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Nový školský rok 2016/2017 na našej škole 

  

V pondelok nás zobudilo klopkanie dažďových kvapiek na okná našich 

domov, no my sme i napriek tomu neboli smutní. Veď prišla chvíľa, 

na ktorú sme už niekoľko dní čakali. Ideme do školy, kde stretneme 

po dvoch mesiacoch prázdnin svojich kamarátov a pani učiteľky! 

Zasadneme do školských lavíc a naučíme sa množstvo nových 

zaujímavých vecí. 

Po odznení našej štátnej hymny nás pani riaditeľka privítala (žiakov, 

rodičov, pani učiteľky) a prihovorila sa k novým žiačikom, ktorým dnes 

začala cesta plná dobrodružstiev s písmenami a číslami. Aj nám 

ostatným popriala veľa chuti do učenia. Potom sme boli oboznámení s 

tým, do ktorej triedy budeme chodiť, kto bude našou triednou 

učiteľkou a kto spolužiakom, či spolužiačkou. Domov sme odchádzali 

spokojní, pretože brány sú aj zajtra pre nás otvorené. Prajeme všetkým 

žiakom našej školy, ale aj pani učiteľkám veľa radosti, trpezlivosti a 

chuti do práce na každý deň v novom školskom roku 2016/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pamätný deň obetí holokaustu 

 

Deviaty septembrový deň si pripomíname obete holokaustu a rasovo 

motivovaného násilia. Tento pamätný deň je smutnou spomienkou na 

prijatie Židovského kódexu vládou slovenského štátu 9. septembra 

1941. So žiakmi školy sme si chceli tento deň pripomenúť návštevou 

židovského cintorína, ktorý sa nachádza na okraji obce. Keď sme prišli 

na miesto, kde sa mal nachádzať cintorín, prišlo sklamanie. Žiaden 

cintorín, len húština. Malý židovský cintorín sa stratil v hustom kroví. 

Po veľkej snahe sme sa dostali aspoň k jednému náhrobnému kameňu. 

Ďalej to už bohužiaľ nešlo, tak sme sa doráňaní od tŕňov černičia a 

mladých agátov vrátili do školy. Je škoda, že sa o cintorín nemá kto 

starať a že obec nevie tento malý židovský cintorín zachovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deň pozitívneho myslenia 

 

V tento krásny deň sme sa snažili aj my, žiaci Špeciálnej základnej školy v 

Klenovci, myslieť pozitívne. Naše myslenie bolo orientované na pekný 

úsmev, ktorý nás sprevádzal po celý deň. 

V KAŽDOM RASTIE LÁSKA A ŠŤASTIE,  

KEĎ ÚSMEV DARUJEŠ.  

USMIEVAJ SA. 

ZISTÍŠ, ŽE ÚSMEVOM SVETU POMOŽEŠ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čarovno-čokoládový kľúčik 

  

Na Medzinárodný deň čokolády sme čokoládu nemaškrtili, ááále… vyčarovali 

sme si čarovno-čokoládový kľúčik, ktorým sme si pootvárali všetky dvere 

našej milej školičky. A kde všade sme boli? Skúste podľa fotiek hádať.  Iba 

Vám pošepkáme, že sme boli aj v domčeku strigy Agátky a čertíka Bertíka, 

ako aj v domčeku pani riaditeľky Janky, ktorá nás veľmi milo privítala. 

Ďakujeme  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Envirovychádzka 

  

V tento pekný slnečný deň sme sa v našej škole venovali envirotémam a 

vyrábali sme si čo najkrajších šarkanov . Samozrejme sme medzi sebou súťažili 

o najkrajšieho a najlepšie lietajúceho šarkana. Počas prípravy šarkanov sme 

sa v triedach rozprávali o ochrane životného prostredia a o našej okolitej 

klenovskej prírode, ako ju máme chrániť a neznečisťovať. 

