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Úvodník 

 

Ahojte!  

Znova sa k vám prihovárame v tomto netradičnom školskom roku, 

poznačeným 

koronavírusom. Aj keď 

prvé číslo vychádza až 

teraz kvôli 

pandemickej situácií 

tešíme sa ,že je 

konečne na svete. A čo 

nájdete na stranách 

tohto časopisu? 

Prezradíme vám. Ako každé číslo predtým, aj toto bude zaujímavé, 

poučné a predovšetkým zábavné. V čísle vás  určite  záujmu 

najčastejšie výhovorky počas dištančného vzdelávania. Dočítate sa aj 

mnoho iných veci o našej škole. V druhom čísle pre vás chystáme 

súťaž o usb kľúč. 

Do Bodky môžete prispievať aj vy! Svoje pripomienky, názory, 

zaujímavé články, vtipy, anekdoty a niečo z vlastnej tvorby... 

Budeme veľmi radi… 

 

  

Vaši Bodkáči 

 



Na úvod našej Bodky Vám ponúkame pár pohľadov na dištančné vyučovanie žiakov 8.A triedy 

a ich triedneho učiteľa. 

 

Korona našimi očami – vzdelávanie v čase pandémie.  

Musím povedať, že príchod korony prekvapil asi 

všetkých, mňa nevynímajúc. Toto obdobie bolo 

pre mňa osobne naozaj náročné. Vyučovanie 

anglického jazyka prešlo do online formy, so 

žiakmi sme využívali všetky vzdelávacie 

platformy, ktoré sme mali k dispozícii – 

EduPage, bezkriedy.sk, program ALF, portál 

zoom.us. Hodiny nám ubiehali rýchlo a aj napriek prvotným ťažkostiam pri rozbiehaní online 

hodín musím povedať, že aj úspešne. Na tomto mieste musím vyzdvihnúť aj disciplinovanosť 

a zodpovednosť našich žiakov, ktorí na tieto online hodiny pravidelne „chodili“ – ďakujem 

im. Taktiež osobitne ďakujem žiakom bývalej 8.B triedy – lebo to boli práve ony, ktorí sa 

stali prvými pokusnými králikmi, sedeli v začiatkoch za počítačmi vyše dvoch hodín preto, 

aby sme toto všetko – túto novú a náročnú etapu vzdelávania – ideálne nastavili pre všetkých 

ostatných žiakov našej školy. Ak nám tento čas niečo ukázal, tak je to azda to, že ani 

vzdelanie, prácu učiteľov, ale ani ochotu žiakov, by sme nemali brať ako samozrejmosť, 

pretože v týchto neistých časoch o toto všetko môžeme ľahko prísť. A to by sme predsa 

nechceli – ani my učitelia a verím, že ani naši žiaci.  

Bc. František Latinák  

 

Žiaľ, korona vírus priniesol mnohé veci, 

ktoré sa mi páčili aj nie – napríklad, že 

učivo sme nemali vysvetlené, veľa veciam 

som nechápal. Nemohli sme byť 

s kamarátmi, hrať futbal, vo voľnom čase 

som sa nudil. Moje učenie počas karantény 

troška upadlo, lebo po návrate je to ťažšie – oveľa horšie sa mi učí. Našlo sa aj niečo 



pozitívne – mohol som dlhšie spať a ráno nevstávať, mal som viac voľna, ONLINE hodiny 

boli fajn, mohol som tráviť čas za počítačom a získať dobrú známku. 

Boris Medveď, 8.A 

 

Korona, najskloňovanejšie slovo tejto doby. Slovo, ktoré vtrhlo do našich životov rýchlosťou 

blesku. Nečakane ovplyvnilo všetko okolo nás. Hlavne ovplyvnilo život žiakov, z hodiny na 

hodinu sa brány škôl zatvorili. Začalo sa dištančné vzdelávanie, priamy kontakt s učiteľmi 

nahradilo online vyučovanie. Medzi žiakmi boli takí, ktorým nová forma vyučovania 

vyhovovala, ale boli aj takí, ktorí by radšej sedeli v školských laviciach. Mne sa táto forma 

vzdelávania veľmi páčila. Pýtate sa prečo? Úlohy sme riešili z pohodlia domova, nemuseli 

sme sa nikam ponáhľať. Mali sme viac času na osvojenie učiva a vypracovania zadaných 

