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Tohto roku (6.2.-10.2. 2017) sa žiaci našej školy 

zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku Vernár-

Studničky. Našťastie nám toho roku priala aj príroda, 

ktorá nám dopriala kopec snehu. Niektorí žiaci sa 

lyžiarskeho výcviku zúčastnili  už po niekoľký krát, iní 

tam boli prvý krát. Učitelia hneď prvý deň rozdelili 

žiakov do skupín : “Profesionáli“ (žlto - zelený), 

pokročili (červený), a tí ktorí nikdy nestali  na lyžiach 

sa rozdelili do dvoch  skupín (oranžový a modrý). 

Inštruktori tohto výcviku boli: pani učiteľka Lucia 

Hrušovská, pani učiteľka Oľga Lešková, pán učiteľ 

Vladimír Žilka a pán učiteľ Ján Smolka - všetci super lyžiari. Poplatok za lyžiarsky výcvik bol 30 

eur. Žiaci ktorí boli na výcviku prvý krát neplatili, peniaze išli zo školského baličku. Na mieste 

sa dala vypožičať aj výstroj (ako napr. prilba, lyže, lyžiarky, palice a pod.) Každé ráno nás pred 

obecným úradom  vyzdvihol autobus, už tam bola super atmosféra, ktorú sme si zobrali aj na 

svah. Nikdy 

nechýbala rozcvička, 

po ktorej si učitelia 

zobrali svoje skupiny 

a išli lyžovať. Po 

doobedí strávenom 

na lyžiach každému 

dobre padol chutný 

obed, ktorý bol 

samozrejme v cene. Bol to super týždeň bez knižiek a učenia, na čistom vzduchu, plný super 

zážitkov. Posledný deň sa každý zúčastnil pretekov a najlepší lyžiari boli samozrejme ocenení. 

Tí ktorí sa na začiatku týždňa nevedeli ani postaviť na lyže, posledné dni  zdolávali aj tie 

najväčšie kopce. Týmto ďakujeme 

učiteľom, ktorý sa s nami zúčastnili 

lyžiarskeho výcviku a už teraz sa 

tešíme na budúci rok. 

 



                  

Mladí milovníci anglického jazyka mali možnosť overiť si svoje vedomosti. 

Žiakov zaujali najmä zábavné úlohy a priateľský prístup organizátorov súťaže. 

Tohtoročné prvenstvo obsadili žiaci zo ZŠ Gašpara Haina v Levoči , druhé miesto 

patrí  ZŠ na Francisciho ulici v Levoči a tretie miesto obsadila domáca tercia. 

Chlapci Základnej školy Spišský Štvrtok sa zúčastnili dňa 1.2.2017 na 

okresnom kole florbalového turnaja v Levoči.  Po našich útokoch, ktoré boli 

fakt dobré, no nevydarené, sa to obrátilo proti nám a prehrali sme 5:0. A to 

bol náš posledný zápas, po ktorom sme odchádzali domov porazení, ale 

zato so skúsenosťami a dobrým pocitom že je sa ešte v čom zlepšovať.   



                            

 

Dňa 24.2.2017 sa na našej škole uskutočnil 

Karneval. Žiaci  prvého či druhého stupňa si 

priniesli rôzne masky od strašidelných po 

roztomilé. Učitelia si pripravili rôzne súťaže , 

za ktoré deti potom čakala odmena. Žiaci si 

tento karneval užívali. Žiačky 9.K a ešte zopár 

tried s pomocou pani učiteliek , krásne 

vyzdobili telocvičňu. Ďakujeme všetkým, 

ktorí rôzne pomohli a samozrejme aj 

účastníkom tohto karnevalu.   

 



 

 

Uskutočnil sa  dňa 16.3.2017 cez vyučovanie pre prvý aj druhý stupeň.  

Ako prvé to uviedla pani učiteľka Birošová. Po úvodných slovách, začali od najmladších 

ročníkov recitovať to čo sa naučili. Naučili sa od poézii po prózu. S radosťou to pani 

učiteľky potom vyhodnotili a uviedli prvé tri miesta. Natalia Kukurová obsadila prvé 

miesto , druhé miesto obsadila Lea Toporcerová a tretie mesto obsadil Dominik 

Toporcer. Tešíme sa na budúci školský rok ako privítame nové detí , ktoré baví 

recitácia.  

