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Deň pre bezpečnejší internet 

 

 

Moderné technológie sú dnes, pre mnohých z nás, samozrejmosťou. Uľahčujú nám 

to v práci, v škole, aj v súkromnom živote. Internet aktívne používajú nielen 

dospelí, ale aj deti, na ktoré v digitálnom svete číhajú mnohé hrozby alebo 

nevhodný obsah. 8. február 2021 bol Dňom pre bezpečnejší internet. Žiaci 

druhého stupňa plnili aktivity zamerané na riziká súvisiace s používaním internetu. 

Diskutovali o ôsmych jednoduchých krokoch, ktoré im môžu pomôcť pracovať, 

hrať hry, nakupovať alebo žiť online čo najbezpečnejším spôsobom. 



Svetový deň bez mobilu 

 

Tento školský rok je pre nás všetkých netradičný. Nejakú dobu sme si 

museli zvyknúť učiť sa dištančne. Svetový deň bez mobilu sme si so žiakmi 

pripomenuli inak ako minulé roky. Ich úlohou bolo vypracovať pracovný 

list, kde okrem iných úloh mali napísať a nakresliť ako môžu vhodne 

tráviť voľný čas. Tí žiaci, ktorí majú doma mobil a internet, nám poslali 

svoje fotky čo robia vo svojich voľných chvíľach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medzinárodný deň žien 

 

Kto je to žena? Aké ženy žijú u vás doma? Čím je žena výnimočná? Prečo 

majú dnes ženy sviatok? 

Nad takýmito otázkami uvažovali žiaci IV. triedy v pondelok 8. marca. 

Znovu si uvedomili dôležitú úlohu ženy – matky v živote každého 

jednotlivca, ale i významnú úlohu ostatných žien, ktoré každý deň 

stretávajú: žena – starká, žena – suseda, žena – učiteľka, žena – 

predavačka … 

Zvoleným ženám zo svojho okolia potom vyrobili pozdravy k MDŽ. 

 

 

 

 

 



Uspeli sme v 9. ročníku výtvarnej súťaže Rodina bez 

cigariet 2020 

  

Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do výtvarnej súťaže Rodina 

bez cigariet, ktorú už po deviatykrát organizovalo OZ Rodina a spoločnosť. 

V termíne od 15.1. 2021 do 15.2.2021 prebiehalo internetové hlasovanie, do 

ktorého sa opakovane mohol zapojiť každý, kto má Facebook. Tentokrát, pre 

žiakov našej školy, dopadlo hlasovanie úspešne. 

V celoslovenskej internetovej súťaži sme dosiahli nasledovné umiestnenie: 35. 

miesto: Diana Radičová, počet hlasov: 197 36. miesto: Dominika Cibuľová. Počet 

hlasov: 197 37. miesto: Ľubomír Radič, počet hlasov: 196 39. miesto: Nikoleta 

Cibuľová, počet hlasov: 193 

Menovaným žiakom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ich ďalšie úspechy. 

 



Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii 

 

21. marec sa slávi na celom svete ako Medzinárodný deň boja proti rasovej 

diskriminácii.  Ľudia sa od seba odlišujú. Je prirodzené, že každý z nás je iný, 

jedinečný, svojský. Tolerancia je schopnosť akceptovať a nakoniec i uznať, 

že  každý z nás je iný. Preto sme sa rozhodli, že aj my si pripomenieme tento 

významný deň. Chceli sme ukázať, že diskriminácia nám nie je  ľahostajná. Ako? 

Dali sme si dištančnú úlohu. Žiaci našej školy  sa v tento deň obliekli do čierno – 

bielej kombinácie a takto dali najavo svoj názor. 

 



Svetový deň vody 

  

 

Bez jedla človek vydrží aj mesiac, ale bez vody necelý týždeň. Samotný život 

vznikol vo vode a človek i všetky živočíchy ju potrebujú k svojmu životu. Je 

len na škodu, že väčšina z nás si tieto fakty neuvedomuje a zabúdame na 

to, že voda je vyčerpateľný zdroj. 