úloh. Zaujímavé boli online hodiny, tešila som sa, že opäť budem počuť hlasy mojich 

spolužiakov. Jedinou nevýhodou bolo, že sme strácali sociálny kontakt s vyučujúcimi a 

spolužiakmi. No však naši učitelia zvládli tieto kovidové časy výborne. Rýchlo si osvojili túto 

formu vzdelávania a pohotovo reagovali na dotazy žiakov. S nadšením zdolávali nové výzvy. 

Môj názor je, že dištančné vzdelávanie žiakom neubralo, práve naopak žiaci získali nové 

zručnosti. 

Rebeka Blažečková, 8.A 

 

Výučba doma bola pre učiteľov aj pre nás žiakov niečo nové. Po čase som si na ňu zvykla a 

bolo to super. Výučba doma ma naučila brať na väčšiu váhu úlohy, ktoré nám zadali učitelia. 

Touto formou výučby som sa otestovala či sa viem naučiť učivo, ktoré nám učiteľ vysvetľuje 

pomocou prezentácie alebo online hodín. Naša trieda mala anglický jazyk formou online 

hodiny,ale aj tak sme dávali pozor a naučili sme sa všetko ako v škole. Ak by sme sa museli 

opäť učiť dištančnou formou výučby, tak by som ju s radosťou prijala. 

Radka Beráková, 8.A  

 

Okrem žiakov 8. A triedy si môžete pozrieť aj listy od našich piatakov a ich pohľad na 

výhody a nevýhody dištančného vyučovania. 



 

 

 



 



 



 

 

Začiatok školského roka 2020/2021 

 

Aj keď odvtedy ubehlo už veľa času tento školský rok prebiehal oproti minulým rokom 

vskutku netradične – žiaci školy sa za prísnych hygienických podmienok zhromaždili 

v kmeňových triedach, kde na nich čakali ich triedni páni učitelia a pani učiteľky. Všetkým 

prítomným sa cez školský rozhlas prihovorila riaditeľka školy Mgr. Alena Milanová, následne 

si žiaci vypočuli organizačné pokyny, nariadenia ohľadom šírenia ochorenia známeho ako 

korona vírus (COVID-19) od svojich triednych učiteľov, oboznámili sa so školským 

poriadkom. Tento deň bol prvým dňom aj pre nových  prváčikov, ktorí ani netušili, že sa 

počas roka ocitnú okrem prezenčného vyučovania aj na dištančnom. 



Počas školského roka sa v škole dodržiavala zásada R.O.R, žiaci boli veľmi ohľaduplní 

a dbali o svoje zdravie. Svoje triedy ,,vyzdobili“ netradičnými plagátmi o dodržiavaní 

opatrení. 

 

DODRŽIAVAJ ZÁSADU ROR 

 

 
 



Aj pri dodržiavaní všetkých opatrení sa nakoniec žiaci ocitli na dištančnom vzdelávaní. Po 

žiakoch 2. stupňa sa k ním v januári pridali aj žiaci 1. stupňa. 

Na našej škole sa vzdelávanie realizovalo prostredníctvom aplikácie EDUPAGE, portálu 

bezkriedy.sk, aplikácie ZOOM, programu ALF, formou pracovných listov v aplikácii 

EDUPAGE a lekciami pridelenými cez portál bezkriedy.sk. 

Počas dňa sv. 

Mikuláša anjel a čert  

nezabudli pozdraviť 

ani našich žiakov, 

ktorí sa vzdelávali 

dištančne formou. 

Svojou prítomnosťou 

oživili online hodinu 

ruského jazyka, a 

popriali žiakom 

krásne sviatky. 

 

 

Žiacka školská rada  

 

Žiacka školská rada ako reprezentatívny orgán žiakov Základnej školy v Heľpe funguje od 

školského roka 2009/2010. Od samotných začiatkov bola Žiacka školská rada koncipovaná 

ako orgán reprezentujúci, stmeľujúci, 

podporujúci. Zároveň však ako orgán 

fungujúci na základných princípoch 

demokracie rešpektujúci zákonitosti 

spoločnosti pre rozvoj, ktorej bol zriadený. 