Počas vychádzky sme zbierali prírodný materiál, z ktorého sme vytvorili  

obrazec Land art, motív pyramída. Malí aj veľkí žiaci, všetci si pripravili ozaj 

pekných šarkanov, ktorí sa na lúkach vznášali. Tie šarkany, ktoré „neodleteli“ 

sme si vystavili na nástenke vo vestibule našej školy. Prežili sme pekný enviro 

deň s našimi kamarátmi – šarkanmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Svetový deň mlieka na školách  

 

Zdravú výživu považujeme na našej škole za dôležitú súčasť výchovy 

a vzdelávania. Oslavovať mlieko a neustále zdôrazňovať jeho mimoriadne 

výživové vlastnosti sa lekári a odborníci z oblasti výživy rozhodli už v roku 

1957. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka na školách. Aby sme 

našim žiakom ešte viac priblížili význam pitia mlieka a konzumácie mliečnych 

výrobkov pre zdravie, 28. septembra sa naša škola pripojila k školám, ktoré 

podporili Svetový deň mlieka na školách.  Tento nenahraditeľný nápoj sme 

si pripomenuli tvorivo a zábavnou formou. Žiaci počas dňa vyhotovovali 

propagačné letáky, na ktorých zdôraznili, že mlieko je zdraviu prospešné. 

Zaujímavé informácie o mlieku a výrobkoch z mlieka sa dozvedeli aj 

z prezentácie a samozrejme nechýbala ochutnávka mlieka a mliečnych 

výrobkov v rôznych podobách spojená so zábavnými súťažami. 

Možno aj vďaka tejto akcii bude našim žiakom mlieko viac chutiť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Svetový deň úsmevu 

  

Na prvý októbrový piatok  pripadá Svetový deň úsmevu. Je to deň, keď si 

pripomíname, že úsmev človeka pozitívne ovplyvňuje. Celý deň sme sa hrali 

a vyrábali zaujímavé veci z prírodných materiálov s úsmevom a radosťou. 

Medzi dievčatami II. stupňa prebehla anketa o tom, čo si myslia o úsmeve. 

Tu sú niektoré ich odpovede: 

D. R.: Ja sa smejem každý deň a smejem sa rada. Deti sa usmievajú, keď 

dostanú odmenu. 

V. R.: Bez úsmevu sme bez radosti. Dospelí sa usmievajú, keď im povedia 

dobrú správu. 

J. O.: Úsmev je najkrajší dar v živote. Môj život je úsmev. Keď som šťastná, 

tak sa usmievam. Keď moja sestra plače, poviem jej vtip a ona sa hneď 

smeje. Školu nemám veľmi rada, ale ľudí, ktorí sú tam, hej, lebo ma vedia 

rozosmiať. 

G. C.: Usmievať sa je zdravé. Usmievame sa, keď sme šťastní. Ja som 

šťastná, keď pozerám seriál. A som šťastná, že sme sa niečo naučili. 

S. R.: Bez úsmevu je svet o ničom. Usmievam sa, keď som s rodinou. Keď sa 

neusmievame, tak si o nás myslia, že sme nahnevaní. 

Ž. R.: Dospelí sa smejú z lásky. Smejeme sa, keď robíme smiechoty. 

D. O.: Malé deti sa smejú, keď sa s nimi hráme. Usmievame sa, keď nás 

niečo poteší. Oco sa usmieva, keď má narodeniny. 

J. C.: Deti sa usmievajú v perinke, keď je pri nich anjelik. Mamička sa 

usmieva, keď sa jej narodí bábätko. Dospelí sa usmievajú, keď im niekto 

napíše. Dievčatá sa smejú, keď sa hanbia chlapcov. Chlapci sa usmievajú na 

dievčatá. Najradšej sa smejem so svojimi rodičmi. 

 



Didaktické hry v prírode a jesenné účelové cvičenie 

 

7. októbra 2016 bol celkom iný piatok, ako tie ostatné – čakala nás 

“Tekviciáda” – výroba našich obľúbených strašidielok a potom tých malých 

didaktické hry v prírode a veľkáčov jesenné účelové cvičenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CINEAMA – Film/Video 

 

Cigánsky tanec a Rýchlo a zbesilo 7, to boli témy  našich žiakov pre 

tohtoročnú tvorbu amatérskej nezávislej filmovej a video tvorby CINEAMA, 

ktorú organizuje Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej 

Sobote. Deti kreslili, fotili a popritom všetkom sa veľmi dobre bavili a naučili 

niečo o tom, ako približne funguje film. Dúfame, že budeme tento rok opäť 

s našimi amatérskymi filmami úspešní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deň starých rodičov 

 

Október je už tradične známy ako mesiac úcty k starším. No málokto však 

vie, že druhú októbrovú nedeľu slávime Deň starých rodičov. 
Aj my sme si pripomenuli tento deň s láskou a úctou k našim starkým. 

