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Svetový deň vajec  

Svetový deň vajec bol založený vo Viedni v roku 1996. Silu vajíčka oslavujeme 

každý druhý októbrový piatok. Tento rok sa svetový deň vajec sústredil na 

tému „Vajcia pre lepší život“, uznávajúc silu vajíčka podporovať nielen zdravie 

ľudí. 

Spoločne so žiakmi sme si vysvetlili niekoľko dôvodov, pre ktoré si vajce treba vážiť 

a ceniť. Obsahuje totiž pre ľudský organizmus potrebné živiny. Špecialisti na výživu 

z nich vymenúvajú plnohodnotné bielkoviny, vápnik, fosfor, železo, síru a vitamíny 

– skupiny B, ďalej A, D, E, a lecitín. Na druhej strane aj cholesterol. Vajíčko je 

vskutku výživná potravina, pričom treba zvýrazniť aj jeho nízku kalorickú hodnotu. 

Okrem toho, že sme spolu vytvorili pojmovú mapu s témou vajíčka, žiaci si na 

hodine pracovného vyučovania pripravili jednoduché pokrmy ako praženicu, 

omeletu, či vajíčkovú nátierku. Taktiež ochutnali aj varené vajce. 

Zo škrupín potom na výtvarnej výchove vytvorili zaujímavé výkresy. 

Všetkým vám prajeme dobrú chuť, keď si najbližšie pripravíte vajíčka na 

akýkoľvek spôsob. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stredoeurópsky deň stromov  

Stromy zohrávajú nesmierne dôležitý význam na našej planéte. V krajinách 

strednej Európy sa 20. október oslavuje ako Stredoeurópsky deň stromov, keď si 

pripomíname ich nepostrádateľnosť pre život. Deň stromov má históriu so silnými 

koreňmi. Prvý zaznamenaný sviatok sa uskutočnil v španielskom mestečku 

Mondonedo v roku 1594. V súčasnosti sa oslavuje vo viac ako 40 krajinách. Cieľom 

tohto dňa je podporiť záujem verejnosti o lesnícku problematiku a oboznámiť ju s 

hodnotou stromov. 

Vedeli ste, že: 

 v celosvetovom ekosystéme zohrávajú stromy veľmi dôležitú úlohu – od ich 

existencie je závislá prevažná väčšina všetkých foriem života 

 Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny v Európe 

 každý zasadený strom je v priebehu svojho rastu schopný absorbovať až 2 

tony CO2 

 jedným z hlavných dôvodov ťažby stromov je výroba papiera 

 na výrobu 1 tony obyčajného papieru je potrebe zhruba 17 dospelých 

stromov. 

 

Niekoľko našich rád/odporúčaní k záchrane stromov: 

 neplytvajme zbytočne papierom 

 nikdy netlačme a nekopírujme dokumenty zbytočne 

 používame recyklovaný papier (papier môže byť recyklovaný 6 – 8 krát) 

 dávajme prednosť internetovým verziám novín a časopisov 

 využívajme elektronické zasielanie výpisov, fakturácie a archivácie 

dokumentov 

 odmietajme reklamné letáky (v jednej poštovej schránke sa môže ocitnúť za 

rok až 40 kg nechcenej pošty, ktorá zvyčajne končí v odpadkovom koši); 

 separujme odpad – papier ( noviny, časopisy, knihy, zošity, písací papier, 

ústrižky, prospekty, kalendáre, telefónne zoznamy, obalový papier, vlnité 

lepenky, papierové a kartónové krabice); 

 vhadzujme tento odpad do zberných kontajnerov s označením papier. 

 



10 dôvodov, prečo sú stromy dôležité: 

 Vytvárajú kyslík 

 Filtrujú ovzdušie 

 Poskytujú domov – žijú v nich rôzne druhy užitočných a chránených 

rastlín i živočíchov. 

 V lete zmierňujú horúčavy 

 Zlepšujú pôdne podmienky 

 Zmierňujú hluk a veternosť 

 Zadržiavajú vlahu 

 Majú liečivé účinky 

 Vyrába sa z nich papier, nábytok, či nástroje. 

 Skrášľujú prostredie 

My sme si tento deň v škole pripomenuli rôznymi aktivitami a úlohami, 

dozvedeli sme sa nové informácie o dôležitosti stromov v našom živote a zistili 

sme, že stromy sú pľúcami našej Zeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deň jablka  

  

Na Deň jablka by sme si mali  pripomenúť: 

Denne jedno jablko pre zdravie. Jablko povzbudzuje nervový systém, minerálmi a 

vitamínmi posilňuje organizmus a môžu si ho dopriať aj pacienti s cukrovkou. 

