kníh podľa abecedy a vedomostný kvíz. Ţiaci z ŠKD sa zúčastnili 

v popoludňajších hodinách na Čítaní trochu inak, kde si vypočuli 

rozprávku O perníkovej chalúpke. Jednou z aktivít bolo aj 

vyhotovenie záloţiek do knihy pre svojich spoluţiakov. Záloţky si 

vymenili ţiaci z ŠKD, ako aj ţiaci z 8.A so ţiakmi z 5.A. 

Veríme, ţe takým spôsob vznikli aj nové priateľstvá.  

V závere návštevy si mohli ţiaci prezerať 

a čítať knihy podľa vlastného výberu.   
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,,Kniha ťa nikdy nezradí, vţdy ti 

dobre poradí.“  
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BIELA PASTELKA 
V piatok 24. septembra 2021 sme opäť 

neostali ľahostajní voči nevidiacim a 

slabozrakým a podporili sme verejnú zbierku Biela pastelka, 

ktorú organizuje Únia 

nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska. Ambasádorkou 

zbierky je obľúbená 

moderátorka Adela Vinczeová 

a Fero Joke. 

Cieľom tejto zbierky je - 

získať finančné prostriedky na 

realizáciu aktivít, ktoré 

nevidiacim a slabozrakým 

ľuďom pomáhajú začleniť sa do beţného ţivota, ako sú 

sprístupňovanie informácií, špeciálne rehabilitačné programy 

zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, 

starostlivosť o domácnosť, čítanie Braillovho písma a iné špeciálne 

zručnosti, rozvoj činností podporujúcich sebadôveru a samostatnosť 

v súkromnom i spoločenskom ţivote a na vytváranie podmienok na 

realizáciu a rozvoj týchto aktivít. 

Zakúpením symbolickej pastelky 

pomáhate niekomu zmeniť ţivot 

k lepšiemu! 

Všetkým, ktorí prispeli, 

ďakujeme. 
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Nájdi odpovede v textoch 

 

Tajnička 1 

 
1. Čo sa konalo v dňoch 16. – 22.9.2021? ........................ týţdeň mobility 

2. Za akého počasia sa ţiaci 1. stupňa vydali do Giraša? 

3. Odkiaľ pochádza partnerská škola, s ktorou sme si vymenili záloţky? 

................... Jasnica 

4. Tieto mesiace boli bohaté na školské ................ (doplň slovo) 

5. ........... proti rakovine (doplň slovo) 

6. Čo hlavné bolo testované na pohybových predpokladoch našej školy?  

7. Čo rozvíjali ţiaci 4.A počas maľovania na sklo? 

8. Ako sa mali správať ţiaci počas Európskeho týţdňa športu? 
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Kvíz  

1.Od akého roku sa koná Európsky deň jazykov ? 

A) 2004   B)  2001  C) 2002 

 

2.Kto organizuje zbierku Biela pastelka? 

A) Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

B) Únia nevidiacich  

C) Únia nevidiacich a slabozrakých Európskej Únie 

 

3.Koľko kôl sa zabehlo v maratónskej štafete? 

A) 168  B) 186  C) 153 

 

4.Na čo slúži hotel pre hmyz? 

A)  útočisko pre hmyz 

B)  na skrášlenie prírody 

C)  na lepšie dýchanie 

 

5.Čo sa robilo na medzinárodný deň knižníc? 

A) vyrábali sa záloţky  B)písali sa denníky  C) pozerali sa filmy  

 

6.Čo nám do života vnáša systematickosť, pevnú vôľu, kondíciu, 

cieľavedomosť i emócie? 

A) maľovanie   B) šport  C) práca 

 

7.Ako sa delí odpad?  

A) modrá – sklo, ţltá – papier, hnedá - zmesový odpad 

B) ţltá – plast, modrá – papier, hnedá – sklo 

C) ţltá – plast, hnedá – zmesový odpad, modrá – papier 

 

8.Čo sme testovali v dňoch od  13. – 14. októbra? 

A) silu, vytrvalosť a pohyblivosť ţiakov 1. a 3. ročníka 

B) pravopis, čítanie a recitácia ţiakov druhého stupňa 

C) koordinačné schopnosti, rýchlosť a pohyblivosť ţiakov druhého stupňa 
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Tajnička 2  

 

1. Čo deti 4.A rozvíjajú maľovaním na sklo?  

2. Čo ţiaci počas týchto mesiacov separovali? 

3. Čo sa testovalo na ţiakoch 3. ročníka? 

4. Ako často sa koná Európsky týţdeň športu? 

5. Čo prináša projekt záloţka do knihy? 

6. Na akej školskej akcii sa zúčastnilo 190 ţiakov? na ............ 

7. Komu pomáha projekt biela pastelka? slabozrakým a ............... 

8. V ktorom mesiaci sa konala maratónska štafeta?  

9. Aj na akom dopravnom prostriedku mohli ţiaci prísť do školy? na .............. 

10. Aká váţna choroba sa spomína v dotazníku? 

11. Akým smerom išli ţiaci prvého stupňa na vychádzku? 

12. Koľké narodeniny slávil tento rok Európsky deň jazykov? 

13. Čím skrášlili okolie školy ţiaci 2.A a 3.A? 

14. ??? (F) 

15. Čo dostali ţiaci po vyhodnotení výsledkov testovania? 

16. Akú farbu má kôš na plasty?  

17. Ako sa volá súťaţ pre bystré hlavy?  

 
 

Odpoveď: __________________________________________ 
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Prianie 
Ďakujeme, že ste si zakvpili a prečítali nát časopis. 

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa tťastia, 

zdravia, lásky, rodinnej pohody a veľa vspechov v roku 2022. 
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