Spoločne teda školským rokom 2020/2021 

vstupujeme do jedenásteho roka existencie 

reprezentatívneho spolku žiakov našej školy, 

ktorého ciele a motivácie v sebe nesú hneď 

niekoľko odkazov, ktorými sú predovšetkým: 



• Spolupráca v zmysle demokratických pravidiel, etických noriem, základných 

ľudských práv a slobôd a práv dieťaťa. 

• Vytváranie vhodných podmienok pre slobodný rozvoj všetkých žiakov bez rozdielu.  

• Uplatňovanie vhodných a dostupných foriem a metód pri vytváraní priaznivého, 

priateľského, tvorivého, férového a otvoreného prostredia, v ktorom sa všetci žiaci 

našej školy budú cítiť prijatí a akceptovaní.  

• Reprezentácia žiakov a komunikácia s vedením školy, pedagogickými 

a nepedagogickými zamestnancami pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho 

procesu našej školy.   

• Zohľadňovanie, presadzovanie záujmov,  prednášanie potrieb a názorov žiakov našej 

základnej školy.  

• Spolupráca s koordinátormi, poradnými orgánmi školy, dobrovoľníckymi 

organizáciami v procese skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu našej školy.  

• Vytváranie hodnôt, určovanie trendov, korigovanie smerovania kolektívneho 

zmýšľania žiakov školy k pozitívnym cieľom a výsledkom. 

• Podporovať nastavenie pozitívnych vzorov a názorov spoločnosti medzi žiakmi našej 

školy.  

• Napomáhať pri riešení ročníkových a medziročníkových konfliktov, sporov, viesť 

svojich rovesníkov v triedach k neagresívnym formám riešenia takýchto problémov.  

• Dbať na prevenciu a predovšetkým zvýšenú citlivosť pri riešení otázok šikany, cyber-

bullyingu, drogových, alkoholových či hráčskych závislostí, neznášanlivosti, 

xenofóbnych  alebo diskriminačných prejavoch.   

• Vytvárať kultúrne, vzdelávacie, osvetové  a športové aktivity na pôde školy, ktoré by 

boli prínosom pre výchovno-vzdelávací proces našej školy. 

 

V školskom roku 2020/2021 bude žiacka školská rada fungovať v nasledovnom zložení: 

Koordinátor žiackej školskej rady:   Bc. František Latinák  

Predseda žiackej školskej rady:                          Henrieta Mihňáková 9.A 

Podpredseda žiackej školskej rady:   Adriana Franková 9.A 

Zapisovateľ žiackej školskej rady:    Katarína Babeľová 9.A 



Eventová a kultúrna komisia:                                     Katarína Babeľová 9.A, Adriana  

                                                                                               Franková 9.A, Peter Sirota 9.A 

Marketingová a komunikačná komisia: Šimon Nosko 6.B, Henrieta Mihňáková 9.A,  

                                                                       Peter Sirota 9.A 

Športová komisia:           Daniel Martinec 5.A, Matej Mihňák 7.A, Mário Rusnák 9.A 

Environmentálna a zberová komisia:          Filip Lilko 4.A, Adrian Pribylina 4.A, Lucia  

                                                                               Škvarková 6.B 

Bodovacia komisia:             Martina Roľková 5.A, Michal Turčin 6.A, Jerguš Bošeľa 7.A 

Redakčná komisia:                                      Sára Giničová 8.A, Karolína Oravkinová 8.A 

Výtvarná a umelecká komisia:             Sára Giničová 8.A, Karolína Oravkinová 8.A 

 

 

Aktivity žiackej školskej rady 

Jesenná výzdoba školy - súťaž (Október)  

Akcia ŽŠR v réžii najstarších 

žiakov školy - deviatakov - 

bola vyhodnotená počas 

mesiaca október. Na prvom 

stupni získala prvé miesto 4.A 

trieda, na druhom stupni prvé 

miesto získali 7.A a 8.A trieda. 

