
Naše akcie v školskom roku 2015/2016 

 

2. 9. 2015 – SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. ROKA - Nový šk. rok otvoril srdečný 

príhovor p. riaditeľky a uvítanie nových žiakov, prvákov. Šťastný vstup do školských lavíc 

popriala všetkým žiakom aj p. starostka z Nevidzian. A môžeme úspešne a s elánom vykročiť 

do nového šk. roka 2015/ 2016.  =)  

13. 9. 2015 – CVIČENIE V PRÍRODE - Pod vedením p. učiteľky Katky Repkovej sme sa 

dve vyučovacie hodiny venovali teoretickej príprave na dnešné cvičenie v prírode, povedali 

sme si, ako sa v prírode správame a nezabudli sme si spomenúť, ako sa poskytuje 1. pomoc 

poranenému. Odrazu nás všetkých vystrašilo zvolanie „HORÍ“ a každá trieda vybehla zo 

školy najbližším východom. Vydýchli sme si, keď sme sa dozvedeli, že to bolo len cvičenie. 

 Nakoniec sme sa na dve hodiny vybrali do terénu, kde si opekali špekáčiky. 

28. 9. 2015 - SVETOVÝ DEŇ SRDCA - P. učiteľky sa spolu so žiakmi porozprávali o 

význame a jedinečnosti nášho srdca. Dôležité bolo, aby si žiaci uvedomili, že srdiečko má 

okrem svojej životnej úlohy v ľudskom tele aj inú úlohu, a to zbližovať ľudí, byť k sebe milší 

a vedieť si prejavovať lásku, ktorej nakoniec je práve spomínané srdce symbolom. 

11. 9. 2015 – MEDZINÁRODNÝ DEŇ ČOKOLÁDY – V tento deň sme si do školy priniesli 

kopec čokoládových maškŕt a popri tom  našom  maškrtení sme sa rozprávali o čokoláde, o jej 

význame o tom, ako vzniká, čo všetko sa z nej dá vyrobiť. Obaly z rôznych maškrtiek sme 

odovzdali p. učiteľke Cigánikovej, ktorá ich použila pri tvorbe nástenky o čokoláde 

a o dnešnom čokoládovom dni. 

14. 9. 2015 – SVETOVÝ DEŇ 1. POMOCI – P. uč. Denisa nám  nachystala  na  rannú  

komunitu obrazový a textový materiál o poskytnutí 1. pomoci. Bolo to pre nás všetkých veľmi 

poučné. Rozprávali sme si o tom, ako zastavíme spolužiakovi krvácanie z nosa, alebo ako 

spolužiačke pomôžeme, keď si poraní koleno, a dokonca sme hovorili aj o tom, koho máme 

zavolať, keď náš kamarát cíti nevoľnosť. Vysvetlili sme si, čo vlastne znamená „prvá“ 

pomoc, zaspomínali sme si na telefónne čísla, ktoré nám vysvetľovala p. uč. Katka R. počas 

teoretickej časti didaktických hier. A dostali sme aj domácu úlohu, keďže sme dnes ráno boli 

všetci šikovní a krásne sme sa zapájali do rannej komunikácie – vymaľovať PL s témou 

dnešnej komunity. 

25. 9. 2015 – EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV – Dnešný deň sme oslávili piesňou „Hlava, 

ramená, kolená, ...“ v troch jazykoch, ktoré poznáme, a to v slovenskom jazyku, anglickom 

a nemeckom. Vysvetlili sme si aký je rozdiel medzi zástavou a vlajkou, pozdravili sme sa 

v troch svetových jazykoch a každý z nás mohol povedať niečo v cudzom jazyku. 

28. 9. – 2. 10. 2015 – FAREBNÝ TÝŽDEŇ V ŠKOLE – P. učiteľky opäť nachystali pre nás 

všetkých týždeň plný farebnej zábavy. Každý deň sme prišli do školy oblečení v inej farbe. 

Všetko farebné sme si na sebe každý deň zrátali a po celom týždni bolo veľké vyhodnotenie 

tejto farebnej zábavy. V pondelok sme boli oblečení v červenej farbe, v utorok sme boli 

zelení, v stredu sme boli hnedí, vo štvrtok sme boli žltí, no a v piatok sme prišli v modrej 

farbe. Odmenou pre nás všetkých bola nielen zábava, ale aj milé odmeny a cukríky vo 

víťazných farbách. 