 

 

                 

Dňa 

22.12 

2016 sa 

na našej 

škole 

uskutočnila Vianočná akadémia. Kde si žiaci tejto 

školy pripravili scénky , ktoré nám s radosťou ukázali. Celá 



                                 

 

 

Dňa 14.3.2017 sa uskutočnila beseda s Braňom Jobusom. Konala na tretej 

vyučovacej hodine v knižnici ZŠ Spišskom 

Štvrtku. Pán Jóbus nám zaspieval ale aj 

porozprával o svojich problémoch v 

minulosti. Mal veľké problémy s alkoholom. 

Do svojich rozprávkových knižiek dáva 

kúsok zo svojho života, svoje zážitky a 

skúsenosti. Dnes už žije so svojou ženou a 

s dvoma synmi vo veľkom dome a spolu si 

plnia sny  

 

                                     

         

 

Dňa 24.3. sa žiaci druhého stupňa zúčastnili 

na exkurzii v Gánovciach. Najskôr si prezreli 

Geopark kde mohli nájsť kosti  neandrtalcov , 

rôzne veci postavené z dreva. Potom sa 

presunuli na meteorologickú  stanicu kde 

mali prehliadku po celom areáli.  Po 

prehliadke vyšli von kde mohli vidieť ako sa 

nafúkne balón sondou, ktorý vypustili do 

vzduchu.  



 

 

V piatok (3.3.2017) sa žiaci tejto školy 

zúčastnili anglického divadelného 

predstavenia: Peter Black 3. Predstavenie 

sa odohralo v mestskom divadle v Levoči. 

Bolo to voľné pokračovanie Peter Black 

a Peter Black 2, ktoré sme mali možnosť 

vidieť v rámci Európskeho dňa 

jazykov. Predchádzajúce dve predstavenia 

sa točili okolo hľadania vhodného 

zamestnania, v treťom pokračovaní bol 

hlavný hrdina (Peter)  vystavený tvrdej 

skúške. Má svoju lásku (Emily), má svoju 

prácu, má strechu nad hlavou a nič mu 

nechýba. To však platí iba do chvíle, kedy sa dozvedá, že sa z neho stáva dedič 

rodinného sídla. Peter Black na vlastnej koži zažíva, aké dôležité je mať po 

svojom boku priateľov a blízkych ľudí, na ktorých sa môže spoľahnúť. Po 

predstavení dostali žiaci papiere s 20-timi úlohami, ktoré museli splniť. Aby to 

mali ťažšie, úlohy boli napísané po anglicky. Jednou z úloh bolo napr. podať si 

ruku s policajtom, prísť do reštaurácie a odfotiť sa s náhodnou rodinou sediacou 

pri stole, odfotiť sa v autobuse, odfotiť sa v knižnici, ako celý tím číta knihu... 

 



     Redakcia vám ponúka tieto výzvy aby ste si 

mohli skúsiť niečo nové alebo poprípade ak sa 

nudíte. Svoje vyzvy môžte natočiť/odfotiť a 

poslať na Stránku školy :). 

1.Pustite si pesničku (najlepšie nejakú ktorú ste nikdy 

nepočuli) a nakreslite aké máte pocity, čo si počas 

počúvania predstavujete. Nasledovne odovzdajte svoju 

prácu deviatakovi Petrovi Danišovskému aj s názvom 

pesničky. Dokonca mesiaca vystavíme tu najlepšiu prácu.  □ 

2.Vypnite mobily, počítače, tablety a choďte von hrať futbal, schovávačky, 

naháňačky alebo choďte do lesa (ale neničte ho).  □ 

3.Skúste sa jeden deň nerozprávať s rodičmi. Alebo im skúste s niečím pomôcť. □ 

4.Vyzvite svojich kamošov na skok do diaľky, ten čo skočí najdlhšie vyhráva zlatého 

bludišťáka. □  

5.Dajte si jeden deň bez facebooku. Zahrajte sa na čas kedy facebook a podobné 

sociálne siete neexistovali.  □ 

6. Zoberte sa s rodinou niekde stanovať. Niekde do prírody. Svoje zážitky budete 

môcť vyrozprávať potom spolužiakom. □ 

 

 







          

 

Keďže sa tieto problémy nevyriešia samé od seba, rozhodli sme sa vám o nich napísať 

v tomto krátkom článku. 

Čo si predstavíte ako prvé pod týmto názvom ? Problémy z rodičmi ktorý vás nechcú nechať 

po nočnej hodine vonku ? Alebo kamaráti ktorý vám vôbec nerozumejú ? Verte či neverte je 

strašne veľa tém ktoré by sme mohli rozoberať, no my si vyberieme tie najhlavnejšie ktoré 

som tu už spomínal.  

