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Recyklohry – úloha Cesta mobilu 

 

Už niekoľko rokov sa aktívne zapájame do úloh Recyklohier. Ani 

teraz sme nezabudli. Žiaci I. stupňa ŠZŠ mali za úlohu vyrobiť 

domáci telefón. K jeho výrobe použili plastové tégliky a jeho 

funkčnosť zdokonalili šnúrkou a korálkou. Vyrobené telefóny žiaci 

odskúšali, telefonovali svojim spolužiakom. Na prekvapenie nás 

všetkých telefóny dokonale fungovali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ďalšou úlohou bolo vymyslieť krátky príbeh a zahrať divadielko 

na tému: Ako sa zvieratká dorozumievajú bez mobilu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príbeh zvierat: Jedného dňa sa zebra vybrala na vychádzku. Keď 

tu zrazu sa pred ňou objavil tiger. Bez slov sa na ňu vrhol. Zebra 

sa tak zľakla, že sa ukryla do najbližšej jamy. Ako tam bola 

ukrytá, utekala popri nej žirafa. Zebra z jamy vyskočila 

a utekala jej oproti, aby ju zastavila. Kývaním uší naznačila, že 

tam číha nebezpečenstvo a tak spolu išli hľadať pomoc. Tú našli 

v podobe veľkého slona, ktorý sa tigra nezľakol. Svojim 

chobotom ho pomaly odohnal ďaleko, aby mali zvieratká už 

navždy pokoj. 



Ani žiaci druhého stupňa nezostali bez úlohy. Ich úlohou bolo 

vypracovať pracovný list s názvom: Výrobné a dopravné cesty 

mobilného telefónu. S pomocou pani učiteľky na mape 

vyhľadávali informácie potrebné k vyriešeniu zadanej úlohy. 

Najzaujímavejšia úloha bola: Ako a kde sa ťažia krvavé 

nerasty. Úlohou bolo zhotovenie plagátu a prezentácia získaných 

informácií spolužiakom. 

Žiaci 8. ročníka vyhľadali na internete informácie o ťažbe 

krvavých nerastov, ktoré sa používajú do mobilných telefónov. 

Zo získaných informácií zhotovili plagát pre svojich spolužiakov, 

ktorým prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania odovzdali 

získané informácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deň  komplimentov 

Kompliment je dobromyseľné a priateľské  vyjadrenie sa k inej osobe na 

vyjadrenie a vyzdvihnutie  niečoho, čo sa nám na danej osobe obzvlášť páči 

alebo čo na nej pozitívne oceňujeme. 

V rámci Medzinárodného dňa komplimentov sa aj naši žiaci na hodinách 

etickej a triednickej hodiny učili vyjadriť kompliment svojim spolužiakom 

v triede. Na záver tohto dňa mali žiaci za úlohu  napísať kompliment svojim 

spolužiakom. Myslíme, že sa im to všetkým podarilo a pri aktivite zažili 

mnohé úsmevné situácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prevencia pred extrémizmom 

 

Extrémizmus patrí v súčasnosti k veľmi častým témam, ktorým 

sa venuje pozornosť. Výskyt prejavov extrémizmu bol 

zaznamenaný aj v základných školách a je teda potrebné venovať 

pozornosť prevencii tomuto, čoraz častejšie sa vyskytujúcemu sa 

javu. Vytvorenie správnych názorov a postojov mladých ľudí je 

často podmienené získaním dostatočného množstva objektívnych 

informácii.  My sme sa taktiež rozhodli priblížiť tento jav našim 

žiakom formou besedy a filmu „Nech je svetlo“. Film je 

o mladom Adamovi, chlapcovi, ktorý bol členom polovojenskej 

mládežníckej skupiny, ktorý sa  zaplietol do šikany a usmrtenia 

spolužiaka. Aby sa predchádzalo takýmto nežiadúcim javom, je 

veľmi dôležité venovať pozornosť vytvoreniu dobrých vzťahov 

medzi žiakmi v triede, viesť ich k osvojeniu si morálnych a 

etických hodnôt, naučiť ich vzájomne sa akceptovať a tolerovať. 

 

 

 

 

 

 



V zdravom tele – zdravý duch 

 

 „V zdravom tele  – zdravý duch“ je výrok, ktorý používali už 

starí Gréci. Človek sa cíti dobre, keď je zdravý.  A to nielen po 

fyzickej, ale aj po psychickej stránke, nehovoriac o aktuálnej 

záťaži na organizmus spojenej s ochorením COVID -19 . 

