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 V rámci propagácie zdravého životného štýlu sme v utorok 31. 3. 2015 v 

našej škole zorganizovali Veľkonočný stolnotenisový turnaj, v 

ktorom si svoje sily zmeralo 10 chlapcov a 8 dievčat z našej školy. 

Boli sme svedkami vynikajúcich športových výkonov - deti bojovali o každú 

jednu loptičku… 

Celkovým víťazom turnaja sa stal Dušan Dušky Oláh, ktorý v rozhodujúcom 

zápase zdolal Janku Cibuľovú a zaslúžene si prevzal hlavnú cenu - čoko zajaca. 

 
 



 

 V pondelok, 13. apríla, niektorí žiaci I. stupňa 

prežili pekný, rozprávkovo - čarovný deň. 

Rozprávkový bol doslova, pretože sme navštívili 

mestskú knižnicu prof. Štefana Pasiara v Hnúšti. Tam 

sme sa prostredníctvom knižiek premiestnili do sveta 

zvieratiek, rozprávkových bytostí a iných čarovných 

postavičiek. Vypočuli sme si nám už známu rozprávku 

O troch prasiatkach, spolu sme si zaspievali a aj 

zarecitovali. A aby sme naplno využili tento slnečný 

rozprávkový deň, vyšantili sme sa aj na pirátskej lodi, 

či v rozprávkovom domčeku priamo na čerstvom vzduchu. 

Mnohí z nás, najmä tí najmenší, boli v „dome plnom kníh“ po prvýkrát v živote. A to, že sa 

nám tam veeééľmi páčilo, svedčia aj naše spokojné úsmevy. Za pekný rozprávkový deň 

ďakujeme. 



  

 

 Deň Zeme je deň venovaný 

našej planéte Zem. Každoročne 

sa koná 22. apríla. Ide o 

ekologicky motivovaný sviatok, 

upozorňujúci ľudí na dopady 

ničenia životného prostredia a 

rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. Je potrebné si uvedomiť, že zemské 

zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného 

prostredia a prostredníctvom spoločného 

celosvetového úsilia chrániť poklady Zeme aj pre 

budúce generácie ľudí a ostatných tvorov 

žijúcich na našej Zemi. Zdrojom problémov je 

recyklácia. Tým, že veľa ľudí nerecykluje, sa 

vytvára odpad, ktorý znečisťuje životné 

prostredie. Je neuveriteľné, čo všetko sa dá 

vyrobiť z materiálov, o ktorých sme si mysleli, 

 že sú už nepoužiteľné. 

 

 

 

 



  



 

 

  

 

 

 

 

 Naši malí žiačikovia urobili veľmi dobrý skutok. Pri príležitosti Dňa Zeme 

boli vyčistiť „našu studničku“, o ktorú sa stará naša škola, znova upravili okolie 

studničky, vyzbierali množstvo odpadu, ktorí tam v našej prírode určite 

nerastie, ale rozhadzujú ho tam ľudia. Mali by sa títo ľudia zamyslieť, ako by to 

vyzeralo na našej Zemi, keby každý takto rozhadzoval odpadky. 



 

 

 

 

 

 

 

6. mája 2015 sa v našej škole konalo ďalšie kolo  

regionálnej recitačnej súťaže. 
V tomto roku k nám zavítalo 27 súťažiacich z Tisovca, Hnúšte, Rimavskej Soboty ,Revúcej, 

Jelšavy a samozrejme, aj od nás, z Klenovca. 

Súťaž otvorila naša pani riaditeľka Mgr. Janka Pohorelská. Potom sa do telocvične nahrnulo 7 

trpaslíkov, spolu s krásnou Snehulienkou. Zahrali nám krátku scénku, zatancovali… 

…a začalo sa súťaženie… 

 

Porota v zložení Eva Brndiarová, Milada Kochanová a Marianna Resutíková mala i teraz plné 

ruky práce. Deti recitovali s obrovským zanietením a dávali do svojich výkonov celé srdce. 

 

 
 



 

 

 

 Tretí májový utorok sa na celom svete 

oslavuje ako Svetový deň mlieka. Tento deň sme 

sa na našej škole zamerali na poukázanie 

významu mlieka ako jednej z dôležitých a 

nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. 

Mladším žiakom kravička Elička porozprávala 

ako sa mlieko dostane od kravičky až do 

obchodu. V každej triede si potom žiaci spolu s 

pani učiteľkami pripravili mliečne dobroty. 

Všetci si zaželali dobrú chuť. S radosťou zjedli 

to, čo si pripravili, iní si pochutili na nápoji z 

mlieka. 

Takže s mliekom… na zdravie  
 



- Uprostred tohto týždňa k nám zavítal Viktor. 

- To nie je novinka, veď k nám chodí každý deň siedmak 

Viktor. 

- Ale nie ten Viktor. Prišiel k nám Viktor Guľváš. 

- Prečo k Vám prišiel? 

- Od ôsmej nám hral na gitare a spieval veselé pesničky. 

- Nejakú pesničku Vás aj naučil?  

- Naučili sme sa pesničku Afrika a prostredníctvom nej sme 

sa naučili aj cudzie reči, napr. maďarsky, anglicky, 

francúzsky aj taliansky. 

- Aké pesničky Vám ešte zaspieval? 

- Spieval pesničky pre malých, napr. Farby, Remeselníci, 

ale zanôtil aj veľkým, napr. Skrývačka, Blcha či Rock 'n' 

roll, pri ktorej sme si s Viktorom aj zatancovali. 

- Ktorá pesnička sa Vám najviac páčila? 

- Jednoznačne Martina z Martina. 

