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 O netradičné vyučovanie u nás v škole, sa tentokrát 

postarali žiačky kolégia Zelenej školy, ktoré si pripravili pre 

ostatných spolužiakov malé divadelné predstavenie na tému 

Kolobeh vody v prírode. Prostredníctvom dramatizácie 

predviedli ostatným ako sa kvapka Katka so svojimi 

kamarátkami kvapkami počas kolobehu mení na viaceré 

formy - obláčik, paru, či snehovú vločku. Napokon sa všetci 

žiaci do predstavenie interaktívne zapojili, keď si spoločne 

celý príbeh zopakovali.  
 



 

 

 

 V stredu, 29. októbra 2014, bol v triede 

najmenších žiakov našej školy výnimočný deň. 

Prečo? Navštívila ich naša striga Agátka, ktorá sa 

s nimi prišla zoznámiť. Naši maličkí ju od samého 

rána očakávali. A keď Agátka zaklopala na dvere, 

rýchlo deti odhodili strach a začali jej ukazovať, 

čo všetko sa už stihli v škole naučiť. Spolu si 

zaspievali, zacvičili, zatancovali a samozrejme aj 

spoločne čarovali. 

A čo im Agátka za odmenu pričarovala? 

No predsa šaška Jaška, ktorý ich 

rozveselil svojim pískajúcim nosom a 

gitarou. To bolo radosti v detských 

očkách. Deti Agátke sľúbili, že opäť sa 

naučia nové pesničky, ktoré jej radi 

ukážu na ďalšej návšteve. 

Ďakujeme Agátka za návštevu a už teraz 

sa na Teba znovu tešíme.    



 

 

  

 

 

 

 

 Žiačky kolégia Zelenej školy, ktoré si pripravili malé divadelné 

predstavenie na tému Kolobeh vody v prírode, navštívili aj deti v MŠ 

K. Pajera v Klenovci. Aj im kvapka Katka so svojimi kamarátkami 

kvapkami predviedla prostredníctvom dramatizácie ako sa počas 

kolobehu mení na viaceré formy - obláčik, paru, či snehovú vločku. 

Detičkám sa predstavenie veľmi páčilo, za čo sa dievčatám odmenili 

silným potleskom a dievčatá im zase na pamiatku nakreslili na líčka 

kvapku, obláčik či slniečko.  

 

  



  

 

 V stredu prišiel medzi nás Divadelný 
súbor Bez opony z Banskej Bystrice a 
vtiahol nás do deja nevšedného 
spracovania známej rozprávky o Červenej 
Čiapočke. Príbeh sa odohrával v malej 
krajinke na nie veľkej čistinke, pri 
stredne hustom lese kdesi pri Štrbskom 
Plese. No a tam žil pachltný, na 
sladkosti zaťažený, lenivý, večne pred 
telkou vysedávajúci vlk Rudo. Pravdaže 
aj malé veselé a múdre dievčatko s 
červenou kapucou 
a košíkom plným 

dobrôt. Táto veršovaná, pesničkami a 
humorom popretkávaná rozprávka, kde 
herci interaktívnou formou zapájali 
malých zajačikov a veveričky - naše 
nezbedné detičky - do deja, mala aj 
výchovný charakter. Vyzývala deti, aby 
nezabúdali na pohyb na čerstvom 
vzduchu, jedli veľa ovocia a zeleniny a 
aby si nezabudli čistiť zuby. 

 



 

 

 V stredu, 26. novembra 2014, sa naše 

najmenšie tanečníčky a tanečník zúčastnili už 4. 

ročníka tanečnej súťaže špeciálnych základných škôl 

s názvom „Tanec v nás“ v Jelšave. 

 Súťažiaci boli zaradení do 2 kategórií - mladší žiaci a 

starší žiaci. Naši tanečníci tancovali na melódiu 

známej detskej „hitovky“ Gummy macko v kategórii 

mladší žiaci. 

 A ako sa umiestnili? Okrem toho, že malí 

„mackovia“ zaujali svojim výzorom, porotu 

presvedčili aj tanečným výkonom a získali spomedzi 

silnej konkurencie krásne 1. miesto. No a ktorí 

mackovia reprezentovali našu školu? Predsa Deniska a Nikolka Cibuľové, Natka 

a Saška Oláhové a Aďko Cibuľa. 

Touto cestou ďakujeme organizátorom za podujatie plné hudby a tanca, a 

našim maličkým „macíkom“ za úspešnú reprezentáciu školy. 



