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PRÍHOVOR PANI RIADITEĽKY 

Milí čitatelia, 
 dovoľte, aby som Vám predstavila náš 
školský časopis. Zatiaľ bude vychádzať len ako 
„občasník“, no verím, že sa stane pravidelným 
sprievodcom o živote školy. 
 Na zostavovaní časopisu sa podieľali žiaci 
a učitelia školy pod vedením Tatiany Hužovičovej. 
 V časopise môžete nájsť informácie o tom, 
čo sa deje v škole, školské aktivity, úspechy jednotlivých žiakov a rôzne zaujímavosti. 
 Redakčnú radu určite potešíte vašimi názormi či nápadmi ako spestriť život 
v škole, ale aj vlastnou tvorbou na obohatenie časopisu. Práve vy môžete ovplyvniť 
vychádzanie časopisu, aby sa stal pravidelným a udržať ho veľmi dlho pri živote. 
 
 

Mgr. Darina Babničová 
riaditeľka ŠZŠ MB a CŠŠP 

EDITORIÁL 
 
Najťažšie na vytvorení časopisu je vymyslieť správny 

názov. Názov taký, aby vystihoval akou cestou sa bude uberať, 
čo ním chceme povedať a pre koho má byť určený. Skrslo nám 
v mysli mnoho nápadov. No rozhodli sme sa pre slovo MAJÁK.  

Maják je od nepamäti symbolom nádeje pre 
cestovateľov, ktorým prezrádza, že sa blížia do prístavu – 
miesta, kde sa po dlhých plavbách s radosťou vracajú. Takým 
má byť aj „náš“ Maják – svetlom nádeje v pokojnom prístave 
našej školy. Vy, cestovatelia životom, ktorým osud nabalil do batôžka ťažší náklad, 
ako tým ostatným, tu máte hľadať radosť rovnako, ako námorníci na svojich dlhých 
plavbách. Novým časopisom, vám milí žiaci, chceme dať priestor, aby ste ukázali 
svoju jedinečnosť. Každý z nás je v niečom slabší a v niečom naopak vyniká. A my, vaši 
pedagógovia, sme tu preto, aby sme vo vás objavili práve to výnimočné a pomohli 
vám to rozvinúť najviac ako sa dá. 

Pozývame vás na spoločnú plavbu po mori plnom fantázie našou školskou 
modro-žltou plachetnicou. Počas plavby budeme vyrábať radosť pre všetkých a spájať 
svet farebnou láskou. 

 
 

Tatiana Hužovičová 
šéfredaktorka 
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ROZHOVOR S PANI RIADITEĽKOU 

Mnohí  žiaci učiteľov či riaditeľov vnímajú ako ľudí, ktorí len vyžadujú disciplínu, 
poslušnosť a pripravenosť  na vyučovanie. Tak ako každý dospelý, aj učiteľ má za 
sebou veľa skúseností. Tým pádom vie, čo je pre koho dobré a vie spôsob akým ho to 
má naučiť. Za mnohými prísnymi tvárami učiteľov či riaditeľov sa skrývajú láskyplné 
bytosti, ktoré tiež ako deti kadečo postvárali. Ale dnes naozaj vedia, čo z toho bolo 
správne a čo nesprávne. 

Pani riaditeľka, ako ste spomenuli pochádzate z krásneho kraja na Orave, kde sú 
dobrosrdeční ľudia. Ako vnímate rozdiel medzi  mentalitou tunajších ľudí a ľudí 
z vášho domova? 
Na Orave vždy bol a je stále život ťažší. Asi preto tam majú ľudia k sebe bližšie, ale je 
to o ľuďoch. Všade sú dobrí a zlí. 

Teraz sa viac do popredia v školách dostávajú prostriedky výpočtovej techniky. 
Ako vn ímate i nformatizáciu v  školstve? Využívajú učitelia dostatočne tieto 
výdobytky dnešnej doby, alebo sa im bránia? 
Bez používania IKT sa v dnešnej dobe nezaobídeme. Je to nevyhnutné, takže každý 
jeden z nás musí získať zručnosti tohto druhu, aby sme sa pred žiakmi nemuseli 
červenať. 