Spoločne sme  premýšľali o ich vplyve na naše životy a pospomínali sme si 

na zážitky a tajomstvá s nimi. Našu lásku, rešpekt a úctu k nim sme vložili 

do malých, no milých pozdravov, ktoré sme im vlastnoručne vyrobili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČAROVNÁ CERUZKA 

 

Dňa 11. októbra 2016 sa dvaja žiaci našej školy zúčastnili 9. 

ročníka  výtvarnej súťaže s názvom „Čarovná ceruzka“, ktorá sa uskutočnila 

v Rimavskej Seči. 

Hlavnou témou súťaže bol „Najkrajší kohút“. O vyhodnotenie súťaže sa 

postaral výtvarník pán Alexander Horváth, ktorý  diela mladých výtvarníkov 

hodnotil ako veľmi pekné a nakoniec sme  odniesli aj diplom za druhé miesto, 

ktoré získala Dušana Oláhová. 

Veľmi pekne sa chceme poďakovať organizátorom zo ŠZŠ Rimavská Seč, 

ktorí pripravili túto krásnu akciu. Už sa tešíme aj na jubilejný 10-ty ročník.   
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Svetový deň duševného zdravia  

 

10. október je deň, kedy tisícky dobrovoľníkov vyjdú do ulíc slovenských miest 

a budú predávať modrú nezábudku. V tento deň si totiž verejnosť pripomína 

Svetový deň duševného zdravia a Liga pre duševné zdravie organizuje 

celoslovenskú informačnú kampaň a zbierku s názvom „Dni nezábudiek“. 

My sme do ulíc nešli, no modré nezábudky sme si spoločne vyrobili. Zároveň 

sme si pripomenuli niekoľko krokov k duševnému zdraviu, ktoré sú dôležité 

pre nás. Sú to: 

Spoznávaj seba a vybuduj si k sebe úctu. 

Stretávaj sa s priateľmi. 

Rob niečo tvorivé. 

Uč sa nové veci. 

Oddychuj a uvoľni sa.  

Ak cítiš, že tvoje bremeno je priťažké, požiadaj o pomoc. 

Vezmi svoje duševné zdravie do vlastných rúk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stredoeurópsky deň stromov 

 

Strom je veľká, živá rastlina, ktorá rastie v zemi. Na Slovensku máme veľa 

rôznych stromov. Sú to jablone, hrušky, slivky, čerešne, orechy, broskyne, 

brezy, lipy, javory, buky, smreky, borovice, jedle. 

Prečo sú stromy pre nás dôležité? 

                   Aby sme mali čistý a čerstvý vzduch. 

                   Aby sme vykúrili dom a mali teplo. 

                   Aby sme mali úrodu a ovocné plody. 

                   Aby sme okrášlili les. 

                   Aby sme mali chládok.  

                   Aby sme mali krásnu záhradu.  

Keď sú stromy zdravé, je zdravá aj naša planéta a človek prežije. 

                                                           kolektív žiakov VII. triedy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čítame spolu rozprávky 

 

Aj my sme čítali. Maličkým čítali pani učiteľky a my veľkí sme sa nedali 

zahanbiť a čítali sme ostatným sami. Triedami znela Červená čiapočka, Kocúr 

v čižmách, či Rozprávky gazdu Fera. 

Zázračný svet rozprávok, nás nielen pobavil, ale i poučil. A pravidlá, ktoré 

fungujú v rozprávkach, si želáme, aby fungovali aj v tom našom skutočnom 

svete – dobro víťazí nad zlom, pracovití sú odmenení a leňoch je 

potrestaný, mladí pomáhajú starším a najväčším kúzlom je láska. 

„Pozorujte svet okolo seba s rozžiarenými očami, 

pretože tie najväčšie tajomstvá sa vždy skrývajú na tých 

najnepravdepodobnejších miestach. 

Tí, ktorí neveria na zázraky, 

ich nikdy neuvidia.” 

– Roald Dahl v diele Charlie a továreň na čokoládu – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návšteva v Domove dôchodcov v Klenovci 

 

Október je mesiac úcty k starším. Úcty k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa 

nám žilo lepšie. Úcty k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im 

život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti, vnúčatá. 