Docenenie jabĺk, ich odrôd aj ovocných sadov patrí medzi hlavné náplne osláv Dňa 

jablka, známeho aj ako Deň pôvodných odrôd jabĺk. Pripomína sa každý rok 21. 

októbra. Iniciovala ho britská organizácia Common Ground v roku 1990 a už v 

roku 1991 sa konalo vyše 50 podujatí. 

Podľa organizátorov Dňa jabĺk jeho hlavným obsahom má vždy byť oslava aj 

zdôrazňovanie bohatstva odrôd tohto ovocia. Podstatná myšlienka tohto dňa 

spočíva v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, 

kultúrnej i genetickej pestrosti. 

Lekári i odborníci na zdravú výživu zdôrazňujú – jablko prospieva zdraviu. 

Aj my v škole sme vyhľadávali rôzne informácie o jablkách, zistili sme, že jablká 

bránia vzniku rakoviny, chránia pred vznikom astmy, udržujú zdravú pokožku 

a samozrejme obsahujú veľa vitamínov. V tomto jesennom období nás jablká 

ochránia pred nachladnutím, kašľom, chrípkou, pomáhajú znižovať hladinu 

cholesterolu, podporujú trávenie, pôsobia proti infarktu a stresu. Vitamíny 

obsiahnuté v jablku spomaľujú proces starnutia nášho organizmu. Stačí skutočne 

jedno jablko denne a budeme sa cítiť aj vyzerať lepšie. 

Jabloň je u nás najrozšírenejším ovocným stromom a je právom považovaná za 

najstarší ovocný strom. Práve preto by sme mali čo najviac konzumovať naše 

sezónne ovocie – jablko. 

Počas tohto zaujímavého dňa sme mali rôzne aktivity, vyhľadávali sme informácie 

na internete, kreslili sme jablká, ochutnávali sme ich a potom sme s pani učiteľkou 

upiekli jablkový koláč, ktorý nám vynikajúco chutil. 

 



Čisté ruky  

Vieme nimi objať i udrieť. Potrebujeme ich pri natieraní chleba i pri rozbaľovaní 

cukríka. Sú dôležité pri práci i pri hre. 

Keďže sú RUKY pre nás tak dôležité, rozhodli sme sa, že tento rok ich čistote 

nebudeme venovať len jeden deň – 15. október, ale budeme ich čistotu kontrolovať 

celý týždeň, hneď ráno, keď deti prichádzajú do školy. 

Bolo krásne sledovať, ako deti hneď pri dverách ukazujú svoje čisté rúčky ( až na 

pár výnimiek ). 

Týždeň uplynul rýchlo a my máme víťazov, ktorí mali vzorne čisté ruky i nechty : 

Danielka Cibuľová, Kamilka Cibuľová, Bianka Oláhová, Monika Drevková, Anežka 

Oláhová, Dominik Cibuľa, Ivana Cibuľová, Mirka Cibuľová, Simonka Radičová, 

Deniska Cibuľová, Michal Oláh a Alexandra Oláhová. 

Medzi víťazmi boli dvaja žiaci, ktorí dostali mimoriadnu odmenu : 

Bianka Oláhová, ktorá nám posielala fotografie čistých rúk z domu, keď nebola 

v škole a Dominik Oláh, ktorý má vždy čisté ruky a krásne upravené a vyčistené 

nechty. Deti si na čisté ruky tak zvykli, že v ich kontrole pokračujeme naďalej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Október – mesiac Úcty k starším  

Október  je mesiac, kedy nielen staršia generácia s väčším záujmom či pozornosťou 

vníma vlastný vek a obhliada sa v spomienkach do zapísaných stránok knihy 

života, ale aj mladšia generácia a obzvlášť tie najmladšie ročníky si väčšmi 

uvedomujú opodstatnenosť a pevné miesto, ktoré v ich živote nepopierateľne 

a zaslúžene patrí  rodičom, starým či prastarým rodičom. 

Aj my sme v tomto mesiaci spríjemnili popoludnie našim starším občanom v Klube 

dôchodcov v Klenovci. Pripravili sme si pre nich krátky program plný básničiek 

a tancov. 

Zároveň sme v tomto mesiaci navštívili aj seniorov z Klubu invalidov v Klenovci 

a prežili sme s nimi zaujímavé popoludnie. 