Druhé miesto si 

podelili 5.A a 6.A trieda, na 

treťom mieste sa umiestnila 

usporiadateľská 9.A trieda.  



Zástupcovia ŽŠR z 9.A triedy - Peter Sirota, 

Adriana Franková, Katka Babeľová, Henrieta 

Mihňáková spoločne so žiačkou Justínou 

Ďuricovou - vyhodnocovali výzdobu každej 

zúčastnenej triedy veľmi zodpovedne, za čo im 

patrí veľká vďaka.   

 

 

 

 

 

Žiacka školská rada podporila peknú myšlienku: 

Koľko lásky sa vojde do krabice od topánok?  

Reprezentanti Žiackej školskej rady 

a niektorí žiaci 9. ročníka sa 

rozhodli, že sa zapoja do peknej 

iniciatívy Koľko lásky sa vojde do 

krabice od topánok? Každý sám za 

seba sa teda podujal naplniť 

krabicu od topánok dobrotami, 

upomienkovými predmetmi, milými maličkosťami, ktoré potešia tých najzraniteľnejších - 

starých ľudí, ktorí sú klientami domovov sociálnych služieb, či domovov dôchodcov. Do 

tvorby balíčkov sa zapojili Sára Giničová, Karolína Oravkinová z 8.A, Katka Babeľová, 

Adriana Franková, Henrieta Mihňáková, Maroš Jánošík, Peter Sirota a Daniel Sroka z 9.A. 

Tieto balíčky boli zozbierané a jednotne doladené koordinátorom ŽŠR a budú spoločne s 

myšlienkou solidarity, spolupatričnosti a pokoja šírené medzi tých, na ktorých si málokedy 

niekto spomenie. My sme to však  v tomto predvianočnom čase urobili a sme tomu veľmi 

radi. 

 

 



Nezabudnite, že na našej škole aj naďalej funguje schránka: 

 

UCHO, KTORÉ ŤA STÁLE POČUJE. 

O svojich ťažkostiach nás môžeš informovať písomne a 

lístok môžeš vhodiť do našej školskej schránky „UCHA!, 

ktoré je tu preto, aby si vypočulo všetky problémy žiakov. 

A nie len vypočulo, ale aby týmto žiakom pomohlo. Ak 

však nechceš využiť našu schránku, môžeš riešiť problém 

osobne:  

1. so svojím triednym učiteľom,  

2. s výchovnou poradkyňou a  koordinátorkou prevencie, ktorou je Mgr. Mária Fiľová pre 

2.stupeň a Mgr. Mária Bošeľová koordinátorka prevencie pre 1.stupeň. 

 

 

Nezabudni :  

1. zmysluplne využívaj svoj voľný 

čas, venuj sa záľubám,  

2. zdôver sa s problémom, ktorý ťa 

trápi a ktorý nevieš vyriešiť,  

3. neboj sa hovoriť aj o 

nepríjemných veciach,  

4. netoleruj šikanovanie v žiadnej 

podobe,  

5. odmietni každú drogu.  

 

 

Zelená škola a environmentálna výchova v ZŠ Heľpa 

 

Už niekoľko rokov sa v našej škole vyučuje predmet environmentálna výchova. Venujeme sa 

rôznym ekologickým problémom, uprednostňujeme priame pozorovanie prírody, 

uskutočňujeme krátkodobé aj dlhodobé pozorovanie rastlín a živočíchov. Zveľaďujeme životné 

prostredie aktívnou pracovnou činnosťou žiakov. Priama účasť žiakov na riešení problémov je 

najlepším predpokladom utvorenia ich ochranárskych postojov. 



V edukačnom procese realizujeme aj schválené projekty, o ktorých pravidelne informujeme na 

webovej stránke školy. Veľmi intenzívne sa venujeme aj zveľaďovaniu našej ekotriedy. Práve 

tá sa stala motiváciou na opätovné zapojenie sa do projektu Zelená škola. Je to 

environmentálno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne 

školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Žiaci v spolupráci s učiteľmi a rodičmi riešia na 

základe plánu schváleného organizáciou Živica reálne potreby svojej školy a okolia, čím 

pomáhajú k pozitívnej a trvalo udržateľnej zmene. 

