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Každý z nás potrebuje k životu prejavy 

lásky a priateľstva, ktoré každému z nás 

obohacujú život. Aj u nás v škole, v 

triedach máme priateľov, ktorým sme na 

Valentína pripravili množstvo Valentínok, 

ktoré počas celého týždňa hádzali do 

Valentínskej schránky. V piatok na 

Valentínskej besiedke sa schránka otvorila 

a striga Agáta spolu s malými pomocníkmi rozdali Valentínky všetkým 

zúčastneným žiakom i pani učiteľkám. Na záver boli vyhlásené výsledky 

školského kola O najkrajšiu a najoriginálnejšiu Valentínku. Za školu postupujú 

Valentínky Martinky Radičovej, Janky Cibuľovej, Dežka Cibuľu, Vanesky 

Radičovej a Zdenky Radičovej. 



 

 

 Fašiangové obdobie je v plnom prúde aj u nás 

v škole. Počas celého týždňa sme usilovne pracovali 

na vymýšľaní a vyrábaní karnevalových masiek. V 

piatok sa v našej telocvični stretli princezné, čertíci, 

Červená čiapočka, batmani, indiáni, šaško, modelka, 

futbalista, ba dokonca aj Kúzelná opatrovateľka. Po 

prehliadke masiek bola vyhlásená najkrajšia maska z 

každej triedy - batman Dežko, šaško Samko, čertica 

Marika, Kúzelná opatrovateľka Janka, modelka Janka 

a kovboj Adrián. Fašiangová zábava sa rozprúdila pri 

obľúbenom stoličkovom tanci. Hrala nám veselá 

hudba a páry si zatancovali s malými loptičkami a 

potom aj s balónikmi na nohe. Tancvala i striga Agáta s čertíkom Bertíkom. 



 



 Futbal  hráme radi všetci. Boli sme si ho zahrať s našimi 

kamarátmi v základnej škole. Na futbale vyhrali aj dievčatá 

aj chlapci, ale hlavne sme sa dobre zabavili. Dievčatá aj 

chlapci sme sa tešili. že sme vyhrali futbal.  

 

 

 

 



 

 

 

Jeden, dva, tri, štyri, päť, 

spočítam si všetko hneď. 

Päť prštekov na rúčke, 

päť kvietočkov na lúčke. 

Päť guľôčok v jednej jamke, 

utekajme k našej mamke. 

 

Touto básničkou sme otvorili 3. ročník matematickej súťaže. A kto mal najvyšší 

počet bodov? 

Ján Radič ŽŠ V. Mináča a Miško Oláh ŠZŠ. 

 Gratulujeme!!! 



 

 

 

 

 

 

Priateľstvo - často si ho ani neuvedomujeme a predsa 

pre nás znamená mnoho. Neuvedomuje si ani to, že 

potrebuje mať svojho priateľa pri sebe, potrebuje sa 

mu vyrozprávať a zveriť mu svoje tajomstvá. Preto 

sme sa posledný februárový týždeň rozhodli naše 

priateľstvá posilniť. Súťažili sme za priateľov, ktorých 

máme v triede, pomáhali sme priateľom, ktorí mali 

problém, písali sme o najlepšom priateľovi a hlavne - 

veeeeeľa sme sa s priateľmi nasmiali a zabavili. 
 



Moje vysnívane povolanie 

 
Chcela by som byť kuchárka. 

Chcela by som sa  naučiť variť.  

Keď sa naučím všetko variť tak urobím doma 

obed pre celu rodinu. 

Keď už budem kuchárka  budem variť svojmu mužovi,  keď 
budem veľká.  

Kuchárka musí vedieť všetko, čo ide do jedla, aby nezabudla. 

Kuchárka musí mať pripravené 

všetko, čo potrebuje. 

Kuchárka musí vedieť ako sa volajú prísady, čo 

idú do jedla. 

Kuchárka musí mať  varešku, hrniec na polievku , nôž na 

krájaní cibuli ošúpanie zemiaky, a iné potreby. 

 

Diana Radičová 



 

 

Už v detstve si vyberáme, čím v 

budúcnosti chceme byť. Máme svoje 

malé sny o veľkej budúcnosti. Svoje 

sny mali možnosť naši žiaci 1. stupňa 

pretvoriť do výtvarnej a žiaci 2. 

stupňa do literárnej podoby. V 

mesiaci február totiž prebehla na 

našej škole súťaž: „Moje vysnívané 

povolanie“. Medzi vysnívaným 

povolaním boli predavačky, murári, 

kaderníčky, vojaci, automechanici, speváčky, 

herečky, modelky ale aj iné povolania, ktorými 

si žiaci chcú splniť svoje sny. Bolo ťažké z 

takého množstva pekných a nápaditých 

výtvarných a literárnych prác vybrať tie 

najlepšie. Nakoniec sa nám to podarilo a 

môžeme gratulovať! 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Výhercovia výtvarnej súťaže: 

 Ľubko Radič - prípravný ročník 

 Nikola Cibuľová - 1. ročník 

 Ján Plichta - 4. ročník 
 

Výhercovia literárnej súťaže: 

Diana Radičová - 7. ročník  

 Ondrej Radič - 8. ročník  

 Nataša Oláhová - 8. ročník  

 Andrej Cibuľa - 8. ročník 
 



Keď železo je vášňou 
 

  Už ako mladého chlapca ho priťahovala práca s kladivom, ohňom a železom a dnes 

má ojedinelú dielňu v Klenovci. Kováčske remeslo bolo od nepamäti synonymom poctivej 

práce, vysokej remeselnej zručnosti a kedysi aj jedným z hlavných zamestnaní Rómov v 

regióne. Pán Igor Radič zachováva tradíciu tohto remesla aj napriek tomu, že jeho rodičia 

boli hudobníci. Jemu učarovalo „klopanie na nákovu“. Je pokračovateľom tradície šikovných 

rómskych majstrov železa a patrí k najväčším umeleckým osobnostiam v širokom regióne. 