RODIČIA  

Určite každý z vás pozná to keď sa nezhodne 

so svojimi rodičmi. Či to už je daná hodina 

o koľkej mame byť doma, alebo známky 

v škole. No horšie je to už potom čo nastane 

keď neni po našom. Urážame sa a snažíme 

sa čo najmenej komunikovať, pričom tým 

nič nedosiahneme. Práve by sme sa mali 

v kľude o tom porozprávať a vyjasniť si tu 

danú vec.  

KAMARÁTI  

V našom veku sú pre nás kamaráti prioritou a nevieme si bez nich predstaviť ani deň nášho 

života. Snažíme sa im byť nápomocný, aj keď nie vždy to ostatný oceňujú. No nikdy by sme 

im nemali klamať aj keď ide o maličkosti, lebo neskôr môžu vznikať nedorozumenia 

a zbytočné spory, ktoré by mohli znamenať rozpad niečoho na čom nám záleží. Za každých 

okolnosti by sme s nimi mali jednať otvorene, smelo a prezentovať svoj vlastný názor za 

ktorým si stojíme.   



Najznámejšie Filmy 
 

Marťan:je to americký sci-fi film 

 V hlavnej úlohe Matt Damon  stvárnil astronauta, 
ktorý bol mylne považovaný za mŕtveho a tak ho 
posádka pri núdzovom opustení planéty Mars, 
nechala na jej povrchu. Film opisuje jeho boj o 

prežitie a snahu zachrániť ho. 

 
Zootropolis- Mesto zvierat:  

americký animovaný film. V roku 2017 získal Oscara v kategórii Najlepší celoročný   
animovaný film. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

V 
Hlave: z roku 2015 
Film rozpráva o príbehu mladej Riley.V Rileynej hlave žije päť emócii 

Radosť,Smútok,Strach,Hnev,Nechuť. Prechádza si rôznymi nečakanými 
situaciami, ktoré musia jej emócie vyriešiť. 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Mars
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojené_státy_americké
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oscar
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oscar_za_nejlepší_celovečerní_animovaný_film
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oscar_za_nejlepší_celovečerní_animovaný_film


                                                 

 

Moja matka bola na večeri u priateľov. 

Boli v starej maličkej chatke, ktorá mohla mať aj 100 rokov. Matka sa pokúšala nájsť 

kúpeľňu a stláčala kľučku na očividne zamknutých dverách. Majiteľ chatky, ktorý si to 

všimol jej povedal: „Prepáč, ale to sú dvere do pivnice, kúpeľňa je tam.“ Matke sa to zdalo 

zvláštne, tak sa spýtala, prečo majú dvere do pivnice zamknuté. „Dvere boli vždy 

zamknuté. Vlastne ani nemám od nich kľúč, realitný agent mi odporučil nechodiť dole, 

pretože to nie je zrekonštruované ako zvyšok stavby. Nie je to nič viac ako pôvodná 

pivnica. Niekoľko týždňov potom, keď matka (ktorá pracuje na polícii) pracovala na projekte 

o histórii miestnej 

polície, znova prišla 

do styku s chatkou. 

Prišiel vtedy za ňou 

starý muž s 

rôznymi výstrižkami z 

novín o miestnych 

udalostiach. 

Boli medzi nimi 

aj výstrižky z 

päťdesiatich 

rokov o 

hrôzostrašnej vražde. Moja matka bola v šoku. „Poznám tú adresu. Je to dom mojich 

priateľov. Čo sa tam stalo?“ Starší muž sa zmohol len na: „Oh, to bol dom mojej matky. 

Randila s týmto mužom, ktorý k nej bol krutý. Strašne ju bil. Ona sa snažila znova a znova 

rozísť sa s ním, ale on sa vždy vrátil. Nakoniec pre nás prišla moja teta a odviezla nás a 

matka sa s ním konečne definitívne rozišla.“ Muž sa rozcítil. „Potom jednej noci sa k nám 

vlámal, zviazal moju matku, tetu, sestru a brata v pivnici. Všetkých ich postupne zastrelil 

tak, aby to matka všetko videla. Ju zastrelil ako poslednú a potom obrátil zbraň na seba. 

Nechal odkaz, že ho už nikdy viac neopustí… Ja som bol preč na internáte.“ A tak sa 

priatelia mojej matky dozvedeli, že bývajú na mieste štvornásobnej vraždy a samovraždy. 