 

 



12. – 16. 10. 2015 – SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY – TEMATICKÝ TÝŽDEŇ – A je tu ďalší 

zábavný a zároveň veľmi zaujímavý týždeň, ktorý pre nás pripravila p. učiteľka Katka 

Repková. Každý deň bol venovaný niečomu inému, no zdravému. V pondelok sme si 

rozprávali všeobecne o zdravej výžive a pitnom režime, v utorok sme sa venovali zelenine, 

v stredu sme sa porozprávali o ovocí – hlavne o jabĺčku – vyrobili sme si Knižôčku o jabĺčku, 

vo štvrtok sme si hovorili o cereáliách a v piatok vládli mliečne výrobky. Každý deň sme si 

mohli do školy doniesť ochutnávku, vhodnú pre daný deň. Takže sme sa počas tohto týždňa 

nielen zabavili a najedli, ale aj sme sa zasa niečo nové naučili o zdravom a chutnom 

stravovaní. 

22. – 23. 10. 2015 – ÚCTA K STARŠÍM – Žiaci našej školy si nachystali krásny kultúrny 

program pre starých rodičov. Starkým a starkám venovali krásne básničky, pesničky, 

predstavili sa hrou na hudobných nástrojoch a nakoniec im zatancovali. Po tomto programe, 

rozdali vnúčence svojim starým rodičom milé darčeky. Milí naši dedkovia a babky, máme vás 

veľmi radi. 

28. 10. 2015 – STRAŠIDELNÝ VEČER V ŠKOLE  - Pani učiteľky nám aj tento školský rok 

nachystali školu do strašidelnej podoby. Šéfka všetkých strašidiel privítala detičky v jedálni, 

kde sa mohli občerstviť pred strašidelným večerom. V jednej triede čakal na školákov 

strašidelný tunel, v ktorom boli hady, pavúky, myši, potkany, kostry, ... . V ďalšej triede 

čakala na Janíčka a Marienku Ježibaba a v tretej triede sa čertovsky tešila na vystrašené 

detské očká Čertica.  Potom sa museli vystrašené deti napiť strašne zlého nápoja a mohli sa 

pustiť do výroby strašidelného ducha, lampáša alebo si vymaľovať strašidelný obrázok. Po 

splnení každej aktivity, získali žiaci odtlačok strašnej pečiatky a za celkový dosiahnutý počet 

pečiatok boli vystrašené deti odmenené strašnou gumou. Po týchto aktivitách sme sa spoločne 

vybrali s lampášmi a lampiónmi po dedine. Vypustili sme si lampióny šťastia a pobrali sme sa 

živí, vystrašení a vytešení domov. Poviem vám, že nakoniec na žiadnom z nás nebolo vidieť 

ani najmenší náznak strachu, ale skôr sme sa všetci tvárili šťastne, radostne a spokojne...   ... 

tak, takýto to bol náš strašidelný večer :-) 

Záložka do knihy – P. vychovávateľka Martuška nás ešte v septembri zapojila do školského 

projektu v rámci celej SR a ČR. Našim kamarátov zo základnej školy Spořice, okres Chrudim 

v ČR sme vyrobili a zaslali nádherné záložky do kníh. Tohtoročná téma bola „Múdrosť ukrytá 

v knihách“. Naši kamaráti zo Spoříc nám takisto zaslali pekné záložky, ktoré nás milo 

potešili. Veľmi sa tešíme tejto krásnej medziškolskej a medzištátnej aktivite. 

 

16. - 20. 11. 2015 – Európsky týždeň boja proti drogám – Tretí novembrový týždeň sme 

venovali protidrogovej tematike. Hovorili sme si o alkohole a fajčení, o ich vplyvoch na naše 

detské telo, povedali sme si o tom, prečo ľudia začínajú fajčiť, piť a nezabudli sme si 

zdôrazniť, aké je to pre život človeka nebezpečné a čo všetko môže človek stratiť kvôli 

fajčeniu a pitiu. Aby sme sa len nerozprávali, p. uč. Denisa nám pripravila zábavnú hru 

o fajčení, resp. nefajčení. Na konci hry nás čakala sladká odmena.  

 

18. 11. 2015 – Medzinárodný deň bez fajčenia – Dnešný deň sme sa zamerali hlavne na 

zlozvyk akým je fajčenie. Všetky triedy sme sa stretli na rannej komunite v druháckej triede. 

Tu sme sa v kruhu rozprávali o fajčení, jeho vplyve na naše telo, hovorili sme o tom, ako sa 

k cigaretám dostaneme a či je jednoduché skončiť s fajčením. 



4. 12. 2015 – Mikulášska zumba  - V piatok sme sa vydali na cestu do Prievidze k našim 

kamarátom zo ZŠ Energetikov. Tí, si pre nás nachystali mikulášsku zumbu a naši žiaci 

z tanečného odboru im ladne zatancovali. Nakoniec sa medzi nami objavil aj Mikuláš 

s anjelom, a veru nechýbal ani čert. Po horúcej zumbe nám Milukáš nadelil sladkú odmenu 

a spokojní sme sa pobrali domov. 

