
Časopis žiakov zo Špeciálnej 

základnej školy v Klenovci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský rok: 2016/2017 

Číslo: 2 

ČIK KÁ 

ŠEP 



 

OBSAH 

 

Európsky týždeň akcie proti 

rasizmu a diskriminácii vo futbale 

7 divov sveta 

Pindžaren amen 

O Jankovi Polienkovi 

Európsky týždeň boja proti drogám 

Tvorím, tvoríš, tvoríme 

Kampaň Červené stužky 

Mikuláš 

Deň ľudských práv 

Vianočná besiedka 

Vianočné tvorivé dielne 

Ako sme trávili vianočné prázdniny 

Zabavte sa 

Zima očami našich detí 

 

 



Európsky týždeň akcie proti 

rasizmu a diskriminácii vo futbale 

V súčasnosti je otázka rasovej diskriminácie veľmi aktuálna. V našej 

krajine vedľa seba žije niekoľko rozličných sociálnych skupín so svojou 

kultúrou, tradíciami, zvykmi. Bez ohľadu na to odkiaľ, kto pochádza, 

akej je farby pleti, vierovyznania sa každoročne usporadúva v celej 

Európe Európsky týždeň akcie proti rasizmu a diskriminácii vo futbale. 

Celú túto športovú aktivitu zastrešuje Fare-Footbalagainstracism in 

Europe, ktorá využíva futbal ako nástroj v boji proti spoločenskej 

diskriminácii. Aj my sme sa preto pridali k športovcom, ktorí svoj 

postoj proti diskriminácii prejavujú športom. V piatok 4. 11. 2016 sme 

sa stretli  v telocvični ZŠ s MŠ V. Mináča s kamarátmi a zahrali si 

priateľský zápas vo futbale. Naše výsledky vôbec nie sú dôležité. Dôležité 

bolo, že zápas bol vyrovnaný a hral sa v duchu fair-play. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 divov sveta 

V piatkové chladné popoludnie sme sa s deťmi v ŠKD preniesli do sveta. 

Spoločne sme obdivovali 7 najväčších divov sveta. Porozprávali sme sa, 

kde ich môžeme vidieť a čím sú jednotlivé „divy“ výnimočné. Všetkým 

sa nám veľmi páčili a s radosťou by sme si ich v tom okamihu pozreli 

na vlastné oči.  Po zaujímavej prezentácii deti dostali za úlohu nakresliť, 

vymodelovať  alebo vytvoriť jeden zo zázrakov, ktorý sa im najviac 

páčil. Svojimi šikovnými rúčkami sa s nadšením pustili do 

tvorenia….a  nakoniec?  V našej triede sme si niektoré zo 7 divov sveta 

vyčarovali sami.  
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Pindžaren amen 

Dňa 10. novembra 2016 sa konal Festival, spevu a hudby PINDŽAREN 

AMEN – Spoznajte nás v Rimavských Janovciach pod vedením 

manželov Horváthovcov. Tohto podujatia sa zúčastnili aj žiačky našej 

školy. Dievčatá Sandra, Dianka, Janka a Dušanka sa počas tanečného 

krúžku pod vedením asistentky Demeovej  pripravovali a na festivale 

nás prezentovali moderným tancom. Vystúpenie malo úspech a 

dievčatá boli odmenené diplomom. Cieľom tohto podujatia bolo, aby 

účinkujúci ukázali svoj talent v rámci rovesníckej skupiny a zároveň to 

pomáhalo kolektívom aj jednotlivcom rómskych detí zvýšiť záujem o 

rómsku kultúru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Jankovi Polienkovi 

November sa nesie v ŠKD v znamení rozprávky. Chceli sme aj v piatok 

spríjemniť deťom deň, aby zabudli na pochmúrne počasie a prichystali 

sme pre nich divadelné predstavenie o Jankovi Polienkovi. Scénu sme 

pripravili  v ľudovom štýle. Na stole v lampášiku horela sviečka. Na 

vyšívanom obrúsku v košíkoch boli orechy a jablká. Deti s napätím 

čakali na rozprávku. Počúvali doslova so zatajeným dychom. Ako sa 

Polienko narodil, o zlej ježibabe, dobrých rodičoch a o húske, ktorá mu 

pomohla. Deti od radosti tlieskali a veru si aj zapamätali, o čom bolo 

divadielko. Nakreslili si Janka Polienka a vyfarbili ježibabu. Odmenili 

sme ich orieškami a jabĺčkami. Deti chcú hrať divadielko a preto si to 

zopakujeme, ale už budú aj oni hercami. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Európsky týždeň boja proti drogám 

„Zober loptu, nie drogu“  

Európsky týždeň boja proti drogám, ktorý je vyhlásený Európskou 

komisiou, pripadá na tretí novembrový týždeň. Týždeň prevencie voči 

drogám a drogovým závislostiam si pripomíname od roku 1998. Deti, 

ako užívatelia drog, sú jednou z najohrozenejších skupín. Keďže ich 

organizmus sa ešte len vyvíja, závislosť u nich vzniká omnoho skôr ako u 

dospelých. 