Do roka sa odsťahovali. 



                                 
Môj dobrý priateľ kedysi pracoval ako mladý internista. Teraz je z neho 

úspešný neurochirurg, ale stále si pamätá, ako vtedy dávno videl živú 

pacientku a o pár minút videl už len jej ducha. Keď sa presvedčil, že 

pacientka leží pohodlne, opustil miestnosť, sadol si na neďalekú stoličku 

a začal písať správu o jej zdravotnom stave. Po pár minútach náhodou 

zdvihol hlavu od papierov a videl ako pacientka kráča chodbou. Zavolal 

na ňu, ale nereagovala. Tak sa postavil, aby ju dobehol a odviedol späť 

do postele, ale ako spravil prvý krok, pacientka jednoducho zmizla. 

Rýchlo utekal k miestnosti, kde predtým ležala a videl spod dverí svetlo. 

Ale keď otvoril dvere, celá miestnosť bola tmavá, nikde sa nesvietilo. 

Tak v nočnom svetle prišiel k posteli, kde pacientka stále ležala a skúsil 

jej nahmatať pulz. Bola mŕtva. 

 



                          

Boris má na starosti svoju 

päťročnú dcéru Ester. Dcéra mu prinesie v malom poháriku vodu. Borisovi sa hra 

zapáči a vodu vypije. To sa opakuje niekoľkokrát. Keď príde domov 

Esterina mama, Boris sa jej chváli: 

- Vidíš, ako dobre sme sa pohrali? 

- Áno, ale to ti nenapadlo, že jediné miesto, odkiaľ Ester môže 

priniesť vodu je záchod? 

 

 

V rodine policajta sa chystajú na štedrovečernú večeru. Zrazu sa žena spýta manžela: 

- Zabil si už toho kapra? 

- Samozrejme! Utopil som ho vo vani. 

 

Policajti poučujú svedka nehody: 

- Môžete tú osobu opísať? 

- Bol pomerne vysoký, dobre oblečený, mal fúzy... 

- A bol to muž, alebo žena? - preruší ho policajt. 

 

 

Z policajného hlásenia: 

- Žena v strednom veku zavraždila svojho manžela, lebo jej 

pošliapal čerstvo umytú podlahu. 

- Zadržali ste ju? 

- Ešte nie. Počkáme až uschne podlaha. 



                                 

FC Barcelona senzačne postúpila do štvrťfinále Ligy majstrov, keď 
po prehre 0:4 v prvom zápase vyhrala nad PSG v domácej odvete 
6:1. 

Ešte v 88. minúte pritom katalánsky celok vyhrával 3:1 a na postup 
potreboval streliť tri góly. Podarilo sa mu to vďaka presným 
zásahom z 88., 91. a 95. minúty. 

Podobný obrat sa v európskom futbale ešte nepodaril žiadnemu 
tímu. 

V druhom zápase zvíťazila Borussia Dortmund nad Benficou 

Lisabon 4:0 a takisto postupuje do štvrťfinále. 

Ale potom prišlo z ničoho nič k obrovskej dráme, keď najprv v 88. 

minúte Neymar z priameho kopu ukážkovým gólom zvýšil na 4:1. 

O chvíľu Marquinhos fauloval v šestnástke Suareza 

a v nadstavenom čase Neymar z penalty dal na 5:1. 



                                

Ed Sheeran- Shape Of  You 

Zayn/Taylor Swift -I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) 

Rihanna- Love On The Brain 

The Weekend Featuring Daft Punk- I Feel It Coming 

The Chainsmokers- Paris 

Bruno Mars- That's What I Like 

Shawn Mendes- Mercy 

Clean Bandit Featuring Sean Paul & Anne- Marie- RockaBye 

Katy Perry Featuring Skip Marley- Chained To The Rhytm 

 Marian Hill- Down 

 

 

 

Milí žiaci, pri zborovni bude krabica, kde budete mohli hlasovať za 

naj pesničku, ktorá bude v školskom rozhlase <3 <3 <3 



Tento zázračný maskot našej školy Vám pomôže pri nečakanej situácii ,keď vás 

pani učiteľka poprípade pán učiteľ vyvolá alebo vám dá písomku. Taktiež ho 

môžete použiť pri zabudnutí domácej úlohy. Tohto žolíka môžete použiť 

maximálne tri krát na jednej hodine. Dúfame, že ho nebudete musieť použiť.   

 

Katka 

Naťa 