Všimli s me s i, že mnohí mladí ľudia komunikujú viac cez sociálne siete a ko 
v osobnom kontakte. Ako vnímate  Vy tento trend? 
Využívanie internetu a sociálnych sietí predstavuje pre deti závažnú hrozbu 
v budúcnosti. Práve my, dospelí, musíme dozrieť na únosnú hranicu používania tohto 
fenoménu súčasnosti, ktorý po „zabudnutí sa“  kradne našim deťom čas, ale môže im 
ukradnúť aj ich identitu a osobnosť. 

Čo si myslíte o dnešnej uponáhľanej dobe? 
Nepraje medziľudským vzťahom, ani výchove detí. 

Keby ste mali zázračný prútik, aký by ste navrhli spôsob na odstránenie neduhov 
tejto spoločnosti ako je fajčenie malých detí, pitie alkoholu, užívanie drog, 
agresivity detí? 
Dôležitý je príklad v rodine a návrat k tradičným mravným hodnotám. Ak si budeme 
zamieňať hodnoty napr. poctivosť za hlúposť, tak sa nič nezmení a bez lásky svet 
nenapravíme. 

Pani riaditeľka, radi by sme poznali vašu víziu budúcnosti  našej školy. Aké máte 
ciele a čo by ste chceli dosiahnuť ? 
V prvom rade, a venujem tomu všetko úsilie, zatepliť budovu školy a tým vyriešiť 
vonkajší plášť školy. Aby v škole boli učitelia a žiaci spokojní, potom budú spokojní 
i rodičia.  
 

-th- 
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POŠEPKY (poradenské okienko) 

Aj vám sa stáva, že máte starosti? Ja viem, veď kto ich nemá... 
Ale aj vy máte občas pocit, že ste na tie starosti sami?  
A aj vám sa stáva, že sa bojíte, alebo hanbíte na niektoré veci spýtať nahlas? 
A najradšej by ste tie svoje otázky niekomu len tak.......pošepli?  

 
ťa niečo trápi, 

  ťa niečo hnevá,  
AK   potrebuješ pomôcť, poradiť      práve pre teba tu je POŠEPKY ! 

si smutný 
si zvedavý 
sa bojíš 

   
 
A ako sa teda môžeš spýtať na veci čo ťa zaujímajú? 
 
Možno si si všimol v našej škole novú schránku. Nie je to len taká obyčajná schránka, 
do ktorej poštár nosí listy. Táto schránka je niečím zvláštna. Je naša. Spoločná. Tajná. 
Zamknutá. Volá sa „Bútľavá vŕba“. A lístky do nej môžu hádzať deti z našej školy. Nie 
obyčajné listy, aké nosí poštár, ale lístočky, papieriky, tie máme vždy poruke . 
Nepotrebuješ obálku ani  známku na list, stačí kúsok papiera, na ktorý napíšeš to, čo 
ťa zaujíma a vhodíš lístok do Bútľavej vŕby. A nemusíš sa ani podpísať. Možno len 
nejakým vymysleným menom, aby si si potom v článku ľahšie našiel odpoveď. Tvoj  
lístok vhoď do Bútľavej vŕby a my sa v tomto časopise, v rubrike Pošepky - pokúsime  
na Tvoje otázky odpovedať, alebo sa budeme venovať téme, ktorá ťa zaujíma.   
Nezabudni - Bútľavá vŕba je naša. Tajná. Zamknutá... A je tu pre vás. Tak ako my.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- sovy z Bútľavej vŕby - 
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PERLIČKY Z NAŠEJ ŠKOLIČKY 
 
