
Slniečko nám teplo hreje, 

Šibal vetrík sa len smeje, 

Pozhadzoval všetky listy, 

Strom bez listov je už čistý. 

 

Žltá ,hnedá, oranžová, 

Tá sa dlho nezachová. 

Príroda sa s farbou lúči, 

Pri jesennom teplom lúči. 

 

  Žiačka: Barbora Duľová, 7.K 

  

Jeseň... 

 Babie leto 

 

Vzduchom letí pavúčik, 
má nad sebou padáčik, 
taký tenký z pavučiny, 
lepia sa mu naňho špiny. 
Preletel už veľkú diaľku, 
pristal teraz na kraj parku. 
Pozrite sa milé deti, 
aj tam ďalší pavúk letí, 
bude to tak asi preto, 

že je jeseň, babie leto. 

Jakub Jahoda 
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Myšlienky: 
Čo robí žiak ,je oveľa dôle-
žitejšie, než robí učiteľ. 
( Geoffrey Petty) 
 
Dobré vyučovanie spočíva 
v kladení správnych otá-
zok, nie v dávaní správ-
nych odpovedí. (Josef Al-
bers) 
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Milí kolegovia, rodičia,, žiaci.... 

 

leto sa skončilo a prvé žlté lístky naznačujú, 

že sa opäť začína škola.  

     Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli plné pekných zážitkov. Mali ste možnosť načer-

pať nové sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré nový školský rok prinesie. Škola nie je len vzdelávanie, učebné 

osnovy a plány, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný 

rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností. Naša škola je takou školou a verím, že 

takou aj naďalej ostane. 

     Nový školský rok 2014/2015 je pred nami a čaká nás v ňom znovu veľa zmien, novôt a zaujímavých 

akcií. Ako prvú Vám chcem oznámiť otvorenie nového školského bufetu v priestoroch našej školy. Budete si 

tu môcť nakúpiť zdravú desiatu, ochutené mliečka, ovocie a iné dobroty. Cez prázdniny sme prichystali 

v škole celkom novú wifi sieť, takže máme pokryté všetky budovy školy. Prekvapením pre Vás budú tablety, 

ktoré sme v rámci národného projektu do školy získali, aby bolo vyučovanie čoraz zaujímavejšie. Myslím, že 

tých nových vecí bude v škole oveľa viac – veď to nakoniec zistíte aj sami. 

     Zmenu zaznamenal aj pedagogický kolektív. Medzi matematikárov pribudol Mgr. Matej Zeman 

a v zborovni pribudli aj noví odborní zamestnanci školy:  

školská psychologička Mgr. Stanislava Filipová,  

školská logopedička Mgr. Veronika Justhová,  

sociálny pedagóg Mgr. Miriam Oravcová,  

špeciálny pedagóg Mgr. Mária Chodaničová  

a dve pedagogické asistentky: Mgr. Daniela Andreidesová a Mgr. Martina Kukurová.  

      Pekne ich na našej škole vítam a želám im, aby sa u nás cítili tak dobre, ako sa len dá. 

     Veľkou zmenou sú naši noví spolužiaci – naši prváci, z ktorých sa dnešným dňom stávajú už veľkí ško-

láci. Vitajte v našej školskej rodine prváčikovia. 

     Veľkou zmenou prejdú tento školský rok aj naši najstarší: deviataci. Rok 2015 bude prelomovým rokom 

v ich živote. Na ich rozhodnutí bude závisieť ich ďalší osud , a preto im chcem zaželať veľa šťastia 

a chladnú hlavu pri rozmýšľaní nad otázkou: „Ako ďalej...?“. 

     Dovoľte mi na záver, zaželať Vám všetkým  v novom školskom roku 2014/2015 veľa úspechov: či už 

pracovných, tak aj osobných, veľa chuti a energie do učenia, veľa dobrých nápadov, menej stresu, dobrých 

ľudí okolo seba a veľký úsmev na perách počas všetkých dní. 

