
 

Môj kamarát  

snehuliak  
 

Keď napadne kopa snehu, to 
mám veľmi rád! 

Vonku na dvore mi stojí zimný 
kamarát. 

Červený nos z veľkej mrkvy, 
oči uhlíky, 

biele bruško a na 
hlave klobúk veliký. 

Skákať, behať, na-
háňať sa nechce 
ani trocha, iba stojí, stojí, 
stojí ako biela socha. 

Či mu šepkám, či mu spie-
vam, či na neho kričím, 

či mu zhodím klobúk z hlavy, 
nepohnem ho ničím. 

Odíde až s jarným slnkom, 
stečie dolu brehom. 

Zima...Zima...Zima...   
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V TOMTO ČÍSLE 

NÁJDETE: 

 

Ján Amos Komenský : 

 S pomocou kníh sa 

mnohí stávajú učený-

mi i mimo školy. Bez 

kníh nebýva učený 

nikto ani v škole. 

 

Viac na :   www. zsspisskystvrtok.edupage.org/ 
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Vážené kolegyne, kolegovia a milí žiaci! 
 

Po prázdninách a dovolenkách vás opäť srdečne 
vítam na pôde našej školy.  
Každý deň niečo končí a naopak niečo nové začína. 
Dúfam, že všetci ste mali možnosť užiť si radostné 
chvíle v kruhu najbližších, že ste si oddýchli 
od školských povinností a načerpali nové sily, naj-
mä fyzickú a psychickú pohodu pre úspešné zvlád-
nutie nového školského roka.  

   
Dobrý  učiteľ je ten, ktorý s úsmevom víta ráno 
deti do školy, má svoj harmonogram dňa, povzbudzuje a oceňuje žiakov, je di-
rigentom triedy, udržiava poriadok a disciplínu, je reprezentantom všeľudských 
hodnôt, je darom pre svoju krajinu. Vážené kolegyne, kolegovia, týmto chcem 
v dobrom pripomenúť, aká náročná a namáhavá, no zároveň vznešená 
a krásna je vaša práca – prajem vám preto veľa pozitívnej energie, množstvo 
pedagogického taktu a odpovedí na zvedavé otázky vašich žiakov. 
 
 Milí žiaci ! 
Keďže tvoríte najdôležitejšiu súčasť nielen tejto, ale každej školy, 
a zjavne ste tu v prevažnej väčšine, dovoľte mi na záver prihovoriť sa aj vám. 
Naša škola vám ponúka množstvo možností nielen v oblasti vzdelávacej, ale aj 
v oblasti záujmovej činnosti, a to na zdokonaľovanie svojich skrytých talentov, 
túžob a snov v oblasti vedeckej, jazykovej, športovej, kultúrnej, či inej, ktorá 
vás baví a zaujíma. Našim deviatakom prajem úspešný záverečný ročník 
a úspešné testovanie 9 – postavte sa k nemu zodpovedne a urobte všetko pre-
to, aby sme boli my, vaši učitelia, ako aj vaši rodičia, ale predovšetkým vy sami 
pri prezeraní svojich výsledkov na seba hrdí. Osobitne na našej škole vítam na-
šich najmenších – našich prípravkárov a prváčikov, ktorí sa po prvýkrát 
posadia do školských lavíc a po prvýkrát začujú zvonenie školského zvončeka. 
Tento školský rok bude pre nich rokom mnohých zmien, preto sa my všetci po-
snažíme pomáhať im pri riešení ich detských problémov a starostí. 
Na záver chcem popriať krásne vianočné sviatky a úspešný šťastný   
nový rok 2016.  
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Slovenský červený kríž 

————————————————————————————————————— 

Strana 3 

N áš pán učiteľ Mgr. Ján Smolka v 

týchto dňoch obdŕžal vyznamenanie   

Striebornú plaketu prof. MUDr. Jana Janského  

za 20 násobné darovanie krvi. 

Vysoko hodnotíme tento šľachetný čin, pretože svojou krvou 

mnohokrát pomohol, bez nároku na odmenu, zachrániť život 

a prinavrátiť zdravie deťom, matkám, otcom, celej našej spo-

ločnosti. 

 

Týmto sa chceme VEREJNE POĎAKOVAŤ 



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

Dopraváčik v  ŠKD 

 



Noc v ŠKD 
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     Zasmejme sa....  

 

V škole sa pýta pán učiteľ žiaka: 

- Prečo ešte nemáš nakreslený vlak? 