Naša školička je síce maličká, ale veľká 
svojimi činmi. Pričinili sa o to hlavne deti, 
ktoré boli motivované svojimi učiteľmi. 
Mnohí „zdraví“ ľudia si myslia, že naše 
deti vynikajú len v neposlúchaní, 
neprimeranom správaní, či nelogickom 
myslení. Ale opak je pravdou. Poďte 
s nami na prechádzku do minulosti. 
Zalistujeme v starej kronike  a dozvieme 
sa niečo zaujímavé o histórii našej 
školičky a šikovnosti jej žiakov. 
V školskom roku 1989/1990 bola 
zriadená osobitná škola vo Vrbovom. 
Bola zriadená preto, aby deti z Vrbového 
a okolia nemuseli dochádzať do Piešťan.  
V tom roku ju navštevovalo 22 detí. Boli 
vytvorené dve triedy. Postupom času 
pribúdalo na našej školičke žiakov i tried. 
V školskom roku 1994/1995 školu 
navštevovalo už 47 detí. Bolo 
vytvorených šesť tried a jedno oddelenie 
školského klubu. Ako bežal čas  tak v 
našej školičke pribúdali žiaci  a s nimi aj 
veľa ich úspechov. Úspešnými 
reprezentantmi v športovej oblasti boli 
Daniela Miklíková, Pavol Košinár, Rudolf 
Kačani, Richard Parči, Zuzana 
Augustínyová. Časté úspechy žali žiaci aj 
vo výtvarnej a literárnej súťaži  „Európa 
v škole“. V rokoch 1993 - 1996 v tejto 
oblasti zahviezdili hlavne: Peter Reháček, 
Radovan Konkuš, Peter Keračík, Marcel 
Halás, Viera Kočanová, Jana Uhrová, 
Mária Vaneková, Lucia Vaneková. Od   
marca 1998 bola do siete výchovno-
poradenských zariadení zriadená 
Špeciálno-pedagogická poradňa pri OŠ vo 
Vrbovom.    Stalo    sa    tak    preto,    aby 
pomohla hlavne deťom so špeciálnymi 

 
výchovnovzdelávacími potrebami 
a poskytla poradenský servis rodičom  
týchto detí.  Ani sme sa nenazdali  
a v kronike nachádzame veľkými  
písmenami    napísané:     1989   -    1999, 
10. výročie osobitnej školy vo Vrbovom. 
19. novembra 1999 bol našej škole  
ministerstvom       školstva        Slovenskej  
republiky slávnostne  prepožičaný názov   
„Osobitná škola Mórica Beňovského 
Vrbové“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V roku 2001 sa konal prvý výtvarný salón 
znevýhodnených detí. Táto celoslovenská 
výtvarná súťaž pokračuje až doteraz. 
Filozofickou podstatou súťaže je 
prostredníctvom  výstav výtvarných prác 
prezentovať talent detských maliarov 
a ponúknuť  zdravým jedincom 
nahliadnutie do ich  duše.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V roku 2009 získali prve miesto v súťaži 
Miniplaybackshow: na foto zľava Jozef 

Turanský, Agnesa Fiľová, Martin Janíček. 
Za nimi s pohárom Denisa Barančeková. 
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PERLIČKY Z NAŠEJ ŠKOLIČKY 

V roku 2003 v celoslovenskej  výtvarnej 
súťaži, ktorú organizoval Slovenský 
plynárenský podnik a detský časopis Fifík 
s názvom „Mesiac detskej tvorby“, prvé  
miesto získal Lukáš Huljak.  V speváckej 
okresnej súťaži „Trenčiansky slávik“ 
dokázali svojimi hlasmi porotu očariť 
Vierka Krihová, Petra Švecová, Dominika 
Siváková. 24.3. a 25.3.2007 sa konalo 
v Piešťanoch celonárodné kolo súťaže  
kreativity „Odysea mysle“ kde naši žiaci 
získali prvú cenu. V školskom  roku 
2008/2009 sme získali v tejto súťaži  opäť 
prvé miesto a  ako víťazi cestovali na 
svetové finále až do Ameriky. Konalo sa  
v štáte Iowa. V divízii II sa naši žiaci z 59 
družstiev umiestnili na peknom 28. 
mieste.  Treba vyzdvihnúť, že po celý čas 
súťažili so zdravými deťmi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V roku 2010 a 2011 naše deti znova 
dosiahli najvyššiu métu  a  priniesli z  
tejto súťaže dvakrát zlato. 16. decembra 
2009 sa konala  Vianočná akadémia pri 
príležitosti 20. výročia  založenia školy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imitácia spevu na hudbu 
a napodobňovanie obľúbených spevákov 
je pre spontánne deti veľkou zábavou. 
Naši malí imitátori si pravidelne v súťaži 
„Mini playback show“,  usporadúvanej 
každoročne v Piešťanoch  vytancujú 
prvé, druhé a tretia miesta.  Vo výtvarnej 
„Inovácie výtvarnej výchovy“ v ŠZŠ  
v celoslovenskom kole uspela Dana 
Košinárová druhým  miestom.   
 