Posledný októbrový týždeň sme tiež pozdravili obyvateľov v Domove dôchodcov 

v Klenovci, ktorým sme odniesli vlastnoručne vyrobené pozdravy a Danielka 

Cibuľová im povedala aj básničku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deň behu 

Svetový deň behu spája tisíce ľudí v stovkách miest po celom svete. V roku 1999 

ho založil bežec Bill McDermott s ušľachtilým cieľom – podporiť boj proti chudobe 

vo svete.  

Aj my sme si v škole Deň behu pripomenuli. Ako? No predsa behom.  

A prečo by sme mali behať? Fyzická aktivita je pre naše zdravie rovnako dôležitá 

ako spánok a dobrá výživa. Každodenný pohyb zvyšuje svalovú hmotu, svalovú silu, 

zdravie kostí, motorickú koordináciu, funkciu čriev, posilňuje srdcovú činnosť, 

vitálnu kapacitu pľúc, metabolizmus a dokonca aj funkciu mozgu. 

A kto zvíťazil? Všetci, ktorí sme si spoločne boli zabehnúť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.runday.com/billmcdermott/


Medzinárodný deň bez fajčenia 

Medzinárodný deň bez fajčenia, v roku 2022, pripadol na deň 15. novembra. So 

žiakmi druhého stupňa sme  v tento deň realizovali aktivity zamerané na 

prevenciu, zvýšenie informovanosti o negatívnom vplyve cigariet a cigaretového 

dymu na zdravie ľudí. Rozprávali sme sa o pasívnom a aktívnom fajčení, 

o rozdieloch medzi fajčiarmi a nefajčiarmi ako aj o negatívnom vplyve fajčenia 

v tehotenstve, či o rizikách vzniku rôznych ochorení. Následne žiaci vypracovali 

k danej tematike pracovné listy a v rámci informatickej výchovy vytvorili 

príspevok o tom, prečo nezačať fajčiť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medzinárodný deň tolerancie 

Viktor Frankl: 

“Tolerancia nespočíva v tom, že zdieľame názor niekoho iného, ale v tom, že 

poskytneme druhému právo mať iný názor.” 

Tolerovať- znamená uznávať každého jedného človeka a zároveň rešpektovať jeho 

osobnosť. Tolerancia je otvorený postoj voči každému, kto je iný. Pri príležitosti 

Medzinárodného dňa tolerancie sme sa v duchu hesla: každý iný- všetci 

rovní  obliekli do rovnakých tričiek. Mladší žiaci si aktivitou zvieratká a videom 

Stromobytovka priblížili kultúru iných národov, ich dorozumievanie sa, spôsob 

bývania, obliekania a stravovania. Pre starších žiakov sme zvolili film Obyčajná 

tvár.Ide o príbeh malého chlapca, ktorý sa narodil so znetvorenou tvárou a roky 

žije mimo školského systému, pod láskavou ochranou svojej rodiny. Príde však deň, 

kedy musí nastúpiť do školy a čeliť skutočnému svetu, v ktorom existuje aj krutosť 

a neschopnosť prijímať inakosť. A vieme, aké dokážu byť práve deti kruto 

úprimné.  Tento film sme pre žiakov vybrali v rámci výchovy k tolerancii a 

akceptovania „inakosti“. V rámci toho, aby sme sa učili byť k sebe viac láskaví. 

Vľúdny úsmev predsa na nijakej tvári nemôže vyzerať škaredo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Červené stužky  

Ako po iné roky aj tento rok sa naša škola zapojila do šestnásteho ročníka kampane 

Červené stužky. Našim cieľom je prostredníctvom aktivít kampane naučiť našich 

žiakov zaujať ten správny postoj nielen k vlastnému zdraviu a životu ale aj 

k zdraviu a životu ľudí okolo seba. 

Zapojili sme sa do rôznych aktivít na zviditeľnenie kampane. Zapojili sme sa do 

výtvarnej súťaže, tvorby a nosenia červenej stužky.  Počas týždňa nosenia 

červených stužiek sme so žiakmi veľa diskutovali na tému HIV/AIDS. Pozreli 

si  prezentáciu, čítali sme si rôzne životné príbehy ľudí postihnutých toto 

chorobou, žiaci súťaživou formou realizovali aktivity podľa metodickej príručky 

a na záver vyplnili aj kvíz o kampani. Aj keď sa snažíme aktivity zorganizovať 

zaujímavou formou, najviac zaujme naše deti film „Anjeli“, film o smrti a nádeji. 