4. 12. 2015 – Vianočný program pre starých rodičov  - V tomto predvianočnom čase 

si nás pozvali do KD naši starí rodičia, aby sme im spríjemnili adventné obdobie. Detičky 

z MŠ pod vedením p. učiteliek si pripravili krásne pásmo básničiek a vinšov a nechýbal ani 

vianočný tanec. Potom vystúpili na pódium tanečníci zo ZUŠ. Dievčatá a chlapci si pripravili 

slovenskú tradíciu – páračky, no do zvukovej techniky sa zaplietol dáky čert a postváral svoje 

čertovinky s CD prehrávačom. Tanečníci preto veru smutní neboli a starí rodičia ich nakoniec 

predsa len odmenili veľkým potleskom.  

7. 12. 2015 - Sviatok sv. Mikuláša  - V tento deň zavítal do našej školy Mikuláš. Prváci si 

pripravili pre Mikuláša krásne recitačné pásmo a druháci spolu s tretiakmi zaspievali veľmi 

peknú vianočnú pieseň. Všetci žiaci dostali od Mikuláša sladkú odmenu, ale našli sa aj takí 

žiaci, ktorí Mikulášovi museli sľúbiť, že sa polepšia, ináč si ich vyobšíva čert. Uvidíme, akí 

slušní, či neposlušní budeme až do budúceho príchodu Mikuláša, či budeme ním opäť 

odmenení alebo sa nás chopí čert.  

11. 12. 2015 - Od Ondreja do Vianoc - Nastalo obdobie adventu, prepletené krásnymi 

zvykmi, tradíciami a pranostikami. Do našej školy prišli Lucie a malé Lucky, ktoré s p. uč. 

Cigánikovou „pobehali“ po triedach v našej ZŠ a aj v MŠ a povymetali všetky kúty od zlých 

duchov. Pani kuchárky a naša p. ekonómka odmenili Lucky sladkým podarúnkom. 

11. 12. 2015 - Medzinárodný deň vysielania pre deti – P. učiteľka Cigániková 

nachystala pre žiakov krátky program o vysielaní pre deti. Tejto akcii sme sa venovali na 

rannej komunite. Naši žiaci si pozreli reláciu - Matelko (Drobček), a zároveň sme sa mi p. 

učiteľky vrátili do našich detských čias, keď nám Matelko robil v nedeľu ráno spoločnosť.  

17. 12. 2015 - Vianočné posedenie pod jedličkou – Vďaka dobrej spolupráci s OcÚ sa 

uskutočnila ďalšia milá akcia. Od novembra si p. učiteľky spolu so žiakmi pripravovali krásne 

pásmo scénok, kolied a tančekov. Na pódiu vystúpili žiaci z našej školy, ako aj všetci žiaci 

navštevujúci ktorýkoľvek odbor ZUŠ. Aj keď poniektorí účinkujúci mali obrovskú trému, 

a nie všetko bolo podľa nacvičených scenárov, vystúpenie bolo krásne, zaujímavé a pútavé. 

 

5. 2. 2016 - Pasovanie prvákov  

V tento deň boli naši malí prváčikovia pasovaní za veľkých školákov. P. uč. Katka Repková si 

nachystala veľmi milé pasovanie, resp. priebeh pasovania prvákov. Prváčence mali 

nachystané rôzne úlohy – čítali, písali, počítali, spievali a pomohli zbojníčke spočítať jej 

zakotúľané dukáty. Nakoniec boli všetci odmenení pasovacím dekrétom so symbolom 

usilovnej včielky. A samozrejme, my všetci ich kamaráti, prajeme našim prváčikom – 

včeličkám, aby aj naďalej boli takí usilovní ako v deň ich veľkého pasovania. Prváci držte sa! 

5. 2. 2016 – Karneval  



 Nastal čas zábavy a tanca. Je tu karneval! Všetci malí aj veľkí, sme sa na tento deň 

neuveriteľne tešili. Pani riaditeľka otvorila karnevalový podvečer a uvítala všetky masky, 

ktoré sa zúčastnili v našej škole. Po príhovore p. riaditeľky sa „tanečného slova“ ujali 

tanečníce z Tanečného krúžku ZUŠ. Éj, ale nám bolo veselo. Tance sme striedali so 

súťažením. Po skončení karnevalu sme sa všetci pobrali domov s velikánskym úsmevom na 

tvári a s veľkou radosťou v srdci z toho, že sa nám opäť podarila jedna veľká akcia pre 

malých i veľkých, teda pre nás všetkých. 