Najmä v takomto náročnom období by mal byť pohyb aktivitou, 

ktorá je pravidelne zaradená v našom dennom pláne. Práve 

z tohto dôvodu sme sa aj my počas celého mesiaca január 

venovali otužovaniu a pohybu na čerstvom vzduchu. Šmýkali sme 

sa, guľovali, či len tak sa prechádzali na čerstvom vzduchu. Záleží 

nám na tom, aby sme boli predsa zdraví. 

 

 

 

 

 

 

 



Svetový deň bez mobilu 

 

Mobilný telefón sa stal neoddeliteľnou súčasťou života ľudí 

všetkých generácií. Do styku s ním prichádzajú takmer všetci, od 

detí až po našich starých rodičov. Je pre nás prínosom pri 

akejkoľvek dennej činnosti. Používame ho namiesto tradičného 

budíka, nahrádza nám hodiny, niekedy aj televíziu a slúži nám 

na rôzne formy komunikácie. Svetový deň bez mobilu sme si so 

žiakmi našej školy pripomenuli zaujímavou aktivitou. Posielanie 

správ a fotiek sme vymenili za ručné napísanie správy 

a namiesto fotky žiaci nakreslili pekný obrázok. Spolu sme sa 

presunuli do dávnejšej doby, kedy si ľudia posielali vlastnoručne 

písané správy, vyznania, odkazy a listy. 

 

 

 

 



Deň pre bezpečnejší internet 

 

Téme Dňa pre bezpečnejší internet sme sa venovali 8. februára 2022, v deň, kedy 

si ho pripomínajú ľudia v mnohých krajinách. Európska komisia prostredníctvom 

Programu pre bezpečnejší internet podporuje Deň pre bezpečnejší internet. Jeho 

organizáciu na celom svete zabezpečuje sieť INSAFE od roku 2004. Zmyslom je 

upozornenie na ochranu súkromných údajov na internete, najmä na webových 

stránkach sociálnych sieti. Mnohé spoločnosti podpísali Zásady pre bezpečnejšie 

sociálne siete a umožnili tak užívateľom ľahšie meniť nastavenia ochrany 

súkromia. My sme žiakom danú problematiku priblížili prostredníctvom filmu 

s názvom Odpojiť. Vo filme vystupuje tvrdo pracujúci právnik, ktorý neustále visí 

na telefóne, nemá čas na komunikáciu s vlastnou rodinou. Odcudzení manželia 

používajú internet ako prostriedok k úniku z dávno rozpadnutého vzťahu. Bývalý 

policajt a vdovec sa zúfalo snaží vychovať problematického syna, ktorý vystavuje  

svojho spolužiaka kyberšikane. Ambiciózna novinárka vidí životnú príležitosť 

v napísaní príbehu o dospievajúcom chlapcovi, ktorý vystupuje na stránkach pre 

dospelých. Vo filme sa prelínajú príbehy cudzích ľudí, susedov a kolegov, ktorí 

zúfalo túžia po ľudskom kontakte. Film skúma následky používania moderných 

technológií i to ako tieto vymoženosti ovplyvňujú naše vzťahy. 

 

 

 



Valentínsky deň u nás „v Špecke“  
  

„Láska je vždy, nie len vo februári. Láska je medzi skutočnými 

milencami, medzi matkou a synom, medzi úsmevom 

a pohľadom. Láska je rodina. Láska je priateľstvo.  

 Láska je vždy, nie len na Valentína.“ 

U nás v škole sme si práve na Valentína pripomenuli to, že by 

sme mali mať radi sami seba, a tiež by sme mali preukázať 

lásku aj iným, či už milým úsmevom, pohľadom, pochvalou 

alebo nezištnou pomocou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Počas celého „Valentínskeho dňa“ u nás v škole žiaci v triedach 

tvorili, či sa zúčastňovali rôznych aktivít spojených práve 

s Valentínom. No a  naši najmladší si aj zasúťažili. Samozrejme 

„valentínsky“. Spoločne skladali srdiečka, tancovali, vytvárali si 

náhrdelníky a strávili spolu chvíle plné zábavy  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii 

 

Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii, sme si so žiakmi našej školy, 

pripomenuli dňa 21. marca 2022. Žiaci druhého stupňa robili aktivitu formou 

zážitkovej hry s názvom Rozmanitá trieda – každý z nás je hviezda. Cieľom 

aktivity bolo spoznávať rozmanitosť spolužiakov v triede. Dievčatá a chlapci 

potom vypracovali PL, kde písali, čo vystihuje ich vlastnú identitu. Neskôr ich 

nahlas čítali a porovnávali si navzájom, čo majú spoločné a v čom sa odlišujú. 

Aktivitou sa žiaci poučili, že každý človek je jedinečný a je dôležité rešpektovať 

rôzne záujmy a potreby iných spolužiakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karneval 

 

Rozhodnúť sa neviem stále, 

čím chcem byť na karnevale. 

Žabkou, líškou, Číňanom? 