Našťastie aspoň jeden deň v roku (22.3.) si všade na svete ľudia 

pripomínajú, aká je voda pre nás dôležitá, a prečo je potrebné naučiť sa ju 

šetriť. 

Každoročne si pripomíname Svetový deň vody v rámci vyučovacieho 

procesu, ale momentálna pandemická situácia na Slovensku nám tento rok 

túto možnosť zobrala. Naše vyučovanie prebiehalo dištančným spôsobom, 

preto sme dostali na úlohu vypracovať  pracovné listy na tému Svetový deň 

vody. Pracovné listy obsahovali krátky článok a k nemu bolo treba 

vypracovať úlohy. Žiakom sa podarilo úlohu splniť, niektorí žiaci poslali aj 

pekné nakreslené obrázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



22. apríl Deň Zeme 

  

Aspoň jeden deň v roku by sme mali venovať našej planéte 22. apríl Deň Zeme. 

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. 

Dnes sme si pripomenuli tento deň aktivitami v triedach nakoľko nám počasie 

veľmi neprialo. 

Rozprávali sme sa s pani učiteľkami na rôzne témy, ochrana životného prostredia, 

ochrana prírody, prírodných zdrojov, znečisťovanie vody, recyklácia………. 

Žiaci zhotovili plagát, vypracovali pracovné listy s rôznymi úlohami a napísali 

zaujímavé priania našej Zemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deň narcisov 

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Liga proti 

rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha 

pacientom v ich konkrétnych problémoch súvisiacich s ochorením už 30 rokov. 

Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje 

zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti 

liečby onkologických ochorení. 

Viacerí sa v mesiaci apríl pripravovali  na tohoročnú zbierku, ale vzhľadom na 

situáciu v akej sa nachádzame, je zbierka preložená na mesiac jún. A keďže Deň 

narcisov nie je žiaden medzinárodný deň, my sme si v škole tento deň pripomenuli 

výtvarnými aktivitami, ktorými sme vyjadrili nádej a spolupatričnosť s ľuďmi, 

ktorí bojujú s onkologickým ochorením. 

 

 

 

 

 

 



Obchodovanie s ľuďmi 

Obchodovanie s ľuďmi predstavuje závažný fenomén, ktorý zasahuje krajiny po 

celom svete. Popri obchodovaní s drogami a nelegálnom obchode so zbraňami sa z 

obchodu s ľuďmi stal jeden z troch najvýnosnejších a zároveň aj najrýchlejšie sa 

rozvíjajúcich druhov organizovanej trestnej činnosti. Boj proti tomuto fenoménu 

je neľahký aj vzhľadom na to, že sa neustále objavujú nové spôsoby jeho páchania. 

Dňa  27. apríla sme sa zapojili do preventívnej kampane  „Obchodovanie 

s ľuďmi“. Vysvetlili sme si, ako funguje tretí najvýnosnejší obchod na svete týkajúci 

sa novodobého otroctva, aké manipulácie využíva tento dobre organizovaný zločin. 

Pozreli sme si aj film o obchodovaní s ľuďmi. Povedali sme si, na čo si dávať pozor 

pred vycestovaním za prácou do zahraničia a tiež ako postupovať v prípade, že by 

sme sa dostali do problémov. 

Podobne ako mnohé iné nelegálne činnosti, aj obchodovanie s ľuďmi organizujú 

najmä rozsiahle zločinecké skupiny. Ide pritom o vážne porušovanie ľudských 

práv – zneužívaním osôb na vlastné obohacovanie proti ich vôli. Nezriedka sú obete 

obchodovania s ľuďmi týmito následkami poznačené na celý život! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beseda s policajtom 

 