V rámci prevencie voči drogám sme na našej škole uskutočnili rôzne 

športové aktivity pod názvom „Zober loptu, nie drogu.“ Každá trieda si 

v telocvični zašportovala. Zahrali sme si futbal, vybíjanú, hádzanú, 

naháňačky s loptou a množstvo iných hier. Žiaci VI. triedy si nakreslili 

aj kamarátov, ktorí nám všetkým spríjemňujú vestibul v našej škole. A 

o tom, že nie drogy, ale  šport, lopta, beh sú naši kamaráti svedčia aj 

naše usmiate tváričky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tvorím, tvoríš, tvoríme 
  

V každom z nás je duša umelca. Radi kreslíme, viažeme, striháme … a preto 

nás potešilo, keď sme sa s mesiacom november rozlúčili prostredníctvom 

tvorivých dielní. Uskutočnili sa u nás v škole vďaka GMOS RS . Vyrobili sme 

pletené aj viazané náramky a keďže sú Vianoce za dverami, naučili sme sa 

vyrábať aj patchworkové gule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kampaň Červené stužky  

Červená stužka je symbolom solidarity s ľuďmi HIV pozitívnymi 

a chorými na AIDS, je symbolom prevencie a boja proti AIDS.            

1. december je deň, kedy si mnoho ľudí na svete pripína červenú 

stužku a pripomínajú si tak Svetový deň boja proti AIDS. Dávajú na 

vedomie ostatným ľuďom, že podporujú HIV pozitívnych v ich 

neľahkom osude. Ukazujú tiež svoje odhodlanie proti AIDS bojovať, a to 

tak, že vedia ako sa pred infekciou HIV brániť. Naša škola sa do 

kampane zapojila v tomto roku už desiaty krát nasledovnými 

aktivitami: 

1. Celoslovenská výtvarná súťaž pre ŠZŠ Červená stužka v boji proti 

HIV a AIDS 

2. Tvorba a nosenie červených stužiek 

3. Tvorba živej červenej stužky 

4. Prednáška a beseda na tému HIV/AIDS 

5. Súťaž „Športom pre Červené stužky“  

6. Zorganizovanie aktivít  

Cieľom týchto všetkých aktivít bolo pripomenúť si nebezpečenstvo tohto 

smrteľného ochorenia, utrpenie postihnutých, a taktiež naučiť žiakov 

ten správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu 

a životu druhých ľudí. 

 

 

 

 

 



Mikuláš 

6. december je deň, keď nielen maličkí a veľkí žiaci našej školy, ale i 

pani učiteľky očakávajú príchod vzácnej návštevy. Deduško Mikuláš s 

bielou bradou v červenom kabáte s batohom plným sladkých 

prekvapení prišiel i tento rok. Všetkých potešil svojou prítomnosťou a 

ochotne zapózoval pri fotení. Deti mu z vďaky zaspievali  a 

zarecitovali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deň ľudských práv 

Cieľom aktivít, ktoré sme zorganizovali na našej škole v rámci Dňa 

ľudských práv, bolo hovoriť o ľudských právach. Okrem toho, že sme so 

žiakmi hovorili o ich právach, pripomenuli sme si v duchu ľudských 

práv aj povinnosti detí v rodine, ale aj v škole. Starší žiaci zapisovali na 

tabuľu práva a povinnosti, urobili vo dvojiciach denník potrieb a želaní. 

Žiaci podľa svojho vlastného uváženia urobili prehľad o tom, čo je pre 

ich plnohodnotný rozvoj potrebné a čo až tak potrebné nie je, ale želajú 

si to. Z týchto vybraných kartičiek potom zoraďovali potreby podľa 

dôležitosti. Naši mladší diskutovali o právach a kreslili svoje povinnosti. 

Rôznymi aktivitami sa snažíme učiť žiakov získať úctu k ľudským 

právam, ku kultúrnej identite svojej,  ale aj iných, vzájomne si 

porozumieť a akceptovať sa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vianočná besiedka 

Kde bolo, tam bolo, za siedmymi horami a siedmymi dolinami, kde sa 

voda sypala a piesok sa lial. Takto sa začína nejedna rozprávka a môže 

sa začať aj tá naša vianočná, v ktorej láska ľady rozpúšťa a ľadové 

kráľovstvo nás svojim príbehom zohrieva… 

Rozprávka patrí neodmysliteľne k čaru Vianoc. Myslíte, že sme starí na 

rozprávky? A vy dospelí, tiež ste starí na rozprávky? Odpoveď prináša 

Milan Rúfus, ktorý kedysi povedal: Rozprávky nevznikli preto, aby 

uspávali deti, ale vznikli preto, aby prebúdzali dospelých. 

