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Milí žiaci, vážení pedagógovia, rodičia! 
 

 Vydávame 1. číslo školského časopisu „Slnečnica“. Prečo tento 

názov?  Čítajte ďalej. 

 

Učenie je veľmi dôležitá, i keď nie jediná oblasť duševného 

života dieťaťa. Myslím si, že dôležitejšie je vychovávať ako učiť 

a vzdelávať, lebo vlastným príkladom a dobrým slovom človek dokáže 

toho veľmi veľa. Som pevne presvedčená, že sú duševné vlastnosti, bez 

ktorých sa človek nemôže stať ozajstným vychovávateľom, a medzi 

nimi je na prvom mieste schopnosť vniknúť do duševného sveta dieťaťa. 

Len ten sa stane naozajstným učiteľom, kto nikdy nezabudne, že sám 

bol dieťaťom. Nezabúdajme, že žiak je predovšetkým živý človek, 

vstupujúci do sveta poznania, tvorby a vzájomných ľudských vzťahov. 

Učenie je však iba jedným lupienkom kvetu, ktorý nazývame výchovou 

v širšom zmysle tohto slova. Vo výchove neexistuje hlavné a vedľajšie, 

ako neexistuje hlavný lupienok medzi mnohými lupienkami, ktoré 

vytvárajú krásu kvetu. Vo výchove je všetko hlavné – vyučovacia hodina, 

rozvoj rôznorodých mimovyučovacích záujmov detí, vzájomný vzťah 

žiakov v kolektíve.  

  Ak sa človek chce stať ozajstným vychovávateľom, musí 

odovzdať  deťom svoje srdce. Nikto nevie, či žiak získava viac, keď 

pozerá na tabuľu, alebo keď ho neprekonateľná sila, sila slnka, ktorá 

obracia hlavu slnečnice, núti pozrieť von oknom. Čo je preň v tej chvíli 

užitočnejšie, dôležitejšie – logický svet zafixovaný na čiernej tabuli, 

alebo svet pohybujúci sa za sklom?  

 Drahí pedagógovia, nemôžeme preskočiť vývin ľudskej duše, 

citlivo a s trpezlivosťou prihliadajme na zákony prirodzeného vývinu 

každého svojho zverenca, na jeho osobitosti, úsilia i potreby a snažme 

sa o rozvoj jeho osobnosti do maximálnej možnej miery.        

                                                  
  Mgr. Iveta Petriková                                                                                                                                                           

riaditeľka školy 

Naša škola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predstavujeme našich žiakov 
 

          Tr. uč. Mgr. Jana Vašičkaninová  
 

 

 

 

 
                                 Tr. uč. Mgr. Jana Kašinová 

 

 

 

 

                                  
          Tr. uč. Mgr. Denisa Dudrová 

 

 

 

 

 

 
    Tr. uč. Mgr. Iveta Petriková  

 

 

 

                                                                                                                             

Tr. uč. Mgr. Mária Kostová 

 

 

 

          

           Tr. uč. Mária Frandoferová 
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VÝZNAMNEJŠIE DNI 

            Kalendár – DECEMBER 
         24.12. Štedrý deň, Adam a Eva; 

         25. 12. Narodenie Pána; Prvý sviatok  

                     vianočný 
         26.12. Svätý Štefan, prvý mučeník; 

                    Druhý sviatok vianočný, Štefan 

         27.12 Ján, evanjelista, apoštol; Filoména 

         28.12 Neviniatka, mučeníci; Ivana  

         29.12. Tomáš Becket, biskup, mučeník; 

                    Milada 

         31.12. Silvester I., pápež; Silvester 

         

Kalendár – JANUÁR 

         1.1. Slávnosť Bohorodičky Panny Márie; 

                Nový rok 

         2.1. Bazil Veľký, Gregor Naziánzky, biskupi  

                uč. Cirkvi; Alexandra 

         6.1. Zjavenie Pána- Traja králi; Antónia 

         20.1. Fabián a Sebastián, mučeníci; Dalibor 

         24.1. František Saleský, biskup; Timotej 

         28.1. Tomáš Akvinský, kňaz, uč. Cirkvi;  

                   Alfonz 

          30.1. Ján Bosko, kňaz; Emil 

 

    Kalendár – FEBRUÁR 

        2.2 Obetovanie Pána Hromnice; Erika, 

        3.2. Blažej, biskup, mučeník, Blažej 

        5.2. Agáta, panna, mučenica; Agáta 

        8.2. Hieronym, vyz., Ján z Mathy,  

               rehoľník; Zoja 

       11.2. Preblahoslavená Panna Mária 

                Lurdská; Dezider 

Zimný čas 

Vianoce už prichádzajú, 

Jeseň od nás odháňajú.  