Tento rok sme pre žiakov pripravili aj film Liek o priateľstve dvoch mladých 

chlapcov, z ktorých mladší je nakazený vírusom HIV, vinou nepozornosti doktorov. 

Starší žiaci svojim mladším spolužiakom vyrobili červeno-biele náramky 

priateľstva, ktoré im po zhotovení priviazali na ruku. 

Snažíme sa nezabúdať aj na ľudí trpiacich ochorením AIDS a učiť žiakov správať 

sa zodpovedne k sebe, aj iným 

 

 

 

 

 

 



Deň ľudských práv 

  

Problematika ľudských práv, ich ochrany a podpory sa nejakým spôsobom dotýka 

každého z nás. Preto si aj my na škole pravidelne pripomíname, že všetci sme sa 

narodili slobodní a rovnocenní, ľudské práva patria každému bez rozdielu rasy, 

pohlavia, náboženstva či národnosti, no zároveň sme všetci aj zodpovední za ich 

rešpektovanie. 

Pre žiakov sme pripravili rôzne aktivity, prezentáciu o ľudských právach a keďže 

v posledných dňoch sa na verejnosti dosť často skloňuje slovo LGBT komunita, 

zdalo sa nám vhodné žiakom vhodne vysvetliť význam slova a že sa v oblasti 

ľudských práv ľudia stretávajú so spoločnými, ale aj odlišnými problémami. Preto 

sme zvolili aj dokumentárny film o LGBT komunite a taktiež sme vybrali pre 

žiakov krátky film Bytosť o predsudkoch v spoločnosti o LGBT. Na záver si žiaci 

nakreslili svoje práva a povinnosti. Z prác sme vytvorili vo vestibule školy nástenku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spoločné aktivity detí ŠKD a KC v našej obci 

  

Aj v školskom roku 2022/2023 pokračujeme v našej peknej spolupráci 

s KC v Klenovci. O začiatku školského roka sme spolu urobili niekoľko 

spoločných aktivít. 

Pri príležitosti Mesiaca k úcty k starším sme vyrobili milé prekvapenia 

v podobe pohľadnice pre starých rodičov.  

Aké ročné obdobie máš najradšej? Aké sú znaky jesene?…a podobné otázky 

sme si kládli jedno novembrové popoludnie s deťmi v KC. Po diskusii si deti 

vyfarbili pripravený novembrový obrázok a každý bol iný, pekný 

a jedinečný. 

Advent…ďalšia téma, o ktorej sme sa rozprávali a vyrobili sme si krásne 

papierové adventné venčeky. 

Spokojné tváričky detí a dobrá a príjemná atmosféra nás sprevádzajú vždy, 

keď sa spolu stretneme. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vianočné vystúpenie detí v Komunitnom centre v Klenovci 

To, že v našej škole máme šikovné a talentované deti, vieme. Preto sme dňa 14. 

decembra zavítali do Komunitného centra v našej obci. Deti sa predstavili pred 

obecenstvom pásmom hudby, spevu, tanca a básničiek o zime. Po predstavení sme 

si spoločne s deťmi zo ZŠ a dievčatami z centra posedeli, zaspievali, pobavili 

a pohostili sa pri dobrotách, ktoré si pre nás pripravili. Deti prišla pozdraviť aj 

naša nová pani starostka, ktorá deti povzbudila, pochválila a nám všetkým 

popriala krásne vianočné sviatky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Výchovný poradca z Tornale na našej škole 

                 Žiakov v tomto období čaká rozhodnutie, kde pokračovať na  

                 odbornom učilišti. Zrejme už majú predstavu, akým smerom  

                 by sa radi vybrali, ale dôležité je viesť ich k tomu, aby si 

správne uvedomovali svoje osobnostné predpoklady a schopnosti, ktoré sú 

veľmi dôležité pri výbere budúceho povolania. Pri rozhodovaní im možno 

pomôže aj návšteva výchovného poradcu z OUI Tornaľa, ktorý prišiel 

predstaviť školu formou prezentácie, ponúknuť im odbory, ktoré škola 

ponúka. Výber povolania je veľmi dôležitá a náročná úloha, pretože správny 

výber povolania pomáha človeku byť šťastný, spokojný a úspešný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deň bez mobilu 

  

6. február je Svetovým dňom bez mobilu. Tento deň si pripomíname už viac 

ako 20 rokov a slúži ako upozornenie pre tých, ktorí trávia denne príliš 

veľa času používaním mobilného telefónu. V našej škole sa tento deň niesol 

v duchu hesla „Vymeň mobil za tenisky“. Namiesto mobilu si žiaci zobrali 

do rúk hokejky a na hodine telesnej výchovy si spolu zahrali pozemný hokej. 