 September 2014                                                       Mgr. Martina Kolcúnová  

                                                                                riaditeľka ZŠ Spišský Štvrtok 
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Machri našej školy za rok 2013/2014 
 

Umiestnenie žiakov školy  na krajských kolách rôznych súťaží: 

 

Názov súťaže Umiestne 

nie 

Meno žiaka/čky Tr. Pripravujúci pedagóg 

Olympiáda NEJ 7.miesto Libor Slebodník 7.

A 
Mgr. Jana Jankurová 

Geografická olympiáda 3.miesto Michaela Pavlikovská 6.

K 
PaedDr. Anna Palenčárová 

  2.miesto Katarína Kušniráková 7.

A 
PaedDr. Anna Palenčárová 

  3.miesto Katarína Biskupová 8.

A 
PaedDr. Anna Palenčárová 

Futbal McDonalds Cup –   kolektív žiakov   Mgr. Štefan Ištok 

Biologická olympiáda 11.miesto Katarína Kušniráková 7.

A 
Ing. Oľga Lešková 

Futbal Coop Jednota – 3.miesto kolektív žiačok   Mgr. Lucia Hrušovská 
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Názov súťaže Umiestnenie Meno žiaka/čky Trieda Pripravujúci pedagóg 

Stolný tenis - dievčatá 1. miesto kolektív žiačok   Mgr. Marián Ondáš 

Olympiáda SJL 3. miesto Alexandra Škovrano-

vá 
9.A Mgr. Barbora Cehulová 

Olympiáda ANJ 3. miesto Libor Slebodník 7.A Mgr. Zuzana Kolibárová 

Olympiáda NEJ 1. miesto Libor Slebodník 7.A Mgr. Jana Jankurová 

Šaliansky Maťko 3.miesto Sofia Tripšanská 5.A Mgr. Zuzana Panigajová 

3.miesto Susan Harnuboglu 7.A PaedDr. Eva Birošová 

Geografická olympiáda 3.miesto Michaela Pavlikov-

ská 
6.K PaedDr. Anna Palenčárová 

2.miesto Katarína Kušniráko-

vá 
7.A PaedDr. Anna Palenčárová 

3.miesto Katarína Biskupová 8.A PaedDr. Anna Palenčárová 
Malý futbal – Dôvera 

Cup – mladšie žiačky 
2.miesto kolektív žiačok   Mgr. Lucia Hrušovská 

Futbal McDonalds Cup – 

mladší žiaci 
1.miesto kolektív žiakov   Mgr. Štefan Ištok 

Biologická olympiáda 1.miesto Katarína Kušniráko-

vá 
7.A Ing. Oľga Lešková 

Matematická olympiáda 4.miesto Susan Harnuboglu 7.A Mgr. Tomáš Macko 
Futbal Coop Jednota – 

staršie žiačky 
1.miesto kolektív žiačok   Mgr. Lucia Hrušovská 

Futbal Coop Jednota – 

starší žiaci 
3.miesto kolektív žiakov   Mgr. Štefan Ištok 



ROČNÍK I  .   
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A takto je nám dobre v školskom klube... 

ŠKD 1                                                                           ŠKD 2 

ŠKD 1 

             ŠKD 2 



Halloween v ŠKD 
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     Zasmejme sa....  

 

Pani učiteľka sa pýta Jožka: 
- Aké máte doma zvieratá? 
- Doma máme psa, mačku a mrazené kurča." 

 

Príde Jožko domov zo školy. 

A ockovi hovorí: „Písali sme 

písomku.“ Ocko sa ho pýta: 

„A koľko otázok si vedel?“ 

Jožko: „Dve. Meno  

a priezvisko. 

Žiak, ktorý sa bojí gymnastiky ,sa pýta 

učiteľa telesnej výchovy: 

- Pán učiteľ, existuje taký papier, ktorý 

by ma oslobodil od gymnastiky? 

- Áno, úmrtný list. Ale ten dostaneš až 

po tom, čo sa pokúsiš o salto." 