 

Každý už po kopcoch brázdi, 

Na svojich pekných sánkach jazdí. 

 

Deti sa už korčuľovať chodia 

Na štadión, alebo samy ľad si robia. 

 

Mikuláš už darčeky dáva, 

Každý čižmičku v okne už máva.  

 

Viete, že ... 

... svetoznáma pieseň Tichá noc, svätá noc zaznela po prvý raz pred 188 rokmi v 

Rakúsku a na Vianoce roku 1818 ju po prvýkrát zaspievali duchovný Joseph 

Mohr a učiteľ Franz Xaver Gruber v kostolíku v Oberndorfe 

... za pôvodcu betlehemskej tradície stavania betlehemov sa pokladá sv. 

František z Assisi, ktorý postavil prvý v Greccio v r. 1223. 

... meno svätého pápeža Silvestra sa stalo synonymom posledného dňa v roku 

jeho pôsobením ako pápeža sa začal rozkvet cirkvi 

... v Indii ozdobujú miesto stromčeka banánovník alebo mangovník a do rohov 

plochých stien postavia malé olejové lampy, ktoré presvecujú noc až do rána 

... ten, kto nosí darčeky, nesie viacero mien: vo Francúzsku je to Pére Noel – 

otec Vianoc, fúzatý starec, v Nórsku prichádza s darčekmi škriatok Misan, 

v Anglicku je známy Father Christmas, Fíňania sa tešia na Dedka Ukka a určite 

ste už počuli o ruskom Dedovi Mrázovi 

Svet nepochopí radosť 

z Vianoc, kým nepustí 

Pôvodcu radosti do 

svojho srdca. (P. Rosso) 

 

 
Kto hľadá, nájde. Keby 

králi ostali v paláci a nešli 

by do maštale, nikdy by 

neuvideli Kráľa kráľov.  
(P. Rosso) 

 

 
Kráľ sveta pri narodení 

nechcel ležať v zamate. 

Vybral si tvrdú slamu. 

(P. Rosso) 

 

 

 
Buď betlehemskou 

hviezdou, ktorá privádza 

druhých k najväčšiemu 

pokladu na svete.  
(P. Rosso) 

 

 
Ak sa Kristus aj tisíckrát 

narodí v Betleheme a nie 

v tebe, aj tak budeš 

večne zatratený. 

 
 



Urob si - Voňavé ozdoby z pomarančovej kôry 

 

Potrebujete: 

 

 kôru z pomarančov (citróna, grepu) 

     formičky na vykrajovanie 

 klinčekové korenie 

 podložku 

 

Postup práce: 

 pomaranč si dobre umyjeme a osušíme 

 olúpeme kôru tak, aby nám ostali čo najväčšie časti (môžete 

poprosiť o pomoc rodičov, aby Vám kôru narezali) 

 

 

 

 

 

 pomocou formičiek vykrajujeme rôzne tvary 

 do vykrojenej kôry vtláčame klinčekové korenie 

 hotové ozdoby položíme na mištičku, alebo zavesíme na tenkú niť 

 

 

Žiaci 2. 3. a 4. ročníka sa zapojili do súťaže: MOJA ŠKOLA. NAŠA 

OBEC. Žiaci pracovali pod vedením svojich triednych učiteliek. Všetky slohové 

práce, ktoré sme do tejto súťaže dostali, boli zaujímavé. Najviac sa nám páčili 

tieto. Čo myslíte, rozhodli sme správne?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hurá, príde Mikuláš! 
                

