
O škole 
 

Škola to je sranda veľká, 

i keď do nás hučí učiteľka. 

Naučí nás písať, čítať,  

na matike aj počítať. 

 

Deň za dňom pod stresom, 

tlakom. 

Čo spôsobí naším žiakom? 

Už nechcem byť ,,otrokom“, 

pod učiteľským nátlakom. 

 

Túžba po vzdelaní  
začala vo mne rásť, 

keď som mala konečne  

                           jedenásť.  

 
Zemepis, dejepis v taške mám 

 na autobus už utekám. 

 
Uč sa, aby si bol šťastný 

a nemusel tvrdo drieť! 

Kým si mladý tak sa nauč 

o čom všetkom je náš svet.  
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V TOMTO ČÍSLE 

NÁJDETE: 

Myšlienka mesiaca: 
 

„Láska je mocnejšia ako sila 

a múdrejšia ako filozofia.“  
 
  Oscar Wilde  

 

Viac na :   www. zsspisskystvrtok.edupage.org/ 



!  

 

Príhovor riaditeľky školy 
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Vážené pani učiteľky, páni učitelia, ctení zamestnanci školy, milí žiaci! 

 

 Som veľmi rada, že sa Vám môžem v týchto prvých mesiacoch no-

vého roka prihovoriť. Čas beží neúprosne a my opäť stojíme na prahu no-

vého roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci, ktorý 

sa nedávno skončil. Pre niekoho to bol rok šťastný, pre iného možno me-

nej úspešný. Nový rok je začiatok nových plánov a predsavzatí, ktoré chceme uskutoč-

niť. Život človeka je pestrý vrkoč upletený z množstva dní, ktoré sú naplnené radosťou, 

úsmevom, šťastím a úspechmi, ale aj dní poznačených smútkom, bolesťou 

a neúspechmi.  

 

Želám Vám,  

aby ste mali dostatok zdravia a sily na dokázanie pokračovať a rozvíjať to dobré, čo ste 

začali, 

aby ste sa nebáli prekážok, ktoré Vás stretnú, 

aby ste hľadali a ochraňovali ozajstné ľudské hodnoty, 

aby Vás svojou prítomnosťou tešili Vaši blízki, 

aby Vás neopúšťal životný optimizmus 

a nech v každom dni nového roku 2016 ostane pre Vás kúštik vianočného kúzla, svia-

točnej atmosféry, spokojnosti a štedrosti. 

 

Mgr. Ľudmila Barlová, riaditeľka školy 
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Aktivity našej školy v marci: 

 

 Čo nájdete v knižnici 

 

 Marec mesiac knihy - ŠKD v knižnici 

 

 Hviezdoslavov Kubín 

 

 Tvorivé dielne v knižnici 

 

 Mládežníci v knižnici 

 

 Veľkonočný floorbalový turnaj 

 

 Pasovanie druhákov za čitateľov v knižnici 

 

 

     Všetci sú srdečne vítaní na našich podujatiach!:)  
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Čo nás čaká - Marec mesiac kníh 
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Karneval na škole I. stupeň 

Štvorlístok 
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Trieda 5.A. 

Kto sa to však prezliekol za pani učiteľku Jankurovú?  

Trieda 1.A. a ich šerifka - pani učiteľka Baginová 

 

Excelentná Červená Čiapočka v podaní  pani učiteľky Lesičkovej  



 

Crazybál 
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Tom the 
Cowboy 

Čertice 

Jane the 
Cowgirl 

Mačička 

Skvelá moderátorka 
p. uč. Bajtošová 

Čo sme stratili 
v tej múke? 

Hlad, dievčatá? 

Bedlivý dozor :) 
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     Komiksy na marec 
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Spišský Štvrtok má talent 
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Školská súťaž vyhľadávajúca mladé talenty, založená na presvedčení, že každý z nás má ta-

lent, len ho musíme v sebe objaviť a ďalej na ňom pracovať. Súťaž mala postupový charakter 

a celkovo sa uskutočnili tri kolá (Kásting, Školské kolo a Finále). Finále sa uskutočnilo 7. 12. 

2015 za účasti zhruba 230 platiacich divákov z obce Spišský Štvrtok.  

Podujatie bolo podporené a slávnostne zahájené starostom obce Ing. Jánom Grešom.  