Špecializuje sa hlavne na výrobu a opravu brán a plotových dielcov, podkúvačstvo, ostrenie 

sekier a motýk či na opravu kovového náradia. Pri práci uplatňuje tradičné postupy a 

hodnoty, ktoré obohacuje o vlastnú fantáziu. Šikovné ruky pána Radiča dokážu vyčarovať 

nielen, brány, ploty, kľučky ale aj svietniky a sošky. Jeho srdcovou záležitosťou sú podkovičky 

pre šťastie, ale aj po celom svete známe valašky. Práca s ohňom a železom sa stali pre pána 

Radiča nielen koníčkom, ale aj zdrojom obživy. Exkurziu do kováčskej dielne sme so žiakmi 

absolvovali v rámci prierezových tém regionálnej a multikultúrnej výchovy v predmete 

vlastiveda. Toto kováčske remeslo je krásne a buchot kladiva na nákovu a rozžeravený kus 

železa nás všetkých chytilo za srdce. Každý jeden si to chcel vyskúšať a to nielen chlapci, ale 

aj dievčatá. Za chvíľu z rúk našich detí vychádzali krásne podkovičky pre šťastie. Dúfame, že 

tieto podkovičky prinesú našim žiakom nielen šťastie, ale aj vzťah k tradíciám. 

  Ďakujeme pánovi Radičovi, že sme si na chvíľu mohli privoňať k tomuto už skoro 

zabudnutému remeslu. 



 

Svetový deň vody pripadol na nedeľu 22. marec 

2015, ale v tento deň do školy nechodíme, tak 

sme si ho pripomenuli v stredu 18. marca 2015. O 

dôležitosti ochrany a využití pitnej vody v 

bežnom živote sme sa dozvedeli z Power 

pointovej prezentácie, ktorú pripravila žiačka 7. 

ročníka Janka Cibuľová na Enviro krúžku. V tejto 

prezentácií sme sa dozvedeli o význame vody pre 

naše zdravie, o kolobehu vody, ktorý prebieha v 

prírode, ale aj o hlavných zdrojoch znečistenia 

vody. 

Pokračovali sme aktivitami na školskom dvore, 

kde sme súťažili v pití vody a malinovky, hádzali 

sme  vodunbsp; do diaľky a lovili sme nečistoty z vody. Po absolvovaní súťaží sme 

si trošku oddýchli, občerstvili a vyrazili sme na exkurziu na Klenovskú priehradu. 

Exkurzia sa nám vydarila, prežili sme krásne slnečné predpoludnie a verím, že 

sme si všetci uvedomili, aká je pre nás voda dôležitá. 



 

 

 

 Svetový deň boja proti 

rasovej diskriminácii je 

spomienkou na masaker, 

ktorý sa v roku 1960 stal v 

juhoafrickom meste 

Sharpeville. Pri pokojnej 

demonštrácii proti apartheidu 

tu polícia zabila takmer 

sedemdesiat ľudí. Naši žiaci si 

posolstvo tohoto dňa pripomenuli 

prostredníctvom priateľského 

futbalového zápasu so žiakmi ZŠ 

V. Mináča. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svetový deň zdravého spánku je každoročná 

udalosť, ktorá je oslavou spánku. 

Bolo krásne slnečné ráno. Prvú vyučovaciu 

hodinu sa stretli v triede všetci žiaci z prvého 

stupňa. S očakávaním si urobili pohodlie na 

pripravených žinenkách. Zavreli si očká a 

ponorili sa do vnímania príjemnej relaxačnej 

hudby. Celú oddychovú atmosféru nám 

násobili svetielka nad hlavami, ktoré pripomínali 

nádhernú mesačnú oblohu. Všetkým sa nám 

takáto relaxácia veľmi páčila. Po prebudení 

sme potom mohli s chuťou a energiou 

pokračovať v našich školských povinnostiach. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  V piatok sa naša škola rozozvučala veselými ľudovými piesňami v podaní 

dievčat a chlapcov všetkých tried. Ľubko (I.tr.), Janko a Marcelko (II.tr.), Ivanko 

(III.tr.), Danielka a Ivanka (IV.tr.), Vaneska a Sandra (V.tr.), Janka a Dianka 

(VI.tr.) súťažili v piatich kategóriách. Zazneli ľudové piesne Dedinka v údolí, 

Trenčín dolinečka, Bola babka a iné. Všetci zúčastnení ukázali svoje spevácke 

majstrovstvo a porota vybrala víťazov, ktorí postupujú na oblastnú súťaž v 

sólovom speve ľudových piesní do Hnúšte. Všetkým spevákom a speváčkam 

ďakujeme za účasť a postupujúcim držíme palce. 



 Deň narcisov... V piatok, 27. marca, to v našej škole žiarilo žltou farbou viac ako inokedy. 

Tento deň bol vyhlásený za Deň narcisov a práve malý, žltý kvietok sa stal symbolom boja proti 

rakovine.  

Mladší aj starší žiaci sa spolu s pani učiteľkami porozprávali o zákernosti spomínaného 

ochorenia, o jej dôsledkoch a možnej prevencii. Neskôr sme sa usilovne pustili do výroby 

vlastného narcisu z papiera a hrdo sme si svoje žlté kvietky pripli na odev. Starší žiaci nezapreli 

svoju tvorivosť a k danej téme vytvorili krásny plagát.  

Pripnutím kvietka narcisu, aj my, vyjadrujeme spolupatričnosť s ľuďmi postihnutými 

rakovinovým ochorením a svoju podporu onkologickým pacientom. 
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