 
 
Keď sa započúvame do nemej reči múrov 
našej školičky, prezradia vám, že sú hrdé 
na tých, ktorých obklopujú. Tiež tých, 
ktorí neraz pokropia staré múry našej 
školičky boľavými slzami, lebo sa im 
posmievajú. Preto sme z kroniky vypísali 
hlavne ich úspechy, aby boli na seba hrdí 
ako sme na nich hrdí my. 
 

-th- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Víťazi súťaže Miniplayback show 2011 
Na foto zľava: 

Lucas Kadlečík, Michaela Níznerová, 
Mária Hlaváčová, Peter Dubovský 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Otvorenie výtvarnej súťaže znevýhodnených 
detí. Na foto zľava pani zástupkyňa Kleinová 

a pani riaditeľka Babničová. 
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KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ 

V tomto školskom roku máme na našej 
škole tieto záujmové krúžky: 
 
Športový krúžok – vedie Alenka 
Crhonová. Starší žiaci na tomto krúžku 
športujú, hrajú rôzne hry ako futbal, 
basketbal, ping-pong, hýbu sa na 
čerstvom vzduchu, v telocvični precvičujú 
svoje svaly, motoriku, pohyb ich baví a sú 
veľmi aktívni. 
 
Pohybové hry – vedie Mgr. Mária 
Biskupičová. Mladší žiaci na tomto 
krúžku cvičia s pani učiteľkou jógu, 
zameriavajú sa na rozvoj pohyblivosti 
svojho tela, hrajú loptové hry, pomáhajú 
si riekankami a vyčítankami, rozvíjajú 
motoriku. 

Počítačový krúžok – vedie Pavol Kostur. 
Tento krúžok využívajú žiaci na rozvoj 
svojich počítačových vedomostí 
a zručností,   zdokonaľujú   sa   v   práci  

 
s počítačom. 
 
Spevácky krúžok – vedie Mgr. Silvia 
Kleinová. Na tomto krúžku sú iba 
dievčatá a venujú sa výchove svojho 
hlasu a spievajú. Spríjemňujú nám svojim 
spevom rôzne aktivity počas celého 
školského roka. Zúčastňujú sa 
speváckych súťaží, akou je „Aj my sa 
vieme zabaviť“ a získavajú cenné 
víťazstvá. 
 
Tanečné krúžky – vedie Denisa 
Barančeková. Tento krúžok je určený pre 
starších žiakov, ktorých tanec baví a chcú 
v ňom niečo dokázať. Sú to naozaj 
šikovní tanečníci, radi vidíme ich 
choreografie na vystúpeniach v škole, aj 
na tých, kde úspešne reprezentujú našu 
školu. Takým je aj „Aj my sa vieme 
zabaviť“ Tanečno–dramatický krúžok, 
vedie Mgr. Alica Chudá. V tomto krúžku 
pracujú na svojom tanečnom prejave 
menší žiaci. Sú usilovní a stále nás 
prekvapujú svojimi pohybmi a radosťou 
z tanca. 
 