- Pán učiteľ, môj vlak pred hodinou 

odišiel.  

Janko prosí sestru, aby mu 

požičala svoju fotku. Sestra 

fotku vyberie a pýta sa ho: 

- Načože ju vlastne potrebuješ? 

- Zajtra máme geografiu a má-

me doniesť fotku nejakej 

prírodnej katastrofy!  

 

Tobias kde je tvoje vy-

svedčenie? pýta sa 

mama svojho syna.  

On jej nato odpovie: 

to som požičal Micha-

lovi. Chce totiž nastra-

 

Pani učiteľka hovorí: 

- Janka, povedz mi dve zámená. 

- Kto? Ja? 

- Výborne, máš jednotku.  

 

 
 

http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3887/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3887/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3887/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3887/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3924/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3924/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3924/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3924/
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 Noc výskumníkov 

Na Noci výskumníkov prebehla VEĽKÁ SÚŤAŽ 
O NAJLEPŠÍ KOLÁČ ŠKOLY!  

 Noc výskumníkov sa uskutočnila v noci z 25.9. 
(piatok) na 26.9.2015 (sobota). 

Pozri: http://www.nocvyskumnikov.sk/ 

A takýto bol program: 

 nočná univerzita, počas ktorej vedci a ved-

kyne z Bratislavy na jednotlivých stanovištiach 
predvedú rôzne experimenty, pokusy a zaují-
mevé vedecké poznatky (z biológie, chémie, 
fyziky, paleontológie,...) 
 maliarsky workshop 

 PREKVAPENIE!!! 

 Po 22:30 sa konali ešte rôzne hry, súťaže 

a hľadanie ducha školy počas tmavej noci. 



 

Spišský Štvrtok má talent 
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Všetky talenty pozor! Koncom mesiaca november prebehol na našej škole casting 

na súťaž Spišský Štvrtok má talent! Postupujúci sa ukázali v školskom kole dňa  

20. 11. 2015 a porota z nich vyberala finalistov, ktorí budú mať možnosť pred celým 

Spišským Štvrtkom súťažiť o skvelé ceny, a hlavne titul Talent Spišského Štvrtka. Príďte 

podporiť svojich favoritov  do kultúrneho domu dňa 7. decembra 2015 o 17:00 . 
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Ch lapci z 3. a 4. ročníka sa zúčastnili 
krajského kola celoslovenskej súťaže vo florba-
le, ktoré sa uskutočnilo 18.11.2015 na ZŠ Ko-
menského 1 v 
Lipanoch. 

Turnajom žila 
celá škola, vša-
de kde ste sa 
pozreli na chod-
be, v telocvični, 
v šatniach ste 
natrafili na sku-
pinku detí, kto-
ré držali hokej-
ku a hrali flor-
bal. Naši florba-
listi hrali zápas proti ZŠ Sečovská Polianka a 
proti domácemu mužstvu, kto-
ré bolo vystavané zo žiakov  
športovej triedy zameranej 
práve na florbal. Preto nás tie-
to prehry nemrzeli, ale dodali 
nám odvahu do 3. zápasu. 

 

 

 

V poslednom stretnutí sme gól súperovi 
uštedrili aj my, avšak ku koncu nám už 
nestačili sily a v poslednej minúte nám 
súper uštedril 2 góly. 

Verím, že pre na-
šich florbalistov bol 
tento turnaj nielen 
poučný, ale bol aj 
pekným zážitkom.
  
  
  
  
  
  

 
 
 

  

Z a vzornú reprezentáciu 
školy všetkým  

   ďakujem. 

Šport na škole 



Žila raz jedna babička ktorá bývala sama. Deti 

nemala a muž jej zomrel veľmi dávno. Živila sa 

šitím obrusov a malých obrúskov ktoré predávala 

na trhu. Bola jeseň babička sa ako každý deň vy-

brala na trh. Na trhu 

kupuje zásoby jedla. 

Dom má na konci de-

dinky a pole má až 

v druhej dedine. Keď 

nakúpila išla si domov 

zaniesť veci ktoré nakú-

pila. Keď prišla okolo 

obeda išla ešte praco-

vať do záhrady. Stretla 

tam susedku Máriu :,, 

Tak čo susedka moja? 