- Čo by ste Viktorovi na záver odkázali? 

- Ďakujeme mu za veselú hodinku pri počúvaní jeho 

zábavných a zároveň poučných pesničiek. Budeme radi, ak 

k nám ešte niekedy v budúcnosti zavíta.  

 



„Podaj ruku, vráti sa Ti 

celé srdce“ 

pod týmto heslom sa niesol štvrtok 21. mája 

2015, kedy naša škola organizovala 4. ročník 

vedomostnej súťaže Červeného kríža. Súťaže sa 

zúčastnili žiaci špeciálnych základných škôl z  

Revúcej, Hnúšte, Brezna a Klenovca. 

5 členné družstvá súťažili v teoretickej časti a praktickej činnosti, ktorá pozostávala zo 

základného postupu poskytovania prvej pomoci pri ošetrení rôznych zranení. 

Zvíťazili družstvo ŠZŠ Brezno, druhé miesto získala ŠZŠ Hnúšťa, tretie miesto získala ŠZŠ 

Revúca a štvrté miesto získala ŠZŠ Klenovec. Všetkým zúčastneným družstvám úprimne 

blahoželáme.  



 

 

 

Deň Afriky sa oslavuje v deň výročia dnes už neexistujúcej 

Organizácie africkej jednoty, ktorá vznikla ako reakcia na koniec kolonizácie v 

Afrike. Jednota je aj hlavným motívom spoločného sviatku Afričanov a oslavy 

kontinentu sa spoločnou minulosťou a nádejami. My sme sa pridali k 

medzinárodným oslavám Dňa Afriky v rytme afrických piesní a tancov. Žiaci 

všetkých ročníkov si vyrobili africké hudobné nástroje z netradičných 

materiálov. Žiaci predviedli svoje ručne zhotovené africké hudobné nástroje, na 

ktorých v sprievode afrických rytmov svojim spolužiakom nielen zahrali, ale aj 

zatancovali.  

Všetci máme city a vlastný rozum, všetci cítime 

bolesť, vieme milovať a aj nenávidieť bez 

rozdielu farby pleti, pováh alebo štýlov. Či sú to 

Slováci, či sú to Afričania, všetci na svete majú 

to isté: srdce, ktoré bije všetkým rovnako. 

Nemali by sme sa odcudzovať podľa farby pleti 

alebo národnosti, lebo niektorí možno že ani 

nechceli byť tam, kde sú a chceli by byť niekde 

inde…  
Nataša Oláhová 8. ročník  

 



 

 

 1. jún patrí tradične deťom. Rozprávkový 
dvor, skvelá nálada a bohatý program plný hier, 
smiechu i zábavy. Aj takto možno stručne 
charakterizovať náš Rozprávkový deň detí. 
Deti pri príchode do školy vítala veselá hudba a 
školský dvor plný rozprávkových postavičiek. A 
nielen kreslených. Okrem už známej strigy 
Agátky a čertíka Bertíka na jednotlivých 
stanovištiach čakali skutočná Šmoulinka, 

Snehulienka, Kýblik, Včielka Maja, Flip, Víla Amálka, ba i Vodník. Deti si popri 
svojej telesnej zdatnosti mohli svoju silu vyskúšať s Kubkom a Maťkom, chytrosť 
s Patom a Matom a ich „mokrým a peniacim sa mydlom“, a pamäť im preskúšal 
tatko Šmolko. A aby toho nebolo dosť, v rozprávkovom obchodíku ich čakala 
Šašuľka, ktorá dozerala na to, aby si deti svoje nazbierané pečiatky vymenili za 
sladkú odmenu či nejakú inú drobnosť. A ako v každej rozprávke býva, že na 
konci je zvonec a rozprávky je koniec, aj my sme museli náš  

Rozprávkový deň detí ukončiť. 
 
 

 



 

 

 Dňa 4. júna mali možnosť žiaci 
špeciálnych základných škôl príležitosť 
prezentovať svoje pohybové zručnosti 
na oblastnom kole športových hier 
žiakov špeciálnych škôl, ktoré tento rok 
organizovala ŠZŠ v Hnúšti. Všetci žiaci 
sa predviedli vynikajúcimi výkonmi v 
jednotlivých disciplínach. Žiaci našej 
školy neboli výnimkou a dosiahli 
krásne úspechy. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ďakujeme organizátorom súťaže za skvelú organizáciu a náladu počas celého 
dňa a taktiež všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili športových hier za skvelé 
výkony!  



  

 

  

 

 

 

 

 Dňa 9.júna sa 18 žiakov našej školy zúčastnilo návštevy dopravného 

ihriska v Hnúšti, aby sme si pripomenuli a zároveň zopakovali, ako sa máme 

správať na cestných komunikáciách počas letných prázdnin, ktoré sa už 

nezadržateľne blížia. Náčelník mestskej polície pán Migaľa nás oboznámil s 

pravidlami a poučil nás, čo všetko musí mať každý bicykel. Pod dozorom sme sa 

povozili a už sa tešíme kedy sa znovu spolu stretneme. Veľmi pekne ďakujeme. 



 

 

Spolu so svojou triedou vytvor 

zaujímavý a originálny plagát na tému 

Jazdecký klub Excel Madon. 

Týmto „jednoduchým“ pokynom sme 

otvorili súťaž pre triedy žiakov 

II. stupňa. Ich úlohou bolo za určité 

obdobie vytvoriť spoločný plagát, ktorý 

bol „vstupenkou“ do Jazdeckého klubu 

Excel Madon v Rimavskom Brezove. 

Vstupenku získala VI. trieda s 

triednou učiteľkou Katkou. 

 

          Gratulujeme  
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