Klub - Odysea Mysle 
vedú- Mgr. Viera Klčová 
           Mgr. Darina Babničová 
 
Odysea Mysle predstavuje najväčšiu 
celosvetovú súťaž detí a mládeže 
v tvorivom riešení úloh a tém. Poslaním 
Odysey mysle je posilniť rozvoj 
kreatívneho myslenia a možnosti 
tvorivého riešenia problémov. Odysea 
mysle sa nesie v duchu hesla: „Otvor svoj 
svet, vykroč zo svojho tieňa.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Deti z krúžku pohybových hier so svojou 
vedúcou Mgr. Biskupičovou. 
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V ŠKOLSKOM KLUBE (fotoreportáž) 
„Do školského klubu detí každý žiak sa teší“ je heslom výchovného programu 
školského klubu detí. Robíme všetko preto, aby heslo nebolo len prázdnou frázou, ale 
holou skutočnosťou. Deti trávia popoludnie v miestnosti vyhradenej pre školský klub 
detí, kde majú priestor na oddych, ale aj záujmovú činnosť a prípravu na vyučovanie.  
Medzi pravidelné akcie patria rôzne vychádzky, súťaže, Eko-dni, Gastro-dni, besedy s  
odborníkmi.  Aspoň raz v mesiaci sú najzaujímavejšie aktivity ponúknuté aj nečlenom 
školského klubu. Zúčastňujú sa ich žiaci našej školy, ale aj ich súrodenci.  Sme ako 
veľká rodina, ktorej členovia sa učia navzájom tolerovať, chápať sa a pomáhať si. 
Všetci vieme, že na každej práci je čo zdokonaľovať a treba sa posúvať dopredu. Aj 
u nás, v školskom klube, máme nápady ako deti zabaviť a zároveň ich niečo nové 
naučiť. Nechajte sa prekvapiť čo v budúcnosti chystáme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-th- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soňa Parčiová a Lucas Kadlečík, pri 
vykrajovaní cesta na medovníky 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Dubovský počas jarných prázdnin 

2010 pri výrobe obrázka decoupage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiaci našej školy debatujú 
v komunitnom kruhu na „ Jesennom 

pikniku“ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matúš Damaškovič pri akože zaváraní 
v projekte „Špajza plná fantázie“. 
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RELAX,  KOMIKS - Za siedmimi horami... alebo Ako to začalo 
 

Všimli sme si, že komiksy svojou jednoduchosťou vyrozprávania príbehu viac 
zaujmú aj deti, ktoré neradi čítajú. Z dobre nakreslených obrázkov sa dá ľahko 
pochopiť dej. Pre svoj  krátky text si ho radi prečítajú  aj deti so slabšími 
schopnosťami v  čítaní.  

Komiks v našom časopise nie je obyčajným príbehom, v ktorom len čítate a 
pozeráte si obrázky. Náš komiks je špeciálny - výnimočný. Výnimočný v tom, že vy, 
naši čitatelia, sami rozhodnete ako sa bude príbeh odvíjať ďalej. Už po prečítaní tejto 
prvej časti komiksu sa môžete stať jeho spoluautormi. Vymyslite pokračovanie, 
nakreslite obrázok do posledného prázdneho štvorčeka  a svoj výtvor vhoďte do 
našej schránky Bútľavej vŕby. Najlepší návrh bude autorom komiksu spracovaný a v 
budúcom čísle uverejnený aj s menom autora víťazného návrhu. 

Na nasledujúcich stránkach rubriky RELAX vám teda prinášame prvý komiks 
na pokračovanie. V tomto príbehu sa zoznámite s malým chlapcom Mišom, nie 
nepodobným niektorým z Vás. Prajeme vám príjemné chvíle strávené relaxom. 
 

- redakcia a autor komiksu Jozef Turanský, 6. ročník  - 
 
 
Príbeh prvý: Mišo a čarovná sýkorka - časť prvá 
 
Bol raz jeden chlapec. Volal sa Mišo. Jeho veľkým želaním bolo, aby mohol jazdiť na 
horskom bicykli. Lenže peňazí mal málo a nemohol si ho dovoliť  kúpiť. Bol smutný. 
Raz tak sedel a pozeral do okna. Rozmýšľal nad tým, ako by sa rád povozil na 
vysnívanom bicykli. Na parapetu okna si sadli sýkorky.  Hľadali potravu. Mišo z dlhej 
chvíle  urobil kŕmidlo a naplnil ho vtáčími dobrotami. Čo sa udialo ďalej sa už dočítate 
v komikse, tak teda začíname: 

Volám sa Mišo 
a som smutný, 
lebo som 
chudobný. 

Keby som tak 
mal horský 
bicykel. 
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RELAX 
 
VIANOČNÁ TAJNIČKA 
Ak uhádnete vianočné hádanky 1 až 9, zistíte, kedy bude najbližšií nov mesiaca (to je 
vtedy keď mesiac nevidíme, je to opak splnu mesiaca). 
 