Indiánom pod stanom? 

Muchotrávkou, medveďom, 

zajkom, dedom Vševedom? 

Nuž, alebo, žeby kráľom? 

Neviem, čo s tým karnevalom! 

 

 

 

 

 

 

 



Svetový deň vody 

Ľudia si málo uvedomujú, že tak dôležitá zložka nášho života – VODA, je 

vyčerpateľná, a že raz môže dôjsť k tomu, že jej bude na Zemi minimálne 

množstvo, svedčia o tom viaceré štúdie. Našťastie 22.marca si všade na 

svete pripomíname, aká dôležitá a nenahraditeľná je pre nás táto tekutina, 

a tak aspoň raz v roku si viac ako inokedy uvedomujeme, že ňou máme 

šetriť, udržiavať ju čistú a venovať viac starostlivosti o vodné plochy na 

našej zemeguli. 

Aj u nás v škole sa stalo akousi tradíciou venovať pozornosť tejto téme, v 

tomto čase viac ako inokedy. 

Žiaci I. stupňa začali prezentáciou o vode, o ktorej neskôr s pani učiteľkami 

diskutovali. Starší žiaci mali za úlohu vypracovať pracovné listy na tému 

Deň vody. Následne na to bola výtvarná súťaž na tému „Na čo všetko 

potrebujeme vodu?“ Víťazné tri výtvarné práce boli odmenené sladkou 

odmenou.  

Ďalšou aktivitou bola vychádzka na priehradu. Po návrate nasledovali pre 

všetkých „vodné súťaže“ na školskom dvore. Všetci žiaci sa veľmi zabavili, 

keď museli vypiť čo najviac pohárikov vody za určitý čas, alebo čo 

najrýchlejšie vysať slamkou vodu, či ochutnávať rôzne ochutené nápoje. 



Verím, že si žiaci z tohto dňa odniesli veľa zážitkov a nových vedomostí a 

teda najmä to, že vodu si musíme chrániť, zbytočne ňou neplytvať a to 

nielen 22. marca, ale každý deň v roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návšteva ŠKD v miestnej knižnici 

 

Mesiac marec je mesiacom knihy už dlhé roky. V utorok, 22. marca 2022, 

deti z ŠKD navštívili miestnu knižnicu v Klenovci. Privítala nás milá teta 

knihovníčka Evka Biela Brndiarová. Deti jej na začiatku odovzdali obrázky, 

ktoré vlastnoručne vyrobili. Odteraz budú skrášľovať steny našej knižnice. 

Teta knihovníčka zoznámila deti s priestormi knižnice. Chvíľu pobudli 

v detskom oddelení, kde si mohli vybrať a prelistovať rozprávkové knihy. 

Najviac ich zaujala detská Biblia, z ktorej si chvíľu spoločne čítali. Deti sa 

dozvedeli ako sa môžu stať členmi knižnice, aký je postup pri požičiavaní 

kníh, ako sa s nimi správne zaobchádza a pozvala ich na návštevu spolu 

s rodičmi. Deťom sa návšteva knižnice páčila a obohatila ich o nové zážitky. 

 

 

 

 

 

 

 



Marcové popoludnia družinárov v Komunitnom centre v Klenovci 

  

Dve marcové popoludnia strávili deti zo školského klubu detí v priestoroch 

Komunitného centra v našej obci. Spolu s deťmi, ktoré centrum navštevujú, 

sa zabavili pri stoličkovom tanci či pohybovej hre Nájdi šťastné číslo. 

Potrápili si aj svoje hlavičky pri pamäťových hrách. Zručnosť a kreativita 

sa u každého z nich prejavila pri tvorbe Jarnej víly. Pri spoločných 

aktivitách v miestnosti prúdila dobrá nálada, humor, smiech a už teraz sa 

tešíme na ďalšie spoločné aktivity, ktoré máme naplánované na mesiac 

apríl. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verejná zbierka MODRÝ GOMBÍK 2022 

  

UNICEF dodáva pre Ukrajinu oblečenie, základné hygienické 

potreby, teplé prikrývky, plynové variče, lekárničky a 

zdravotnícke pomôcky. Dodáva pitnú vodu do miest, kde je 

vojnou poškodená vodná infraštruktúra. Pokračujú v očkovacích 

programoch proti detskej obrne, ktorá sa nedávno vyskytla v 

krajine. Aj my sme sa rozhodli pomôcť ľuďom na Ukrajine, ktorí 

sa s rozpútanou vojnou ocitli zo dňa na deň v núdzi. Zapojili sme 

sa do zbierky MODRÝ GOMBÍK 2022. Výnos zo zbierky je určený 

na pomoc Ukrajine.  