Na ľudí pôsobí nejaké vianočné kúzlo, ktoré ich robí šťastnými 

a dobrými. Svetom sa šíri čarovné posolstvo Vianoc – radosť, tradície, 

priateľstvo… ľudskosť. 

Želáme Vám, nech takýto balíček, balíček úprimných posolstiev 

nechýbal ani pod vašim vianočným stromčekom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vianočné tvorivé dielne 

V utorok 21. 12. 2016 sme sa ráno ponáhľali do školy. Vedeli sme, že 

nás nečakajú knižky, perá, ale lepidlá, papier, rôzne ozdoby. Pýtate sa 

prečo? Čakali nás Vianočné tvorivé dielne. 

Vo vestibule našej školy nám pribudol vianočný stromček. No 

a samozrejme ho bolo treba ozdobiť. Preto sme si vyrábali rozličné 

vianočné ozdoby. S nimi sme si s veľkou radosťou stromček vyzdobili. 

V druhej časti našich tvorivých dielní bola vyhlásená Vianočná súťaž 

o najkrajšieho snehuliaka. Keďže na dvore nám chýbal sneh, 

snehuliačikov sme vyrábali z papiera.  Každá súťaž má svojho víťaza a 

v tej našej zvíťazili na I. stupni Sašenka Oláhová a na II. stupni Janko 

Plichta. Víťazom srdečne blahoželáme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ako sme trávili vianočne prázdniny 

 

Na Štedrý deň sme rodinkou ozdobovali vianočný stromček, dávali sme 

naň salónky , kolekcie , vianočné reťaze , anjelské vlasy a blikajúce 

sviečky. Prázdniny som trávila so svojou rodinkou. Mame som pomáhala 

variť zemiakový šalát, piekla som rezne a rybie filé. Piekla som kokosové 

guľky a okolo 18:00 hod  sme si sadli za stôl a jedli sme. Na Štefana 

mama uvarila kapustnicu. Pozerali sme rozprávky. Na Silvestra som 

piekla s mamou  veterníky  a pozerali sme chart– show. Tam spievali a 

my sme tancovali. O dvanástej sme si pripili a privítali Nový rok. Na Tri 

krále sme dávali dole stromček. Moje sviatky aj Vianoce boli 

supereeeeeer. 

         

                                                                        Janka Cibuľová 

 

Pozeral som rozprávky a dostal  som  pod stromček robota.  Pomáhal 

som mame a vybuchovali sme petardy. Boli sme spolu na návšteve. Na  

Štedrý deň sme boli vinšovať a ozdoboval som  stromček. Na Štedrý 

večer sme mali koláče, chlebíčky a rezne, hrali sme s kamarátmi futbal 

a boli sme vinšovať. Na Štedrý večer  sme kúpili kapra  a mali sme 

zabíjačku. Hrali sme aj hokej. Rodičia mi kúpili autíčko na ovládane a 

potom sme sa so sestrou hrali. Starká mi kúpila tričko, topánky, 

nohavice a loptu. 

    Janko cibuľa 

 

 



Na Štedrý deň som s mamou viazal sálónky a dával som ich na 

vianočný stromček. Mamu som poslúchal a aj som jej pomáhal.  Na 

Štedrý večer sme jedli rezne so šalátom. Pod stromček som dostal 

pištoľ. Cez sviatky som bol s kamarátom vinšovať pri starkej a pri tete. 

Na Silvestra som bol pri starkej a robili sme aj ohňostroj. Cez vianočné 

prázdniny som staval snehuliaka, guľoval som sa a hral som hokej. 

  Mirko Radič 

 

 

24. decembra som ozdoboval vianočný stromček. Dával som na 

stromček salónky, elektrické sviečky a pukance. Keď sme ozdobili 

stromček tak sme išli piecť s mamou medovníky a kokosový  koláč. 

Balili sme darčeky a keď bol večer tak sme mali prichystanú večeru. Po 

večeri sme si rozbaľovali darčeky. Pod stromček som dostal mobil, 

tričko a šampón.   