Hádanky: 
1 Najzdravší brat cibule.   2 Čím posýpame vianočné pupáčky? 
3 Z kostolnej veže robí cingi-lingi-bom. 4 Najznámejšia vianočná koleda. 
5 Ihličnatý strom, najčastejšie   6 Tradičné vianočné jedlo z kyslej  
používaný ako vianočný stromček.   kapusty. 
7 Štedrovečerná ryba.   8 Pasú ich pastieri. 
9 Biela zimná prikrývka na poliach.  
 

    1.            

      2.          

      3.          

      4.          

   5.             

 6               

    7.            

     8.           

     9.           
 

Nasypem 
vtáčikom, nech sa 
aspoň oni tešia. 

Som zázračná 
sýkorka. 
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, 
 
 

RELAX 
 
HÁDANKA 
Uhádnite hádanky 1. až 6. a napíšte odpovede do tajničky. Výsledok z tajničky vám 
prezradí, aké slovo chýba v nasledujúcej vete. Keď ho zistíte, napíšte celú vetu: 
 

Cez celú ............. ,  Newton spí v kríku.
 

1 Farby pestré, telo z dreva, 2  Na tabuľu píšeme, 3 Malý, veľký,  
keď sa lámu, to ma hnevá.  na dlážku sa mrvíme.  strán má veľa, 
Kreslím s nimi hustý les,   Farebné aj biele,   napíšem tam to 
dokončím ho ešte dnes.     minieme sa celé.   čo treba. 
 

4 Dvoje očí, ramená, silné sú,     5 Robí iba rovné čiary,      6 Na papier mi skočila, 
no bez mena.              vždy sa mu to dobre darí.    bokmi chvíľu točila. 
Stále kričia cvak, cvak, cvak,         Na boku má čísla,     Zmazala mi všetky 
že chcú strihať, veru tak.            tak, v taške ho má každý žiak.  čiary, nakreslím ich 

znova vari? 
 

     1         

2              

     3         

 4             

              

    6          
 

Prečo si prišla 
zázračná sýkorka ? Prišla som ti 

pomôcť. 
Pošepkám ti radu. 

5 
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RELAX 

ROZSYPANÝ SNEHULIAK 
Na tomto obrázku je nakreslený milý snehuliačik. Žiaľ, bola mu taká zima, že sa 
rozsypal. Vystrihnite si všetky časti obrázka, spojte ich a podlepte lepiacou páskou, 
nech je snehuliačik zasa celý. 

Vymysli pokračovanie 
a dokresli obrázok. 

Obrázok potom vhoď so 
svojím menom do 

Bútľavej vŕby. Najlepší 
obrázok bude uverejnený 

v budúcom čísle. 

Na radu sýkorky 
namaľujem obraz. 
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ZPOD ŠKOLSKÝCH LAVÍC 
 
Detská fantázia je bezhraničná. Naše deti majú občas problém s verbálnym 
vyjadrovaním a chápaním súvislostí, ale pod správnym vedením a v dobrej uvoľnenej 
atmosfére vznikajú pekné miniliterárne dielka. 
 
Moja modlitbička 
 
Ježiško, pomáhaj našim rodičom, aby boli zdraví. 
Pomáhaj mojej sestre, nech sa jej darí. 
Ochraňuj mojich kamarátov a daj  nech sú veselí a šťastní. 
                                         

 - Peter Dubovský, 4. ročník - 
 

Silvester 
 
Už sa nám to blíži  
a začneme odpočítavať. 
 
Jeden, dva, tri, štyri, päť 
Silvester sa začal hneď. 
 
Zábava je v plnom prúde 
Nový rok tu už bude. 
 

- Lucas Jan Kadlečík, 4. ročník - 
 
 

Kopa lístia 
 
Sedím na lavičke a kreslím jesenný strom. 
Pozrite decká, veverička lezie po ňom ! 
Ten strom sa tuším volá topoľ, 
dúfam, že som si dobre tipol. 
 