Výchova k ochrane životného prostredia vedie žiakov aj k úspore materiálov, energie a k 

šetrnému zaobchádzaniu so školskými potrebami. Realizáciou popísaných projektov chceme 

viesť žiakov k uvedomeniu si, že ich terajší vzťah k životnému prostrediu ovplyvní kvalitu 

života každého z nich i ďalšie generácie v budúcnosti.  

 

ZŠ Heľpa znova získala medzinárodný certifikát  „Zelená škola“ 

Základná škola Heľpa sa zapojila do projektu  Centra 

environmentálnej a etickej výchovy Živica a Špirála, 

čím opäť nadobudla medzinárodný certifikát  „Zelená 

škola“.  Certifikát bol udelený v prioritnej téme 

Potraviny a platí pre obdobie september 2020 až 

august 2022.  Škola získala certifikát za úspešnú 

realizáciu medzinárodnej metodiky „7 krokov“ 

a environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými 

aktivitami školskej komunity. Do projektu Zelená 

škola boli zapojení žiaci, pedagogickí 

a nepedagogickí zamestnanci školy, rodičia, poslanci 

OZ Heľpa a Obec Heľpa. Všetkým zúčastneným patrí 

vďaka za ich ochotu a ústretovosť. 



ENVIROPROJEKT 2020 

ENVIROPROJEKT 2020 bol vyhlásený ministerstvom 

školstva už koncom minulého školského roka. Naša 

škola sa opäť úspešne zapojila do tejto výzvy 

s projektom pod názvom: „ Tajomstvá nízkotatranských 

podhorských lúk“. Cieľom projektu na štyri roky je 

preskúmať a zdokumentovať druhovú biodiverzitu na 

podhorských nízkotatranských lúkach v areáli Základnej 

školy Heľpa, spoznať rastlinných a živočíšnych 

"obyvateľov" týchto lúk a zdokumentovať ich 

prostredníctvom fotografií a herbárových položiek. 

Osobitnú pozornosť sme a budeme venovať liečivým 

a medonosným rastlinám a životu včely medonosnej. Našim zámerom je aj odstrániť z lúk 

produkty, ktoré na ňu hodili ruky nezodpovedných, preto ako prevenciu sme vytvorili 

a umiestnime do ekotriedy  v blízkosti skúmaných lúk „počítadlo lúčnej múdrosti“, na ktorom 

sa malí i veľkí dozvedia ako dlho sa rozkladá 

odhodená žuvačka, rozbitý sklený pohár, kelímok 

od jogurtu, nepotrebné tričko... Na počítadle sú aj 

identifikované lúčne rastliny a živočíchy. Prieskum 

a všetky aktivity budeme každoročne opakovať 

a porovnávať zistené skutočnosti. V rámci projektu 

sme získali 2000,00 Eur, z čoho 1900,00 Eur 

z ministerstva školstva a 100,00 Eur od 

zriaďovateľa, ako spolufinancovateľa 

projektu. Škola nadobudla: fotoaparát, múdre lúčne počítadlo, laminátovač s príslušnými 

fóliami, odbornú literatúru, medonosné rastliny, ktoré už boli vysadené v ekotriede, 

kancelárske potreby, motýlie farmy - 5 kusov. Motýle sa podarilo žiakom „vychovať“ 

a vypustiť na priľahlé lúky ešte pred prechodom na dištančnú formu vyučovania.  Ide o trvalo 

udržateľný projekt, preto škola bude v napĺňaní jeho cieľov pokračovať.   

 

Kolégium Zelenej školy, ZŠ Heľpa 

 



SPOVEDNÍK 

 

S pánom učiteľom Bc. Františkom Latinákom   

BODKA tentokrát zaklopala na dvere triedneho učiteľa 8.A triedy. 

Redaktorky s ním pre Vás pripravili prvý „bodkový“ rozhovor. 

 

1.Ešte stále v nás 

doznievajú spomienky na 

prázdniny. Môžete nám 

prezradiť ako ste prežili 

prázdniny vy? 