Dňa 28.apríla 2021 sme v našej škole zorganizovali besedu s príslušníkom 

Obecnej polície v Klenovci , Martinom Štefánikom. Pán policajt sa v úvode 

deťom predstavil a prezradil im, že ako obecný policajt v Klenovci začal 

pracovať už v roku 1994, kde zotrval 1 a pol roka. Potom 26 rokov 

pracoval ako príslušník PZ. V súčasnosti je opäť príslušníkom Obecnej polície 

v Klenovci a dozerá na poriadok v našej obci. Beseda s pánom policajtom 

bola zameraná na prevenciu trestnej činnosti detí a mladistvých. Rozoberal 

so žiakmi problematiku najčastejších priestupkov a trestnej činnosti 

mladistvých v škole i mimo nej. Informoval žiakov o tom, aké tresty im 

hrozia za porušovanie zákonov. Žiaci so záujmom počúvali a občas položili 

pánovi policajtovi otázky, na ktoré im trpezlivo odpovedal. Žiaci sa počas 

besedy dozvedeli aj o práci obecnej polície. “Obecná polícia zabezpečuje 

verejný poriadok v obci, chráni majetok obce a občanov, dbá na ochranu 

životného prostredia, na dodržiavanie poriadku a čistoty…” Pán policajt 

deťom vysvetlil, čo jednotlivé úlohy znamenajú v praxi a uviedol konkrétne 

prípady, ktoré obecná polícia rieši. Beseda bola veľmi poučná a zaujímavá. 

 



Deň Slnka  

  

Deň Slnka. Zvláštny deň, zvláštny sviatok. Ako prvé som sa detí opýtala, 

prečo asi má svoj sviatočný deň aj Slnko? Ich odpoveďami bolo: „Lebo je 

pekné a dobré.“ A ako asi vidí a vníma Slnko nás ľudí? Vidí nás ako pekných 

a dobrých? 



Deň matiek 

  

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Je to špeciálny čas 

povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im 

našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. 

A tak sme si tento sviatok pripomenuli aj v našej škole. Detičky kreslili, strihali, 

vyrábali pozdravy pre svoje mamičky. A tie staršie svoje mamky aj opísali. 

Samozrejme do všetkého vkladali láskavý kúsok seba. 



Pohybom ku zdraviu 

  

Pravidelná pohybová aktivita má veľký význam u detí, pričom je vhodné 

ich viesť k primeranému pohybu už od útleho veku, čím sa vytvárajú 

správne návyky aj v dospelosti. 

Vzhľadom na zvýšenie potreby pohybovej aktivity sa v máji 2002 rozhodla 

Svetová zdravotnícka organizácia iniciovať a zaradiť do svojho kalendára 

svetový deň pod názvom – Pohybom ku zdraviu.  Tomuto dňu pripadá 

každoročne desiaty máj. 

U nás v škole tiež vedieme žiakov k pravidelnému pohybu, a preto sme aj 

tento rok strávili niekoľko dní v mesiaci máj pohybom na čerstvom 

vzduchu, či už v prírode, na školskom dvore alebo na ihrisku v blízkosti našej 

školy. Veríme, že sme aspoň takýmto spôsobom prispeli k zdraviu všetkých 

zúčastnených žiakov našej školy. 

 



Deň Afriky 

 

Medzinárodný deň Afriky sa oslavuje v deň výročia dnes už neexistujúcej 

Organizácie africkej jednoty, ktorá je hlavným motívom spoločného sviatku 

Afričanov a oslavy kontinentu sa spoločnou minulosťou a nádejami. Tento deň sa 

pripomína na celom svete. My sme sa na chvíľu premiestnili na africký kontinent. 

Putovali sme po šiestich rôznych krajinách Afriky.  Žiaci spolu s pani učiteľkami 

si počas niekoľkých dní pripravovali rôzne zaujímavosti o jednotlivých krajinách 

Afriky, ktoré potom  pred ostatnými spolužiakmi odprezentovali. 

 

 





Koľko lásky je vo vašom srdci? 

 

„Počas mesiaca lásky by sa nemal nikto cítiť sám, a preto ukážte nám, koľko lásky 

je vo Vašom srdci,“ takto znie slogan novej celoslovenskej akcie, ktorá by mala 

práve v mesiaci máj potešiť srdcia osamelých seniorov. 