       Ján Plichta 

 

Na Štedrý deň som  ozdoboval stromček.  Dával som naň salónky, 

guličky, anjelské vlasy. Chodil som vinšovať. Na Štedrý deň sme boli 

všetci spolu. Na večeru sme jedli  rezne, šalát, rybu a kapustu. Cez 

vianočné prázdniny som pozeral pekné rozprávky ako Mrázik, 

Perinbaba, Kocúr v čižmách. Na Silvestra som urobil pekný ohňostroj. 

Potom som po Troch kráľoch stromček odzdobil.    

  Dušky Oláh 

  



Na Štedrý deň sme s rodinou ozdobovali stromček. Na večeru sme mali 

polievku a potom rezeň s kašou, klobásu a filé. Starká mi pod stromček 

kúpila mobil. Bol som vinšovať v Klenovci a aj v Hnúšti. Doma som si 

spravil ľad, aby sme sa mohli korčuľovať. Na Silvestra sme boli všetci 

doma. Cez vianočné prázdniny som pozeral rozprávky, počúval pesničky 

a hral na gitare.  

     Barnuško Oláh    

 

 

Vianočné prázdniny som trávila s mojou rodinou. Na Štedrý deň sme 

ozdobovali vianočný stromček. Dávali sme naň anjelské vlasy, salónky, 

kolekcie a vianočné gule. Mame sme pomáhali piecť tortu, vyprážať 

rezne a urobili sme zemiakový šalát. Na stole sme mali aj ovocie, jablká 

a  mandarínky. Cez vianočné sviatky som pozerala televízor. Pozerala 

som rozprávky, Tri oriešky pre Popolušku , Perinbaba, Mrázik a ešte 

ďalšie rozprávky. Na Silvestra sme kúpili šampanské , petardy , 

prskavky. Mali sme na stole šalát, rezne, ovocie, tortu, šunku 

a chlebíčky. O dvanástej  sme vypili detské šampanské, vybuchovali sme 

petardy a pozerali sme  krásne ohňostroje. Potom sme ešte trochu 

tancovali a a spievali. 

 

                     Diana Radičová 

 

 

 

 

 



ZABAVTE SA 

Vraj naša povaha sa pomocou numerológie dá vypočítať aj pomocou iniciálok 

nášho mena a priezviska. Ak sa iniciálky mena aj priezviska zhodujú, uvedené 

vlastnosti platia dvojnásobne. 

Vystihuje to aj vašu povahu? 

- A prezrádza silu a panovačnosť 

- B schopnosť prežívať veľké city 

- C sklony k hlbokým duševným zážitkom 

- D pracovitosť, neustály vývoj 

- E zručnosť, vitálnosť 

- F citlivosť, schopnosť prispôsobiť sa 

- G tajomnosť, záhadnosť 

- H nedostatok systematickosti, avšak aj veľká ctižiadostivosť 

- I túžba po láske, obchodnícke schopnosti 

- J inteligencia, umelecké sklony 

- K veľké inšpirácie a nervozita v úsilí o ich dosiahnutie 

- L precitlivenosť, napätie 

- M pracovitosť, úzkostlivosť 

- N veľkú energia a tvorivé ambície 

- O značná emotívnosť, tajné túžby 

- P diskrétnosť, ale na druhej strane uzavretosť až osamelosť 

- R ustavičné napätie, emocionálnosť 

- S časté sklamania, depresie, nervozita 



- T večné hľadanie, honba za ideálom 

- U zábrany, veľká intuícia 

- V hľadanie psychickej rovnováhy 

- Z sklony k pesimizmu, nespokojnosť 

 

Pre zábavu 

 

„Viete plávať?“  „Áno.“ „Kde ste sa to naučili?“ 

(Odpoveď tvorí tajničku osemsmerovky – 6 písmen) 

Vyškrtaj tieto slová: Bazén, bója, jazero, kanoe, kapre, kúpanie, 

potápači, nádrž, parník, plávanie, pláž, rybka, znak, žaba 

 

P L Á V A N I E 

O P P A Á V O I 

T L A D J V R N 

Á Á R O A Ó Y A 

P Ž N É Z A B P 

A A Í D E N K Ú 

Č B K E R P A K 

I A E E O N A K 

 

 



Húsenice 

 

 

 

Uhádni! Ktorá húsenica je iná než ostatné? 

 

 

 

http://kryptograf.sk/husenice/
http://kryptograf.sk/wp-content/uploads/Housenky.png


Zima očami našich detí 

 

 

 

 

 

Paľko Oláh       Nikolas Cibuľa                                       

 

 

 

 

Janko Plichta 

 

 

 

 

 

 

  

               Michal Cibuľa 



Barna Radič 

 

 

 

 

Mirko Radič 

 

 

 

 

 

 

 

Ján Tomáš 

 

     

 

 

 

 

 

Marika Tomášová 
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