Našu úctu sme prejavili na návšteve v Domove dôchodcov v Klenovci. Dedkom 

a babkám sme zaspievali, zarecitovali a zahrali divadielko Ako dedko ťahal 

repku. Ako spomienku na naše stretnutie sme všetkým nechali podložky pod 

poháre, ktoré vyrobili žiaci II. stupňa. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Hovorme o jedle 

  

V dňoch od 10. do 14. októbra 2016 sa naša škola zapojila do celoslovenskej 

súťažno-vzdelávacej aktivity  „Hovorme o jedle“. Cieľom súťaže bolo 

vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí 

a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti 

zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame 

pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť. 

My sme si na každý deň zvolili jednu vyhlásenú dennú tému, do ktorej sme 

sa aktívne zapojili. Zároveň sme počas celého týždňa kreslili k vyhláseným 

témam súťažné príspevky, ktoré sme tiež zaslali do súťaže. Necháme sa 

prekvapiť ako to celé dopadne, a či sa naše súťažné príspevky odbornej porote 

zapáčia. Pre nás je však dôležité, že sme počas tohto týždňa zažili opäť niečo 

zaujímavé a formou zážitkového učenia sme sa naučili zase niečo nové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Život v pohybe 

 

„Život v pohybe“ je názov už VI. ročníka festivalu tanca, hudby a spevu, ktorý 

sa uskutočnil dňa 27. októbra 2016 v Kultúrnom dome v Jesenskom so 

zámerom podporiť talenty rómskych  detí.  

Sme radi, že na tomto  verejnom vystúpení sme mali možnosť aj 

my, „Bodky“zo ŠZŠ v Klenovci, prezentovať náš talent.  Predstavili sme sa 

„retro“ tancom v rytme rock´n roll a doslova sme roztlieskali celú sálu. 

A prečo práve „Bodky“? Takto milo nás oslovila pani organizátorka, keď 

chceli od nás ešte ďalší „tanečný prídavok“.  

Na záver môžeme dodať, že sme prežili deň plný príjemnej atmosféry 

a  nových skúseností, za čo organizátorom patrí veľká vďaka. A samozrejme 

našim „Bodkám“ – Ornelke, Viktorke, Dominike, Deniske, Sašenke a 

Nikolke – ďakujeme za úspešnú prezentáciu školy, ako i obce Klenovec.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Pre zábavu 

Kvíz Princezné z rozprávok 

Malá morská víla 

a.) Lenor 

b.) Persil 

c.) Ariel 

 

Tri oriešky pre  

a.) Barbie 

b.) Popolušku 

c.) Zlatokopku 

 

Sedem trpaslíkov a  

a.) Snehulienka 

b.) Marfa 

c.) Tvarohový Míša 

 

Šípková  

a.) Janka 

b.) Ruženka 

c.) Katka 

 

Princezná so zlatou hviezdou na čele 

a.) Škoda 

b.) Lada 

c.) Milka 

 

Pyšná princezná 

a.) Krasomila 

b.) Peknomila 

c.) Nádhera 

 

Soľ nad zlato  

a.) Anička 

b.) Maruška 

c.) Alžbetka 



Vyčiarkni v tabuľke uvedené  slová a doplň vetu: 

 

diviak,  had, hora, 

horár, les, líška, 

lúka, med, medveď, 

prameň, príroda, rys, 

sova, strom, vlk, voda 

 

 

 

V  LESE  ŽIJE  VEĽKÉ   MNOŽSTVO    . . . . . . . . . 

.  

   UHÁDNI 

1. Kto nosí kožuch aj v lete? 

2. Chodí každý deň von  a predsa je stále doma.  Čo je to? 

3. Neje a nepije,  bez farbičiek maľuje. Čo je to? 

4. Sedí pani v okne, sukienka jej mokne,  príde pán kapitán, hlavičku jej 

zotne. Čo je to? 

5. Svetla sa bojím, v noci len chodím. 

6. Tvár bledú mám, svet celý znám.. Čo je to? 

7. Tisíc sestier jeden koberec tká. Čo je to? 

8. Štyri dupitance ,štyri poťahance, dva popichance a jeden bič. 

9. Hoc má dlhú bradu, nevie ti dať radu. 

Keď uhádneš všetky hádanky, odpovede odovzdaj svojej 

pani učiteľke. 

 

S E L Í Š K A Ž I 

V O A O A Č S Y R 

K Í V D D D Ď Ň H 

A S H A O E E E O 

I T A S V R T M R 

V R D D L V Í A Á 

I O E A K Ú L R R 

D M A H O R A P P 



Kreslili sme jeseň 
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