Pestro. Nakoľko nám 

korona vírus skomplikoval 

cestovanie po svete, 

rozhodol som sa tráviť čas 

len doma a v okolí – aj 

kvôli sebe, a iným – 

nevystavovať sa riziku nákazy, pokiaľ je to možné. Veľa som čítal, trávil čas v prírode, behal, 

spolu s kamarátmi sme mali pár turistických výletov na kopce v okolí Heľpy. No a taká 

menšia zaujímavosť – značné množstvo času som strávil v kuchyni, kde sa dokážem naozaj 

zrelaxovať.   

2.Vždy ste chceli byť učiteľom? 

Ako dieťa som mal veľa predstáv o tom, čím budem, keď vyrastiem. A musím priznať, že 

medzi nimi bol aj učiteľ. Hoci tu – v našej škole zatiaľ „len hosťujem“, rýchlo som si zvykol 

na túto prácu, povinnosti, ktoré z nej vplývajú, no najmä na žiakov a mojich skvelých 

kolegov. Či aj naďalej učiteľom budem, je vo hviezdach.   

3.Prečo ste sa rozhodli pre učiteľské povolanie?  

Nie je tak veľa povolaní, ktoré dokážu človeka napĺňať, učiteľstvo ním, ale podľa mňa je. 

Prišla ponuka a ja som sa rozhodol to skúsiť, pretože som si vždy myslel, že toto povolanie je 

naozaj skôr poslaním, než bežným pracovným miestom. Najviac si však na tom celom vážim 

možnosť byť súčasťou procesu formovania nových osobností, ktoré zo žiakov vyrastajú, 



odovzdávať ďalším generáciám niečo, čo predali moji učitelia kedysi mne. No a navyše je to 

práca, v ktorej stereotyp rozhodne nehrozí – som dynamický typ človeka, takže mi to 

vyhovuje.      

4.Tešili ste sa na svoju ,,prvú“ triedu? Mali ste nejaké očakávania?  

Vzhľadom na okolnosti môjho príchodu som nemal nijaké očakávania a ani som sa tešiť 

nestihol (smiech)! V prvom momente som bol trošku prekvapený, no zároveň aj poctený, že 

mi v našej škole natoľko verili a zverili do mojich rúk 7.A triedu. Rýchlo som však zistil, že 

strach ani obavy nie sú potrebné, pretože (teraz už ôsmaci) sú vskutku perfektní.   

5. Čo tréma – podarilo sa vám ju prekonať rýchlo, alebo ste trému vôbec nemali?  

V prvých dňoch som predstupoval pred žiakov troška nervózny, ale veľká tréma sa, našťastie, 

nekonala. Skôr som cítil pocit zodpovednosti za môj diel práce pred žiakmi, mám totiž 

tendencie k perfekcionizmu, čo je niekedy dobré, ale dosť si tým komplikujem život (smiech).   

6.Akým ste boli žiakom? Ako si spomínate na svoje školské časy? 

Žiakom som bol, verím, dobrým. Bavili ma jazyky, dejepis, občianska náuka, trápil som sa 

s matematikou (smiech). Učitelia ma mali prevažne radi, nakoľko som bol akčný už ako žiak 

– na základnej aj strednej škole som mal šťastie na triedne kolektívy a triedne pani učiteľky, 

takže som bol takpovediac všade, kde sa niečo zomlelo. Školský časopis, školská rada, 

krúžky, predstavenia, akadémie, školské akcie, základná umelecká škola – skrátka bolo ma 

plno.  

7.Uvítali by ste nejaké zmeny na škole? 

Myslím, že čo sa týka vybavenosti, môže byť naša škola príkladom pre mnohé iné v kraji. 

Vidím však potenciál na zmeny v prístupe k povinnostiam, životu ako takému, u niektorých 

našich žiakov. Je úplne v poriadku mať sny, ambície, vízie, snahu – dnešným mladým ľuďom 

akoby troška chýbali, čo je podľa mňa veľká škoda. Máme tu veľa šikovných, talentovaných 

mladých ľudí, ktorí sa však boja prejaviť. Verím, že sa táto zmena, ktorej uskutočnenie si 

naozaj prajem, podarí.   