 „Vitaj, vitaj, Mikuláš, čo v batohu pre nás máš“? Asi takto 

a podobne sa ozývalo celou dedinou, keď naši žiaci pozdravili 

Mikuláša, ktorý zavítal medzi ne.  

5.12. 2011 o 16.00 hod. sa zišli naši žiaci so svojimi tr. 

učiteľkami pred obecným úradom a čakali na vytúženú chvíľu. 

Mikuláš v sprievode anjela zasvietil obecný stromček a svetlá na 

verejnej budove, žiaci ho pozdravili básničkami a pesničkami a on 

ich obdaril sladkou odmenou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Výtvarná súťaž MIKULÁŠ! 

 

Mesiac december je mesiacom Mikuláša a Vianoc. Na škole bola 

vyhlásená výtvarná súťaž s názvom: MIKULÁŠ pre žiakov 3. a 4. 

ročníka. Žiaci sa s radosťou zapojili do tejto súťaže. Videli ozajstného 

Mikuláša a preto sa im ľahšie kreslilo. 

Najlepšie práce boli zaradené do školského časopisu a autori boli 

odmenení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Kamila Bilá, 4.A                                           Kristián Bilý, 3.A 



HRAVÁ HODINA SLOVENČINY U PRVÁKOV 

    Veru takéto hodiny majú naši malí prváci veľmi radi. Hoci sa im 

do školy ráno ťažko vstáva, hodiny s využitím interaktívnej tabuli 

sú pre nich motiváciou, aby sa do školy ponáhľali. No veď sa na 

nich pozrite, akí sú usilovní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príprava na Vianoce 
(maľované čítanie)  

        a dostali adventný kalendár. Každý deň na  

 

ňom otvoria okienko a urobia jeden dobrý skutok. 

Chystajú  pre , a kamarátov. ozdobuje 

.  má nové teplučké . Všetci majú 

Vianoce veľmi radi.  a pripravia . a 

lovia vo vani. Odniekiaľ sa objaví , akoby ho  

 

niekto vyčaroval. Cez noc stromček skrásnie a zažiaria 

na ňom . Všetci sme šťastní, že konečne sú tu  

 

opäť Vianoce. 
 

 

Z lavíc našich žiakov 

 

 Zrazil som sa (zľakol som sa) 

 Pani učiteľka, zabili Antóniu (zbili Antóniu) 

 Opustil ma autobus (nechal ma autobus) 

 Mám kurče do brucha (mám kŕče v bruchu) 

 Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa Ti v modrým 

tričku (modlím sa Ti modlitbičku) 

 

Hádanky 
GUĽA HORE, GUĽA DOLE. 

NOŠTEK TAKÝ MRKVOVÝ. 

  GOMBÍKY MÁ Z ČIERNYCH UHĽOV 

A KLOBÚČIK HRNCOVÝ.                 LEN JEDNU NOHU MÁ  

      ČO JE TO?                      NEUJDE NIKAM.             

                                       ZELENÝ, VYSOKÝ, 

                                       SVIETI A BLIKÁ 

                                           ČO JE TO?           

 

 

         BRAČEK A SESTRIČKA, 

OBAJA Z VLNY, 

      SESTRIČKA S BRMBOLCOM,             Čo má desať nôh, dve ruky,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

BRAČEK JE DLHÝ!                                       čiapku, pichliače a šesť očí?  

            ČO JE TO?                                (chlapec s ježkom v ruke na slonovi) 

                                                           /Dominik Giňa, 4.A/ 



 

 
 

 

 

  

Poviem ti básničku 

9.12.2011 sa naši žiaci mali možnosť predstaviť 

v recitátorskej súťaži: POVIEM TI BÁSNIČKU. Žiaci súťažili 

v dvoch kategóriách: 

1. kategória: 1.-2. ročník 

2. kategória: 3.-4. ročník 

V 1. kategórii súťažilo 7 žiakov. V 2. kategórii súťažili 4 žiaci. 

Odborná porota zložená z pedagogických zamestnancov ocenila 

všetkých recitátorov pochvalným uznaním a písacími potrebami, 

ktoré im odovzdala riaditeľka školy, Mgr. I. Petriková. Radosť 

a spokojnosť bola na obidvoch stranách. 