Príde Janko do školy s veľkou 
hrčou na hlave a učiteľka sa 
pýta: 
„Prečo máš takú veľkú hr-
ču???“ 
„Chcela ma uštipnúť osa.“ 
„Nestihla to?“ 
„Ale ,ocino ju zabil lopatou.“ 

Učiteľka hovorí Dežko-
vi: „Dežko skloňuj slovo 
chlieb.  
Kto? čo? chlieb 
S kým? s čím? so salámou 
Komu? čomu? Mne 

 

 
 

Počula som, že Váš syn štu-
duje na univerzite. Čo z 
neho bude, keď skončí? 
- Obávam sa, že dôchodca.  

http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3937/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3937/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3937/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3937/


ROČNÍK I  .   

Maťo: „Mne sa nechce...“ 

Lucián: „Ta ty sebe čítaj...“ 

 

Kde nakupujeme zeleninu?  

U Kukury... 

 

Dve základné prírodniny ,bez kto-

rých sa nedá žiť:  

-zdravie ,šťastie,...... 

Svetové strany určujeme podľa? 

Bozule..... 

 

Kto uzákonil spisovnú slovenčinu? 

Gagarin.... 

 

 Vymenuj tri ihličnaté stromy: 

Vianočný, záhradný, ježkatý,... 

 

 

Perličky z našej školičky ... 
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Súťaž !!!!! 

O najkrajšie dievča a najkrajšieho 

chlapca školy.... 

Hlasovanie bude prebiehať do januára 2015 formou hlasovacích lístkov, ktoré budete hádzať do pripravenej krabice.  

Každý žiak môže udeliť 1 hlas pre dievča a 1 pre chlapca. 

Víťazov bude čakať prekvapenie.... 



 

Vianočné sviatky 
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     Štedrý deň je posledným dňom príprav na vianočné sviatky, 

ktorých tajomnosť sprevádza celý vianočný čas.  

     Na Štedrý deň, jeden z najkrajších dní v roku sa tešia všetci bez 

rozdielu veku.  Je nielen oslavou narodenia Ježiša Krista, ale aj mo-

mentom, keď sa môžeme po roku opäť v neopakovateľnej atmosfére 

stretnúť so svojimi blízkymi pri jednom stole i nádielke darčekov od 

Ježiška. Pretože, keď môže byť rodina spolu, to je hodnota, akú ne-

má nijaký iný deň, ale ten Štedrý áno. 

  

Vinšujem, vám vinšujem,  

na totu svatu Viľiu,  

žebi vam dal Pan Boh ščesca,  

hojňejši, pokojňejši,  

na hure urody, na dvore prikladi,  

v komore veľo, u chiži veśelo,  

To ja vam vinšujem, zo śerca.  

                       Regionálny vinš 



Ako pracuje fantázia...  
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Poštaaaaaaaa!!!!!!!!!! 

Pán učiteľ Macko, ste milý, ale niekedy aj 
hrozný. 

Nie každý chápe to, čo vysvetľujete , na-
príklad premenu jednotiek. Ale aj tak ste 
lepší učiteľ .... 

Vaša žiačka zo VI.A 

Milá žiačka, ako hovorí básnik: „ 
Ktože, kto vyhovie všetkým túžbam 
detského srdca.“ Prajem Ti, aby si vo 
svojom živote stretávala hlavne tých 
učiteľov, ktorí  Ti budú rozumieť a 
Ty im :-), a tých, ktorí Ťa posunú 
ďalej.  

Ivanka, prepáč mi a prajem všetko 
najlepšie..... 

Chcela by som mať v škole 
bazén a pomáhať Vám cez 
prestávky s SBS... :-) 

Adela,   VI.B 

Pani učiteľka Halčínová, máme Vás 
radi.         2.M 

 

Veľmi pekne ďakujem, aj vy ste moje 
srdiečka. 

Aneta a Natália ste najkraj-
šie na celej škole. Váš tajný 
ctiteľ... 

Pán učiteľ 
Macko, poďte 
nás učiť mate-
matiku!!!!! 

Si moja najlepšia kamarátka a náuš-
nice sú skoro hotové. Mám ťa rada. 