Ako sa ti vodí?“ Ona 

veľmi mladá susedka 

s babičkou nikdy dobre 

nevychádzala ale predsa jej odpovedala: ,, Nuž čo 

ti budem hovoriť bolo aj lepšie.“ Ale susedka sa 

dosť rada hádala a preto dodala: ,, A čo Vám ten 

hrášok nevyrástol suseda?“ A začala sa veľmi 

hlasno a naschvál smiať. Babička si nič z toho 

nerobila a začala okopávať v tom vyšla druhá su-

sedka Marta a opýtala sa: ,,A čo suseda kedy bu-

dete oberať?“ ,,Viete čo asi až zajtra“ odpovedá. 

,,No dnes už určite nie idem o chvíľu sa chystať 

do kostola.“ Ako povedala tak aj spravila. O chví-

ľu sa išla chystať. Keď prišla z kostola išla si ľah-

núť lebo sa necítila dobre. Babičke každý deň ply-

nul rovnako takže ani nepocítila že prišla zima. 

Všetko mala obraté a pivnicu mala plnú. Raz išla pá-

liť smeti blízko pri jej domčeku a keď zapálila smeti 

odišla na trhy. Keď bola na trhoch počula že ľudia 

utekajú z jej uličky a kričia horí. V tom zbadala dym 

ktorý sa vznáša z jej 

ulice. Dom jej horel a 

vyhorel do tla. Potom 

nemala kde bývať. 

Našťastie aspoň pivni-

ca jej zostala a mala 

zásoby. Prišla tuhá 

zima a babička nemala 

kde bývať. Všetci su-

sedia ju ľutovali ale 

nikto ju nemohol 

k sebe ubytovať veď 

všetci mali minimálne 

dvanásť detí. Len má-

lokto mal do päť. O jej 

nešťastí sa prvá dozvedela susedka Mária ktorá pat-

rila akurát k tím ktorý mali tri deti. Celé dni rozmýš-

ľala nad tím či babičku zoberie k sebe. A prišli Viano-

ce. Všetci sa radovali deti šantili len babička bola 

za miestnym obchodom nešťastná. Nakoniec sa su-

seda Mária rozhodla že babičku k sebe domov zobe-

rie . Hľadala ju až do poobedia až ju za obchodom 

našla. Keď ju našla pekne sa jej ospravedlnila a za-

volala k sebe. Na večeru už večerali spolu a začali 

vychádzať spolu dobre a všetky Máriine deti ju začali 

volať babička a tak babička strávila zvyšok svojho 

života u Márií. A babička aj všetci ostatní boli šťastní 

až do smrti. 

Ako pracuje fantázia...  

Starý vianočný príbeh 
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Hity našej Zity... 

Čaute, volám sa Zituška 

a som Vaša fanúška.  

Hlasujte za najlepší hit. 

Ponuka hitov: 

1. Nicky Jam y Enrique Iglesias 
- El Perdón 
 
 
2. Ed Sheeran - Thinking Out Lo-
ud 
 

 

 

3. Lost Frequencies - Are You 
With Me  
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Tvorivosť našich 

žiakov 
Pastelkovo 
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Z každého rožka troška.... 

SUROVINY NA 20 PORCIÍ: 
 
750 g hladká múka 
350 g práškový cukor 
4 ks vajce 
125 g maslo 
5 PL med 
1 KL sóda bikarbóna 
1 ks korenie na perníčky 
1 ks vajce na potretie medovníčkov 
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Najlepšie mäkké medovníčky 

Postup receptu: 
 
1. Múku, práškový cukor, sódu bikarbónu, 
korenie na perníčky preosejeme cez sitko. 
Všetky suroviny spolu zmiešame na hladké 
cesto a necháme aspoň 24 hodín v chladnič-
ke odstáť. Ja si cesto vždy večer vytiahnem a 
nechám ho, aby malo izbovú teplotu, potom 
si ho ešte dobre spracujem. Vyvaľkám cesto 
na 0,5 mm. Vykrojím ľubovoľnými formička-
mi uložím na plech s papierom a pečiem pri 
180°C.  
 
2. Ihneď po vytiahnutí z rúry potriem rozšľa-
haným vajíčkom. Alebo ak chcete medovníč-
ky ozdobovať bielkovou polevou, použijem 
na potretie žĺtok rozšľahaný s troškou vody, 
a bielok vyšľahám so 150 g práškového cuk-
ru (aspoň 3x preosiať) a trochu citrónovej 
šťavy. Medovníčky mám uložené v dóze a sú 
stále mäkké ako čerstvo upečené. 



Niečo pre bystré hlavičky : 
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OSEMSMEROVKA SLOVENSKÁ 

TAJNIČKA ANGLICKÁ—ENGLISH CROSSWORD 



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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