12. 2. 2016 – Valentín  

...cítite to? Tú príjemnú vôňu lásky a kamarátstva? Prišiel k nám Valentín. Všetci sme sa na 

seba usmievali, hovorili sme si pekné slová a nezraňovali jeden druhého ani len škaredým 

pohľadom. Odmenili sme sa nádhernými, čistými a hrejúcimi srdiečkami. ...a to všetko sa 

nedialo len počas rannej komunity, ale snažili sme sa k sebe takto milo správať po celý deň. 

15. 3. 2016 - Deň otvorených dverí – Celý vyučovací deň boli dvere našej školy 

otvorené pre všetkých kamarátov – malých i veľkých, starých i mladých, rodičov i starých 

rodičov, ... Každý, kto zavítal do našej školy, mohol vidieť a počuť, ako sa v škole učí a 

vyučuje, ako sa žiaci zapájajú do vyučovacieho procesu, prípadne kto a ako p. učiteľky zlostí, 

... My, p. učiteľky, sme však presvedčené, že každý, kto sa prišiel na nás pozrieť, ako v škole 

spoločne pracujeme, nažívame si, vychádzame, odišiel s dobrým pocitom pri srdci a peknou 

spomienkou na tento deň, ktorý strávil v našej školskej - rodinnej atmosfére. 

17. 3. 2013 – Vynášanie Moreny – V toto krásne slnečné popoludnie sme sa spoločne 

so škôlkarmi presunuli zo školského dvora k potoku Belanka, kde sme zapálili Morenu 

a hodili ju do potoka. Zime sme zapriali šťastnú cestu po potoku, a zvolávali sme za ňou, aby 

sa k nám dlho nevracala. Vyobliekaní v krojoch za spevu a tanca a hudobného sprievodu p. 

učiteľov zo ZUŠ, sme privolávali jar a odvolávali zimu. 

18. 3. 2016 - Školské kolo Hviezdoslavov Kubín – Všetci sme sa zišli v tento 

veľký deň v triede našich druhákov a spríjemnili sme si dopoludnie prednesom poézie 

a prózy. P. riaditeľka srdečne privítala nás všetkých prítomných, súťažiacim popriala veľa 

odvahy a menších nepozorníkov poprosila, aby sa nemrvili a nevrteli na stoličkách. Najprv sa 

predstavili tretiaci, po nich sa predviedli druháci a ako poslední predstúpili prváci. Všetci 

prednášali svoje rozprávky, či básničky veľmi pekne. No pravda je taká, že len tí najlepší 

z najlepších mohli byť ocenení. Preto sa naša porota – p. učiteľky – odobrali na kratšiu 



poradu, aby sa mohli v tichosti jednohlasne dohodnúť na 1., 2. a 3. mieste v prednese poézie 

a tak isto aj v prednese prózy. Rozhodovanie bolo ťažké, ale nakoniec verdikt poroty bol 

jednoznačný: 



Poézia: 

1. miesto – Lívika, 2. ročník 

2. miesto – Karolínka, 1. ročník 

3. miesto – Simonka, 1. ročník  

Próza: 

1. miesto – Jojko, 3. ročník 

2. miesto – Šimonko, 3. ročník 

3. miesto – Paťka, 3. ročník  



Všetkým srdečne blahoželáme! 

22. 3. 2016 – Svetový deň vody – V triede druhákov sme sa na rannej komunite 

poriadne zabavili. Najprv sme si zasúťažili. Jednou z úloh žiakov bolo zistiť, aký nápoj sa 

nachádza v pohári. Ej, ale bolo že to hanby, keď poniektorí neuhádli najzdravší nápoj, a to 

pitnú vodu. Inou úlohou bolo pomocou slamky „dostať“ vodu z jedného pohára do druhého. 

No, a potom sme si čo – to povedali o vode, kolobehu vody, význame vody, znečisťovaniu 

vody i jej ochrane. Nakoniec boli všetci žiaci odmenení kvapkou – medailou.   

31. 3.  2016 - Otvorené hodina pre predškolákov – Základná škola veľmi 

úzko spolupracuje s materskou školou, čoho dôkazom  bola otvorená hodina v prváckej triede. 

Maličkí škôlkari sa prišli pozrieť, ako to vyzerá už vo veľkej škole a hlavne v prvej triede. Na 

ich návšteve, u ich bývalých kamarátov zo škôlky, si spoločne kreslili, tancovali, spievali, 

prváci sa popýšili ako vedia pekne čítať a škôlkari zasa na oplátku ukázali prvákom, že vedia 

tíško počúvať, keď ich kamaráti čítajú. Všetci boli veľmi šikovní a keď sa lúčili, bolo vidieť, 

že spokojnosť je na obidvoch stranách – škôlkari sa neboja školy a prváci sa pochválili, čo sa 

v škole naučili. 

 

 

 