                                   Vika 

Milá pani učiteľka Panigajová, tento list Vám píšem preto lebo Vás mám veľmi rada. Viem, že nie som veľmi dobrá 

v slovenčine, ale to napravím. V tomto liste by som Vám chcela napísať, že Vás mám strašne rada a záleží mi na 

Vás. Na Vašej hodine si vážim každú jednu sekundu, lebo viem, že na tej hodine nás veľa naučíte. Všetko je pre nás 

potrebné a najmä teraz. Nikdy som si neobľúbila žiadnu učiteľku tak ako Vás. Znamenáte pre mňa, ale aj pre celú 

triedu veľmi veľa. Ďakujeme Vám za všetko, čo pre nás robíte a ste pre nás urobila. Veľmi si to vážime. To je odo 

mňa všetko. Dúfam, že sa Vám tento list páčil.  

P.S.: Máme a budeme mať Vás všetci naďalej veľmi radi.  

Milý anonym, anonymka! 

Potešil ma Tvoj (síce nepodpísaný) list. Ak si to myslel naozaj úprimne, teší ma to ešte viac. Ale najviac by ma pote-

šilo (a to som asi veľmi náročná), keby si lepšie ovládal pravopis a nerobil tak veľa chýb. Ak to bol však zámer pote-

šiť učiteľku slovenčiny, tak sa ti to podarilo. A dobre „zme še pobaviľi.“  

S pozdravom Tvoja učiteľka slovenčiny . 

P.S. Prosím Ťa, milá anonymná pisateľka, douč sa aspoň základy pravopisu, nech 

nemusím  vrátiť výplatu, že som Ťa nič nenaučila.  Alebo aspoň nikde nehovor, kto 

Ťa učil slovenčinu.                              Ďakujem! 



Hity našej Zity... 
Čaute, volám sa Zituška 

a som Vaša fanúška.  

Hlasujte za najlepší hit. 

Ponuka hitov: 

1. Enrique Iglesias- Bailando   
2. Kali a Peter Pann- Mýlia sa 

3. Elena George- Mama mia 

 

Pieseň, ktorá získa najviac hlasov, bude 
znieť v školskom rozhlase. Môžete ju aj nie-

komu venovať!!!!!!  

Strana 11 



   

Pastelkovo 

 

 

Sarah Groussard, 3.Ž 

Samuel Záhumenický, 1.M 
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Vanesska Kacvinská, 2.L 

Marko Skala, 5.A 

Štefan Gábor, 1. M 



Oliver Mirga, 2.L Martin Greš, 3.Ž 
Strana 13 

Tatiana Slebodníková, 4.A 



Z každého rožka troška.... 
SLANÝ JEŽ — POTREBNÉ PRÍSADY 
 
250 g tvarohu, 3 trojuholníky syra, 1/2 cibule, soľ, mletá červená paprika, 150 g masla, tyčinky, hrozienka alebo 
olivy 
 
POSTUP PRÍPRAVY. 

 
OBRÁZKOVÝ POSTUP S VEĽKÝMI OBRÁZKAMI 

Maslo vyšľahajte so soľou, potom pridajte tvaroh, 2-3 trojuholníky syra, cibuľu a 
červenú papriku a dobre vymiešajte....zmes dajte do chladničky trochu stuhnúť....  

zo zmesi vytvarujte ježka....  a pozapichujte do neho 
slane tyčinky.....  

na oči a ňufák môžete použiť hrozienka, alebo olivy a podávajte 
ihneď. 
Dobrú chuť.  

Strana 14 

http://www.mimibazar.sk/recept.php?id=1362&order=1


Niečo pre bystré hlavičky : 

Ak ma  poznáš a vieš po rusky, napíš 

moje meno v azbuke. 

_____________________ 
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To naj lepš ie  nakoniec . . .  
Malý darček, ktorý zachráni každého žiaka pred škaredou bruchatou 
guľou!  

 

 

Ž
olík 

Kedy ho môžeš využiť:  
 

Žolíka môžeš použiť po ústnej odpovedi, ktorá nebola práve „geniálna“, alebo pri domácej úlohe, ktorú  si nevedel, 

alebo sa záhadne nenapísala.  Žolík však stráca svoju čarovnú moc pri písomkách, testoch, diktátoch, projektoch a 

referátoch. Vtedy ti však určite pomôže tvoja geniálna myseľ... 
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