 
Každý rok je z neho listov kopa. 
Dnes hodil som sa do lístia. 
To bola teda šupa ! 
Bolo mi vidieť iba hlavu a telo som mal skryté v lístí. 
Nevadí, môj  kamoš  Peťo to vždy istí.  

                                                                          - Miroslav Daniš, 4. ročník - 
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ZPOD ŠKOLSKÝCH LAVÍC 

RAP- ERSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÝ 

Na vyučku snaž sa uč, o ôsmej vždy v škole buď! 

Cez prestávku malú neprekračuj čiaru! 

Neposlušný žiak bude poškolák! 

Cez prestávku veľkú, vybehaj sa vonku! 

Na obede slušne sa správaj, provokatérom odolávaj! 

Cez hodinu nemaj žuvačku, ak chceš, daj si ju do vačku! 

Malovátka doma nechaj, alebo si ich niekde schovaj ! 

Cez hodinu nevyrušuj, čo je treba si precvičuj ! 
 

                                                          - Michaela Lacková a Božena Heráková, 7. ročník - 
 

My sa strašidiel nebojíme ! 
 
Kde bolo, tam bolo, bolo to v našej škole. Družina sa do rána zmenila na kráľovstvo 
strašidiel. Aj my sme sa zmenili na rôzne veselé strašidlá. Pani upratovačka Julka bola 
čarodejnica a dávala nám hádať, ktoré korenie spoznáme podľa vône. S pani 
vychovávateľkou sme sa rozprávali o strachu a ako ho ovládať. Ukázala nám také 
kúzlo s prsteňom. Keď si kreslíme v  hlave pohyb prsteňa uviazaného na nitke, tak sa 
hýbe smerom, ktorým si želáme. Že taká je sila našej vôle. Prekvapilo ma to. Naozaj 
to funguje. V zázračnej skrinke sme uvideli výnimočného človeka. Bol to každý z nás. 
Potom sme si zatancovali a príjemne unavení sme išli domov.  
 

                - Slávka Horinová, 7. ročník - 
 
To bol ale zážitok ! 
 
Ako to vyzerá na inej škole sme sa dozvedeli prostredníctvom exkurzie v odbornej 
škole v Trnave. Videli sme cukrárske, stolárske aj strojárske dielne. Odtiaľ sme išli do 
Veselého. V záhradníctve som sa cítila ako v rozprávke. Veľmi sa mi tam všetko 
páčilo. Boli tam všelijaké stromčeky rôznych veľkostí. Mali tam aj citrónovníky. Videla 
som kus sveta, rada pôjdem aj nabudúce. 
 

- Božena Heráková, 7. ročník - 
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NÁPADY 
 
VIANOČNÁ HVIEZDA 
Materiál a pomôcky: 
6 štvorcov papiera s dĺžkou strany 10-25 cm 
nožnice 
zošívačka alebo samolepiaca páska 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Každý štvorec preložte       2. Spojte rohy striedajúc   3. 
v uhlopriečke na polovicu,        strany štvorcov: jeden pár   
narysujte rovnobežky         rohov - na jednej strane 
a rozstrihajte podľa nich.         papiera, druhý pár 
Pozor! Nechajte asi päť         rohov - na opačnej strane,  
milimetrov nedostrihnutých.   atď.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 5. Urobte šesť takýchto 6. Každé 3 časti snehovej a
         častí.              vločky spojte uprostred
                                  pri jednom konci. 
 
 
 
 
 
 
 
 

       7.Spojte polovice snehovej vločky.  
A je hotovo! 

-ac- 
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NÁPADY 

Vianočný stromček
Ako si vyrobiť stromček z fľaše: 
Potrebujeme: PET fľašu, sviečku, nožnice, lepiacu pištoľ, koráliky - vianočná reťaz 
Z PET fľaše si vystrihneme štvrť kruhu (ale môže to byť aj z papiera) a lepiacou 
pištoľou zlepíme do kužeľa. Zo zvyšku fľaše si nastriháme obdĺžniky 3x2cm, trošku 
nad plameňom sviečky zaoblíme hrany (s pomocou dospelého). Jednotlivé lupienky 
začneme prilepovať od spodku na pripravený kužeľ až na vrch. Vianočnú reťaz 
rozstriháme na koráliky a prilepíme na niektoré vetvičky. 