 

 

 



Čo všetko sme v tomto polroku stihli... 

 

Európsky deň jazykov 2020 

Ahoj!, Hello!, Hola!, Здравствуй! Nielen tieto pozdravy sa  

ozývali našou školou. Spoločne sme si pripomenuli Európsky 

deň jazykov, ktorý pripadá na 26.september a jeho hlavným 

cieľom je nielen poukázať na jazykovú, ale aj kultúrnu 

rozmanitosť národov a krajín naprieč celou Európou. Naši 

šikovní vyučujúci jazykov pripravili zaujímavé interaktívne 

workshopy zamerané na jazykové a kultúrne reálie vybraných krajín – Španielska, Ruska, 

Anglicka a Slovenska. Žiaci si 

na jednotlivých stanovištiach 

utvrdili jazykové znalosti, 

spoznali pestrosť, ktorú dané 

krajiny ponúkajú, hravou 

formou sa dozvedeli niečo 

nové a taktiež sa aj zabavili. 

Ďakujeme všetkým žiakom, 

ktorí nám pomáhali pri realizácii tohto dňa. Veríme, že sa pri podobnej akcii stretneme aj 

v budúcom školskom roku!  

 

Európsky (nielen jeden) týždeň mobility: Do školy na bicykli! 

V tomto školskom roku sme sa opäť rozhodli podporiť 

Európsky týždeň mobility a zároveň zapojiť sa do 

iniciatívy Do školy na bicykli – nerobme z našich detí 

autoholikov! Naši žiaci ráno čo ráno, ak im to počasie 

dovolí, vysadnú na svoje bicykle, vybehnú na kolobežky 

a urobia niečo pre seba a pre svoje zdravie. Spoločne 

s niektorými žiakmi 8. a 9. ročníka sme natočili aj krátke video zachytávajúce našich 

aktívnych žiakov, ktoré si môžete pozrieť na stránke školy.  

 



Deň jablka - Deň pôvodných odrôd jabĺk 

Je to malé, guľaté, červeno-zelené, chutné a veeeeľmi 

zdravé. Čo je to? No predsa jabĺčko! 21.októbra 

sme  si spoločne pochutnali na najobľúbenejšom 

ovocí vôbec. Bol totiž Deň pôvodných odrôd jabĺk, 

inak známy aj ako Deň jablka. Naši žiaci desiatovali 

jabĺčka alebo zdravé pochutiny z jabĺk. 

O jeho výhodách pre náš organizmus niet pochýb. 

Pomoc pri nachladnutí, kašli, chrípke, rýchlom liečení rán či popálenín, to sú neoceniteľné 

služby vitamínu C, na ktorý sú jablká tiež veľmi bohaté. Jablko priaznivo vplýva na nervový 

systém a je vhodné aj proti nespavosti, má silné aromatické látky, vyvoláva upokojujúce 

reakcie v organizme, čo následne znižuje krvný tlak a ochraňuje pred infarktom vznikajúcim z 

úzkosti. A to sú len niektoré z mnohých dôkazov, že niečo také malé, môže byť naozaj 

prospešné pre naše telo! 

 

ONLINE diskusia: #CyberBullying - globálny problém dneška? 

 

 

 

Vedeli ste, že každý tretí mladý 

človek vo veku 10 - 17 rokov sa 

už stal obeťou kyberšikany? 

Každý druhý zasa prišiel s týmto 

nepríjemným následkom 

komunikačnej doby do styku. Koordinátori globálnej problematiky Mgr. Petra Macuľová  a 

Bc. František Latinák pripravili pre žiakov z 2. stupňa našej školy ONLINE diskusiu počas, 

ktorej sa s viac ako dvadsiatkou žiakov rozprávali o rastúcom probléme šikany a jej 



formách šírenia prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Touto aktivitou 

podporili celonárodný projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré v 

týchto mesiacoch rozbehlo inciatívy Detstvo bez násilia a Odpíšme ti zamerané na 

predchádzanie problémom kyberšikany. Nakoľko žijeme v uponáhľanej dobe poznačenej 

každodenným prepájaním sveta a jeho globalizačnými javmi, je nutné si uvedomiť, že táto 

realita so sebou prináša aj riziká a hrozby, ktoré striehnu na všetkých nás, no najmä na 

mladých ľudí. Teší nás, že žiaci našej školy sú si týchto nástrah vedomí a aj napriek 

netypickej forme diskusie si ju našli a predostreli svoje názory, postrehy a venovali svoj čas 

rozšíreniu obzorov.  