Od 1. do 31. mája sme mohli niekoho potešiť ručne robenou pohľadnicou. Zapojili 

sme svoju fantáziu a vložili sme aj kúsok svojho srdca. Vyrobenú pohľadnicu 

sme potom odniesli do  vybraného domova pre seniorov z vopred vytvoreného 

zoznamu. Nami vybraný domov bol nachádzajúci sa v blízkosti našej školy 

v Klenovci. 

Veríme, že sme aj takýmto malým gestom potešili nejedno srdiečko. 

 



Družinársky deň detí 

  

júna oslavujú svoj sviatok všetky deti na celom svete. Tento významný deň si deti 

v školskom klube detí spríjemnili rôznymi aktivitami, ktoré pre nich pripravila 

pani vychovávateľka Mirka. Najskôr sa spolu zahrali na cukrárov a každý sám si 

urobil sladkú maškrtu. A keďže deti vedieme aj k zručnostiam pri prácach v 

domácnosti, po hostinke nasledovalo upratovanie. Každý si po sebe poumýval svoj 

pohár a spoločne upratali stoly. Potom nasledovalo kolo hier a súťaží. Deti postupne 

prechádzali “mínovým poľom”, čím si trénovali svoju pozornosť a pamäť. Komu 

sa podarilo nájsť cestu cez celé pole, získal sladkú odmenu. Počas popoludnia 

nechýbal ani deťmi veľmi obľúbený stoličkový tanec, hľadanie diamantov, hudba, 

smiech, balóny a výborná nálada. Nakoniec sme zvyšok popoludnia strávili 

športovými aktivitami na školskom dvore. Deti odchádzali domov s balónmi, 

úsmevom na tvári a radostnou náladou.  

  



Dopravné ihrisko 
  

V utorok 15. 6. 2021 sme boli na dopravnom ihrisku v Hnúšti. Pán policajt 

nám hovoril o kolobežkách, bicykloch, prilbách, značkách. Bolo nám veľmi 

dobre a samozrejme sme boli aj na „zmrzke“.  

                                                                                 



Deň otcov 

Deň otcov je sviatok, ktorým oslavujeme otcovstvo a vzdávame úctu našim 

„hlavám“ rodín. Dátum Dňa otcov nie je stále rovnaký, nakoľko vždy 

pripadá na tretiu júnovú nedeľu. Tento rok mu teda pripadala nedeľa 20. 

júna 2021. 

Aj my sme si tento deň so žiakmi pripomenuli. Presne tak, ako to býva na 

Deň detí, Deň žien, Deň matiek. Všetci majú tú svoju špeciálnu pripomienku 

v kalendári. No nie je to len o tom jednom špeciálnom dni, pretože deti 

ostávajú pre svojich rodičov deťmi po celý život a rodičia sú rodičmi pre 

svoje deti od ich narodenia po celý život. 

 

 

https://www.finance.sk/183893-sviatky-2020-kedy-budu-obchody-na-slovensku-zatvorene/


Posledný deň v škole 

  

Je to záver školského roka, ktorý v nás ešte dlho bude vyvolávať zvláštne 

pocity. Pandémia nového koronavírusu pred nás postavila nové výzvy doma 

aj v škole. Okrem toho prebiehala rekonštrukcia školských budov, čo tiež 

skomplikovalo priebeh vyučovania. No my sme sa nevzdali a naučili sme sa 

zvládať školu aj mimo školy. Znamenalo to domáce dištančné vzdelávanie 

a aj vyučovanie v náhradných priestoroch – Komunitné centrum a bývalá 

fara zboru ECAV v Klenovci. Posledný júnový deň ukončil rok otázok, 

komplikácií, presunov, ale aj rok nových skúseností, vedomostí, kompetencií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 Zdena Radičová 

Natália Cibuľová 

Natália Oláhová, Michal Oláh,  Erik 

Cibuľa, Simon Cibuľa, Anežka Oláhová, Dominik Oláh, 

Dominik Cibuľa, Enrico Cibuľa, Mgr. Denisa Mináčová 

jún 2021 

: marca 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