Snehuliak z novinového papiera 
 
Potrebujeme: Novinový papier, lepidlo 
na tapety, vatu, drevené špáradlá, 
nožnice, farebný papier, menší kelímok 
od jogurtu. 
 
Postup: Z novinového papiera si 
vytvarujte tri rôzne veľké gule a 
pomocou špáradiel ich napichajte na 
seba podľa veľkosti – najväčšia guľa na 
spodok a najmenšia na vrch. Na 
novinový papier štetcom naneste 
lepidlo a poprilepujte na to bielu vatu. 
Z farebného papieru si povystrihujte gombíky, ústa, oči a nos a prilepte to taktiež na 
vatu. Kelímok od jogurtu oblepte taktiež farebným papierom a použite ako klobúk. 
Nakoniec môžete ešte zapichnúť vetvičku zo stromu ako metlu. 

 
-ac- 
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ENVIROKÚTIK 
 
Environmentálna výchova je súčasťou 
života našej školy. Využívame ju na 
každom predmete, pri rôznych aktivitách 
a činnostiach. Zameriava sa na široký 
okruh nášho životného prostredia: vodu, 
vzduch, odpady, zeleň a živočíchy okolo 
nás. Pomáha nám lepšie sa starať o svoje 
životné prostredie a teda tým aj o seba 
samého. Čerpáme z nej mnohé nápady 
a učíme sa žiť s prírodou. Upravujeme 
trávniky a školský dvor, šetríme vodou 
a elektrickou energiou, staviame kŕmidlá 
a prikrmujeme vtáčiky v zime, 
zhotovujeme si výrobky z odpadového 
materiálu, priestory školy si 
vyzdobujeme s ohľadom na šetrenie 
papiera a lesov, každoročne zbierame 
papier, zbierame opotrebované batérie, 
separujeme odpad.  
 
Každý deň si pripomíname významné dni 
ako sú: deň bielej palice, svetový deň 
umývania rúk, svetový deň výživy, 
medzinárodný deň nevidomých, svetový 
deň diabetu, medzinárodný deň osôb so 
zdravotným znevýhodnením, deň 
ľudských práv, medzinárodný deň práv 
zvierat, svetový deň vody, deň Zeme, 
svetový deň zdravia, svetový deň chôdze, 
medzinárodný deň hôr, stredoeurópsky 
deň lesov,...    V našej činnosti sa nám 
podarilo, že školský dvor máme 
upravený, deti si vytvorili mesto 
z krabičiek od liekov, adventný kalendár 
z fľaštičiek od Nutri drinkov, kŕmidlá pre 
vtáčikov z PET fliaš, lesných škriatkov zo 
šišky a orechovej škrupinky, plagáty 
k významným dňom  o vode, stromoch, 
lese,    súťažili    sme   v   súťaži   obrázkov 

 
a fotografií  „Príroda okolo nás“, vytvorili  
sme si Vláčik detských túžob – do 
vagónikov sme si písali a kreslili ako by 
malo vyzerať naše okolie, chodíme na 
vychádzky do prírody, školský dvor sme 
pokreslili na motívy lesa a života v ňom, 
využívame prírodný materiál na 
skrášľovanie svojho okolia. Radi máme 
veľké prestávky, kedy sme na čerstvom 
vzduchu a účelové cvičenia, kedy si 
overujeme svoje vedomosti v praxi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tomto školskom roku máme 
pripravené ďalšie aktivity a tak nás čaká 
veľa zaujímavej činnosti a práce. Teším 
sa!  

-kg- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

Ukážka Environástenky, ktorú pripravila 
Mgr. Katarína Gajdošová 
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VIANOČNÉ ŽELANIE 

S každou snehovou vločkou nech na vás radosť padá, 
šťastie, láska, porozumenie s vami k rodinnému stolu sadá . 
Bolesť, chorobu a neprávosť od vás nech  zimný vietor odveje, 
a nech  prinesie dobrú vôľu, pevné zdravie, spokojnosť 
a nádeje. 

Vám želá redakcia 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Školský občasník Maják 
číslo prvé, ročník prvý 
rok vydania 2011 
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