II. miesto - Kristína a Matúš 
Pechovci z 9.A a 3.M 

I. miesto - Alex Toporcer 9.A 

III. miesto - Kristián 
Kroščen a Marek Pecha 
8.B 

Všetci naši finalisti 

Na realizácii sa podieľali alebo finančne podujatie 

podporili: ZRPŠ pri ZŠ Spišský Štvrtok, Obec 

Spišský Štvrtok, Bufet na ZŠ 



 

ROČNÍK I I  .   
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2016 

V týždni od 8.02.2016 do 12.02.2016 sa žiaci 5. až 
8.ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku na svahu KUBAŠOK 
v Spišskom Bystrom. Kurzu sa zúčastnilo 50 žiakov a 4 uči-
telia. Aj keď nám prvé dva dni pršalo a počas tretieho sme 
museli zvoliť alternatívny program, posledné dva dni vyšlo 

nádherné zimné počasie. 
  

Z hrdosťou na našich žiakov môžeme prehlásiť, že drvivá 
väčšina sa naučila alebo zlepšila v lyžovaní. V posledný deň 

sa dokonca odohral slalomové preteky s nasledovnými 
umiestneniami: 

Štvorlístok 

Červená skupina: 

1.Filip Oravec - 42,79 s. 

2. Patrik Harnuboglu - 44,83 s. 

3. Peter Danišovský - 45,01 s. 

Modrozelená skupina: 

1.Sebastián Bajtoš - 48,96 s. 

2. Jozef Pollák - 49, 12 s. 

3. Klaudio Slebodník - 50,07 s. 

Oranžová skupina: 

1.Marek Remiáš - 38,03 s. 

2. Klára Mlynárová - 40, 85 s. 

3. Lea Toporcerová - 40,97 s. 
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Šport na škole 

Po dlhšej prestávke sa naše dievčatá a chlapci z 2. stupňa zúčastnili okresného kola vo 

volejbale,  ktoré sa uskutočnilo 1. a 3.3.2016 na ZŠ v Spišskom Podhradí. 

Turnaj bol veľmi napínavý a výkonnostne vyrovnaný. Naši žiaci mali možnosť porovnať 

sa z inými a odhaliť 

svoje nedostatky. Na-

še dievčatá sa umies-

tnili na peknom 5. 

mieste a chlapci získa-

li neslávne zemiakové 

umiestnenie.  

Verím, že dievčatá a 

chalani na sebe po-

pracujú a budúci rok 

to vyhráme. 

 

 

ZŠ reprezentovali: 

1. Harnuboglu Suzan   1.  Gabčo Samuel 

2. Hlaváčová Dominika   2. Hamburg Martin 

3. Kokoruďová Patrícia   3.  Mirga Dušan 

4. Koršalová Karolína   4. Oravec Dominik 

5. Kroščenová Nikola   5.  Pollák Adam 

6. Kroščenová Natália   6. Slebodník Libor 

7. Porembová Zuzana   7. Steiner Henrich 

8. Škovirová Tatiana   8.  Kroščen Milan 

      9.       Kroščen  Kristián 

 

Ďakujem dievčatám a chlapcom za reprezentáciu ZŠ Spišský Štvrtok. 

 

                                                  p. uč. Žilka  
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Mocný arménsky kráľ mal v záhrade ružu, ktorá 

bola najstarostlivejšie pestovanou a najviac chrá-

nenou rastlinou na svete. Podľa proroctva mala 

svojmu pánovi zabezpečiť večnú mladosť, ak bu-

de kvitnúť. Každý deň ráno sa kráľ skláňal nad 

ružovým kríkom a úzkostlivo sledoval, či sa ukáže 

nejaký púčik. 

 Ale nič sa nedialo. A každú jar kráľ menil zá-

hradníka. Toho, ktorý sa nevedel postarať o ker, 

aby rozkvitol, uvrhol 

do väzenia. Potom 

vždy prišiel ďalší, a 

pretože neuspel, ča-

kal ho rovnaký osud 

ako jeho predchodcu 

medzi štyrmi čiernymi 

vlhkými stenami žalá-

ra. Dvanásť jarí a 

dvanásť záhradníkov. 