 

 

 Červená stužka je medzinárodným symbolom 

solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými 

chorobou AIDS. Červená, ako symbol krvi a života. Na 

Svetový deň boja proti HIV/AIDS, ktorým sa stal prvý 

decembrový deň si ľudia na celom svete pripínajú 

červenú stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj k 

HIV/AIDS. Prvý december je na celom svete venovaný 

boju proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na 

problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej 

šírení a najmä prevencii. Naša škola sa každoročne 

zapája do Kampane Červené stužky. Do ôsmeho 

ročníka kampane sme sa zapojili aj MY. 

  



 

 

  

 Už ideeeeeee…!“ Výkrik radosti sa niesol celou školou. Konečne prišiel 

očakávaný Mikuláš v červenom kabáte a v červenej čiapke s ooobrovskou 

bielou bradou. Iskierky radosti v očiach detí obmäkčili aj dvoch Mikulášových 

pomocníčkov - čertíkov. Každý dostal vytúžený balíček do čižmičky a srdiečko z 

lásky na líčko. Malí aj veľkí ďakujú Mikulášovi a čertíkom za možnosť prežiť 

zázračnú chvíľu v zhone každodennosti   

 

Mik, mik Mikuláš, prišiel s čertom na koláč, 

sľubujem, sľubujem, že už hnevať nebudem… 



 

 

 V pondelok k nám 

zavítali pracovníci Detskej 

misie zo Zvolena, ktorí nám 

prostredníctvom otázky 

„Čo je dôležitejšie - obraz 

alebo rám?“ priblížili 

skutočný význam Vianoc. 

Hovorili nám o tom, čo sa pred viac ako 2000 rokmi odohralo v 

Betleheme v jasličkách, o narodení Ježiša. Dozvedeli sme sa, že 

Vianoce nie sú len o darčekoch, ale máme si pripomenúť, že Boží Syn 

Ježiš sa narodil pre nás, pre teba. Naučili sme sa aj novú vianočnú 

pieseň a zodpovedali sme niekoľko kvízových otázok. 



 

 

Schádzate sa zase pri stromčeka jase, 

kde vás láska spája, pripájam sa aj ja so želaním krátkym, 

aby krásne sviatky, priniesli Vám chvíle radostné a milé. 

 

 Tradičnými vianočnými vinšami bola vo štvrtok otvorená Vianočná 

besiedka. Vianoční koledníci, muzikanti, speváci, tanečníčky, herci a 

snehuliačikovia priblížili svojim programom neopakovateľnú atmosféru 

prichádzajúcich Vianoc a v srdiečkach nám zanechali lásku, šťastie a hrejivý 

pocit, ktorý nás bude sprevádzať počas vianočných prázdnin v našich 

domovoch. 



 

 

 Posledný deň pred vianočnými sa už tradične na našej škole 

uskutočnil Vianočný turnaj v stolnom tenise. Tento rok sa ho 

okrem žiakov zúčastnili aj niektoré pani učiteľky a pán učiteľ. 

Všetci hrali s plným nasadením, dievčatá aj chlapci, deti i dospelí, 

žiaci aj vyučujúci. Svojou hrou ukázali, že stolný tenis im prirástol k 

srdcu. 



Moja budúcnosť 

 

Ja budem futbalistom  

V budúcnosti budem hrať futbal, lebo ma to baví. 

Budem mať veľký dom. Kúpim si futbalovú loptu aj 

futbalový dres. Budem trénerom futbalu. Kúpim si 

veľké futbalové ihrisko. 

Chcel by som chodiť na olympiádu. 

Chcel by som mať dobré auto a veľkú rodinu s 

deťmi.    

          Kevin 7.ročník 



Moja budúcnosť  

Ja budem predavačka  

V budúcnosti chcem vychodiť obchodnú školu a  potom budem pracovať ako 

predavačka v dákom obchod. Budem robiť všetko čo budem myslieť že je to 

pre mňa dobré. Budem mať vynikajúci život. Bývala by som v Bratislave alebo 

v Lučenci a mala by som naj priateľa na svete. Budeme potom by  som mala 

bábo a boli by sme najšťastnejší na svete.    A budeme  mať obrovský dom 

s krásnou záhradou s veľmi veľa kvetmi  a krásne autíčko. Každý rok budeme 

chodiť niekde na dovolenky.   

  Nataša 8. ročník 
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