 

 

 

 

 

 



Svetový deň vtáctva 

 

Prvý apríl sa zvyčajne spája so žartmi, ale v kalendári environmentalistu je 

1. apríl Svetovým dňom vtáctva. Prvoaprílová ochranárska tradícia sa 

zrodila ešte v časoch rakúsko-uhorskej monarchie. Založil ju slovenský 

prírodovedec Oto Hermann, ktorý sa narodil, žil a pôsobil v Brezne. 

Hlavným cieľom Svetového dňa vtáctva je zamerať pozornosť verejnosti na 

nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú vtáctvo a ich biotopy na celom svete. Ide 

najmä o rôzne bariérové prvky akými sú napr. elektrické vedenia, sklenené 

okná a steny, vysoké budovy. Preto ochrana vtáctva a ich biotopov, 

migračných trás, či odpočívadiel ako aj praktická pomoc pre zachovanie ich 

početnosti je dôležitá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fašiangové veselice 

Poďme  pekne  po  poriadku. Čím  je  

v súčasnosti charakterizované obdobie 

 po novom  roku? No  predsa  plesmi.  

Aj to má základ v našej minulosti. Obdobie od sviatku Troch kráľov až do 

Popolcovej stredy nazývame Fašiangami. Práve v tomto čase kedysi slovenskí 

mládenci na dedine chodievali od domu k domu, kde pýtali rôzne pochutiny a 

po večeroch organizovali veselice a tancovačky. 

Napriek tomu, že teploty v tomto období len málokedy prevýšia nulu, ľudí to 

nikdy od zábavy neodradilo. A zostalo nám to až dodnes. Po konci Fašiangov, 

ktorý je najčastejšie charakterizovaný pochovávaním basy na Popolcovú stredu, 

si však od zábav na chvíľu odpočinieme. Prichádza 40-dňový pôst. Počas tohto 

obdobia sa vraj mali ľudia očistiť od svojich hriechov a nečistôt, zdržiavať sa 

hodovania a zábav. Pôst sa končí Veľkou nocou. 

Jar bez Veľkej noci? Nemysliteľné! 

Zachovanie ľudových tradícií môžeme pravdepodobne najviac vidieť práve na 

Veľkú noc. I keď veľkonočné zvyky sa môžu líšiť podľa regiónu. Zatiaľ 

čo západné Slovensko je charakterizované skôr „šibaním“ prútikmi, tak 

na na východom Slovensku sa dievčatá môžu skôr tešiť na 

poriadne „oblievačky“ a „kúpačky“. Oba varianty majú ženám priniesť zdravie 

a krásu. 

Dnes sme zvyknutí na to, že veľkonoční „šibači“ od žien dostanú čokoládu či 

maľované vajíčko, prípadne, ak sú starší, tak aj po poháriku nejakého 

(najčastejšie domáceho) alkoholu. Kedysi to však bolo inak. Mládenci boli 

obdarovaní kraslicami a stužkami alebo peniazmi, ktoré putovali na organizáciu 

prvej spoločnej veselice od konca Fašiangov. Koniec koncov, veľkonočné zábavy 

sú tradičnou udalosťou aj v súčasnosti. 

 

http://www.napadprefolklor.sk/


Morena, Morena!  

Za kohos’ umrela?  

 

 

Vynášanie a pálenie Moreny má svoju tradíciu ešte v predkresťanskom období. 

Na Smrtnú nedeľu (teda dva týždne pred Veľkou nocou) ľudia vyniesli palicu 

so slamenou figurínou odetou v ženských šatách za dedinu. Tu ju spálili a 

následne hodili do rieky alebo potoka. Tento pochod bol sprevádzaný viacerými 

tradičnými ľudovými piesňami. 

Morena symbolizuje slovanskú bohyňu smrti a zimy. Ľudia verili, že jej 

vynesením a spálením od seba odoženú choroby, smrť a privolajú jar. Vynášanie 

Moreny sa v určitých regiónoch Slovenska zachovalo dodnes. 

Jarné tradície, zvyklosti a slávnosti pokračovali až do Juraja – 24. apríla. V 

tento deň sa po prvý raz vyháňal dobytok na pašu, konali sa rôzne magické 

úkony proti pôsobeniu škodlivých síl a najmä sa pálili jurské ohne. Pri nich sa 

zväčša zabávala mládež, dievčatá vili vence. Tradícia jurských ohňov sa skôr 

vyskytovala na južnom a západnom Slovensku. 

To je len niekoľko známych ľudových tradícií, ktoré sa nám zachovali až do 

dnešných dní. O slovenských ľudových tradíciách by sme však mohli písať celé 

knihy. Vráťte sa na náš blog aj nabudúce a dozviete sa o nich ešte viac. 

 

 

 

 



OMAĽOVANKA 
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