Trinásty záhradník bol 

mladý a vyzeral dobrácky. Dostal povolenie, aby 

vyskúšal svoje umenie. Prešiel všetkými cestami 

záhrady a potom pristúpil k ružovému kríku. Dlho 

naň polohlasno hovoril, potom nakypril zem do-

okola, zalial a pokropil ker a usadil sa so spacím 

vakom vedľa neho. Zostával  tam celé dni aj no-

ci, chránil ker pred vetrom a pred parazitmi. Ľa-

hučko mu hladil listy, hovoril k nemu, kypril mu 

pôdu okolo koreňov. Ochraňoval ho pred chla-

dom zimného obdobia, prikrýval ho slamou a za-

hŕňal nežnou starostlivosťou. S ružovým krí-

kom žil a dýchal. Prišla jar a celá záhrada 

rozkvitla. Mladý záhradník mal oči len pre 

neho, a tak uzrel čierneho červa, ktorý žil v 

jeho koreňoch. Skôr, ako ho stačil chytiť, pri-

letel drozd a odniesol si ho v zobáku. Čosko-

ro sa objavil na kríku púčik. Mladík ho ľahuč-

ko pobozkal a potom sa ružový púčik pri ran-

nom slnku pomaly otvoril. Prebudili kráľa. 

Hneď ako tú správu 

počul, pribehol ešte 

v nočnej košeli. Uvi-

del rozkvitnutú ružu 

a začal jasať: „Som 

nesmrteľný! Som 

pán ruže a budem 

večne mladý!“  

Vládol ešte desať 

rokov a každým 

dňom starol ako 

všetci ostatní. Raz večer opustil svet so slo-

vami: „Pán ruže umiera ako ktokoľvek iný. 

Všetko to bola lož!" „Nie, výsosť," odpovedal 

záhradník, rovnako mladý ako pred desiatimi 

rokmi.  

„Vy ste nikdy neboli pánom ruže. Tým je ten, 

kto ju každodenne ošetroval a ošetruje, 

kto nad ňou bdie, miluje ju a váži si ju.“ 

„Ten má večnú mladosť."  

 

Ako pracuje fantázia...  

Príbeh na zamyslenie 
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Hity našej Zity... 

Čaute, volám sa Zituška 

a som Vaša fanúška.  

Hlasujte za najlepší hit! 

Ponuka hitov 

 

1. Kristína - Ta ne... 

 

2. Mafia corner - A ja taká dživočka 

 

3. Adele - Hello 

 
 

Pieseň, ktorá získa najviac hlasov, bude znieť 
v školskom rozhlase.  

Môžete ju aj niekomu venovať!!!!!!  
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Tvorivosť našich 
žiakov 

Pastelkovo 
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Strana 13 

Štvorlístok 



 

Niečo pre bystré hlavičky  
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TIP NA VÝPOČET IQ: Ako si rýchlo zistíte výšku svojho IQ? 
- Odpočítajte od čísla 120 počet dielov Šeherezády, ktoré ste 

videli! 

 

Námornícka 
Kapitán jednej veľkej lode raz rozprával tento zaujímavý 
príbeh: 
"Plávali sme po rozbúrenom mori. Zo všetkých strán sa na 
nás valili veľké vlny a hrozilo, že nám potopia loď. Preto 
som stál pri kormidelníkovi a pozeral ďalekohľadom do-
predu. Aby som mal istotu, že sa nič nestane, rozostavil 
som hliadky aj po bokoch lode. Zrazu sa stala čudná vec. 
Jeden námorník stál pri zábradlí a pozeral sa na východ. 
Na druhej strane lode stál iný námorník a pozeral na zá-
pad. A obidvaja námorníci sa dobre videli!"  
Je to vôbec možné? 

Štvorlístok 



 

Niečo pre bystré hlavičky 
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Slová Osemsmerovky: 

 

 

ABRAN  AMAUS  ANTON  ASPIK  BALADA  BLAHO  DA-
MASK  DENÁR  DLAHA  DOMOV  DOSAH  GLORIETA  
ÍRSKO  ISKRA  IZOLANT  KAZAJKA  KNIHY  KRIŽIAK  
LAMPY  MLYNÁR  OBSAH  OKRES  PŠTROS  RANKA  
RUSKO  SADRA  SMRAD  SOBOR  SÚHRN  SUITA  ŠKO-
LA  TAŠKA  TOAST  URIÁŠ  VRKOČ  ZMESI    

Lodný rebrík 

Neďaleko od brehu kotví loď. Tá má rebrík (začínajúci aj končiaci 
priečkou), ktorého spodná priečka sa dotýka vody. Vzdialenosť me-
dzi jednotlivými priečkami je 20 cm a dĺžka rebríka je 180 cm. Príliv 
vody zdvíha vodu rýchlosťou 15 cm za hodinu. 
Za aký dlhý čas bude voda na tretej prieč-
ke zhora.  

Štvorlístok 

Správne odpovede vie pán uč. Macko! 



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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