Pripomenuli sme si, že osobný kontakt a spoločne strávený čas s rovesníkmi, 

je oveľa dôležitejší ako čas vo virtuálnej realite. A športovalo sa u nás aj 

poobede. Družinári sa obuli do tenisiek a tešili sa z gólov, ktoré sa im 

podarilo dať súperovi pri futbalovej hre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medzinárodný deň komplimentov 

 

Ďakujem, že si, aký/á si 

Tento kompliment znie jednoducho, no má veľmi hlboký význam a patrí k 

najkrajším slovám, ktoré môžete kedy počuť alebo povedať iným. Keď vám 

niekto zloží tento kompliment, potom vás tá osoba nielen plne akceptuje 

takých, akí ste, ale vás aj oceňuje. Nič viac a nič menej. Je to uznanie a 

ocenenie za to, že ste  súčasťou života tohto človeka. Ak máte vo svojom 

živote takéhoto človeka, nešetrite komplimentmi a dajte mu to najavo. 

Urobíte ho veľmi šťastným. 

Ľudské slovo má veľkú silu, vie človeka povzbudiť, láskavo pohladiť, ale aj 

zraniť a ublížiť. Dnes je Medzinárodný deň komplimentov. Koľko ich dnes 

rozdáš? 

 

 

 

 

 
 



Vtáčie kŕmidlá 

  

Cez chladné obdobie zimy myslíme na vtáčiky, ktoré si pod snehom 

nedokážu nájsť dosť potravy, preto sme zhotovili rôzne netradičné vtáčie 

kŕmidlá z rôznych odpadových materiálov. Vtáčie kŕmidlá sme trpezlivo 

vyrábali na vyučovacích hodinách pracovného vyučovania. Zhotovené sme 

ich dali na školský dvor, aby splnili svoj účel: nakŕmili vtáčiky v zime. 

 

 

 

 

 

 

 



Deň pre bezpečnejší internet 

Deň bezpečnejšieho internetu je kampaň Európskej komisie, do ktorej sa zapájajú 

krajiny na celom svete už od roku 2004. Dňa 8. februára sme sa zapojili aj my, 

so žiakmi druhého stupňa a danú problematiku sme riešili prostredníctvom 

pripravených aktivít. V úvode sme si zopakovali, čo je kyberšikanovanie a následne 

sme si pustili krátke náučné video z webovej stránky ovce.sk. V diskusii sme si 

rozobrali ako môže ublížiť šikanovanie cez internet a ako sa môžeme proti tomu 

brániť. V prvej aktivite pod názvom Emócie a emotikony, pracovali žiaci 

v skupinách. Ich úlohou bolo určiť emócie ľudí na obrázku a nakresliť k nim 

zodpovedajúceho „smajlíka“. V ďalšej aktivite, Ja som skvelý/á, pracovali žiaci 

samostatne a jej podstatou bolo uvedomenie si, že každý z nás je jedinečný, má 

svoju hodnotu a môže obohatiť ostatných. Poslednou aktivitou bola osemsmerovka, 

v ktorej bolo treba nájsť všetky pojmy, ktoré sa spájajú s témou kybešikanovania. 

Sme radi, že sme prijali výzvu pre všetkých, aby bol internet lepším a bezpečnejším 

miestom. 

 

 

 

 
 



Fašiangy v Klube invalidov a Klube dôchodcov 

 

Naše deti – Ivanka, Danielka, Simonka, Alex, Kamilka a Annamária boli opäť raz 

úžasní . 

Ďakujem za ich snahu a ochotu učiť sa aj nové veci. 

Teraz vo „fašiangovom duchu“ sme navštívili členov z Klubu invalidov a Klubu 

dôchodcov v Klenovci a priniesli sme im trošku „dobrej nálady“. 

Ďakujeme za pozvanie a sladkú odmenu.  

 

 

 

 
 

 



Omaľovánky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fašiangy Turice... 

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, 

kto nemá kožuška zima mu bude. 

 

Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, 

dajte mi slaninky, nech sa popasiem. 

 

Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy, 

jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy. 

 

Tuto nám nedali, tuto nám dajú, 

tu koňa zabili, tu rebrá majú. 

 

A my žiaci, neboráci, nemáme čo jesti, 

musíme sa z domu,  do domu po dedine pliesti. 
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