 

 

 

 

 

         žiaci 1.-2. ročníka   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           žiaci 3.-4. ročníka  

Na našej škole pracujú záujmové 

útvary 
 

 

                        1.A                        1.B 

    Pohybové hry         Krúžok šikovných rúk 
        Mgr. Jana Vašičkaninová                          Mgr. Jana Kašinová 

                                                     4.A 

                                       Spevácky krúžok     

                                            Mgr. Renáta Kijovská    

                        

           2.A                     2.B 

   Spevácky krúžok     Komunikatívne cvičenia 
              Mgr. Denisa Dudrová                          Mgr. Iveta Petriková 

                      
 

         3.A                        3.B 

  Hudobno-pohybové        Pracovno-technické                                                                                                                                            

Mgr. Mária Kostová                    zručnosti                             

                                                                            Mgr. Mária Frandoferová 

 



Spievame vianočné koledy 

„Čas radosti, veselosti... Tak a podobne sa ozývalo v budove 

školy 13.12.2011. Žiaci sa zapojili do speváckej súťaže: „Spievame 

vianočné koledy“. Súťažili v dvoch kategóriách: 

1.-2. ročník – 8žiakov  

3.-4. ročník – 5 žiakov 

Všetci žiaci boli ocenení a odmenení. Na záver si zaspievali Tichú 

noc.  

                                           žiaci 1.-2. ročníka 

 

 

 

 

 

 

                                        žiaci 3.-4. ročníka  

  

 

 

 

 

V tajničke je ukrytý názov nášho časopisu 

 

Časopis           

sa volá 

 

          1. 

          2. 

          3. 

          4. 

          5. 

          6. 

          7. 

          8. 

          9.     

 

1. Svieti nám nad hlavou 

2. Druhé ročné obdobie 

3. Časť tváre 

4. Mužské meno 31.1. 

5. Guľaté červené ovocie 

6. Prenosný počítač 

7. Nástroj na šitie 

8. Zelenina, pri ktorej plačeme 

9. Dopravný prostriedok  

 

      

      

     

     

        

         

     

      

     

 



Čo tak sa na chvíľu zasmiať? 

 

 

Oco, vyskúšal som tvoju novú motorku. - A čo? - Mám ti to 

porozprávať, alebo si to zajtra prečítaš v novinách? 

 

Chlapček stretne starú pani susedku a hovorí: 

- "Teta, Vy ste ako z rozprávky." 

- "Naozaj?" - čuduje sa polichotená pani. 

- "Áno, vyzeráte ako ježibaba." 

Janko, a z čoho si dostal tú päťku? - pýta sa otec.  

To kvôli Hviezdoslavovi. Tak sa s ním prestaneš kamarátiť! 

 

 

Hovorí matka synovi: 

- Vieš, čo som ti hovorila! Tie sánky budeš požičiavať aj bratovi! 

- Veď mu ich požičiavam. Ja ich mám z kopca, on do kopca. 

 

-Jano, prečo piješ tak veľa vody? 

-Zjedol som jablko. 

-No a? 

-Zabudol som si ho umyť. 
 

 
 

Pospájaj a vymaľuj si obrázok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



12 + 40 = K 

30 + 32 = M 

40 + 23 = T 

       2 + 2 = I 

28 + 20 = A 

Čo je najväčší strašiak v škole? 
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Horúca čokoláda 

 

 

POTREBUJETE:   

0,5 l mlieka, 100 g čokolády, škoricu na ozdobu  

  

PRÍPRAVA: 

  

Mlieko zohrejeme a za stáleho miešania  pridávame 

postrúhanú čokoládu. Pred zovretím  odstavíme z plameňa a 

nalejeme do šálky, ktorú ozdobíme kúskami škorice. 

 

 

Na Vianoce a v novom roku 

vinšujeme nastokrát 

teplé slnko nad domovom, 

dobré skutky s dobrým slovom,  

zdravia, šťastia akurát, 

aby Vás mal každý rád. 

Splnenie všetkých želaní čitateľom 

SLNEČNICE 

želá redakcia. 

 

 

35 – 30 = E  