 

Školské kolo olympiády z anglického jazyka pozná víťazov 

V dňoch od 13. do 17. decembra sa v našej škole uskutočnilo školské 

kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a 

aj napriek neštandardnej situácii sa olympiády zúčastnilo veľa 

šikovných angličtinárov. 

Tí si svoje vedomosti najprv zmerali vo všeobecnom teste, v ktorom sa dôraz kládol 

na správne pochopenie textu, nájdenie vyžadovaných informácií, gramatické javy a praktické 

slovné reálie jazyka. Následne si žiaci overili svoje komunikačné schopnosti prostredníctvom 

video rozhovoru, počas ktorého simulovali role-play na danú tému, potom vo vyhradenom 

časovom limite odpovedali z jednej zo siedmich tém mapujúcich oblasti bežného života. V 

tejto časti olympiády sa preukázala najmä schopnosť pragmaticky využívať naučené 

vedomosti a komunikovať v cudzom jazyku, ktorá našim žiakom naozaj nechýba. 

Popredné priečky nakoniec obsadili: 

 

Kategória 1A (žiaci 5. - 7. ročníka)           Kategória 1B (žiaci 8. - 9. ročníka) 

1.miesto: Veronika Sabolová 7.A                 1.miesto: Rebeka Blažečková 8.A 

2.miesto: Martin Sabol 5.A                           2.miesto: Justína Ďuricová 9.A 

3.miesto: Martin Pribylina 6.A                     3.miesto: Filip Rejdovian 9.A 

 

 



ONLINE diskusia: Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu  

 

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu pripadá na 27. január. Vyhlásilo ho Valné 

zhromaždenie OSN 1. novembra 2005 na 42. plenárnom zasadaní. Tento deň má pripomínať 

utrpenie šesť miliónov židovských obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny. Dátum 

určilo VZ OSN zámerne, keďže 27. januára 1945 Červená 

armáda oslobodila nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-

Birkenau (Osvienčim-Brzezinka). Aj v našej škole sme pripravili Online diskusiu pre žiakov 

2.stupňa počas, ktorej sa s viac ako 

dvadsiatkou žiakov rozprávali 

o holokauste vyučujúci Mgr. Petra 

Macuľová , Bc. František Latinák, 

Mgr. Andrea Lilková. 

Cieľom  diskusie bolo priblížiť život 

Židov na území Slovenska a pomôcť 

nadobudnúť základné vedomosti 

o židovskej komunite so zreteľom na obdobie holokaustu.  Efektivita diskusie bola závislá aj 

na tom ako sa podarilo skĺbiť jednotlivé témy z rôznych predmetov, aby bola zachovaná 

logická súvislosť. V tomto prípade medzipredmetové vzťahy občianska výchova, dejepis, 

etická výchova. Diskusiou sme u žiakov chceli vyvrátiť rôzne tvrdenia o existencii 

holokaustu. Pretože v dnešnom svete je holokaust často terčom spochybňovania.  Veď ešte 

stále existujú ľudia aj v našej politike, ktorí 

spochybňujú, či sa holokaust na Slovensku 

stal. Človek by nemal zabúdať! Téma 

holokaustu je stále živá. Je evidentne 

nevyhnutné neustále informovať súčasné 

i budúce generácie mladých ľudí 

o zločinoch proti ľudskosti. Veríme, že 

diskusia priniesla žiakom nielen nové 

poznatky, ale aj možno nový pohľad na svet a snahu zabrániť tomu, aby sa niečo podobné už 

v histórii ľudstva nikdy neopakovalo. Teší nás, že žiaci našej školy vedia dostatok informácii 

o Holokauste a aj napriek netypickej forme diskusie  predostreli svoje názory, postrehy a 

venovali svoj čas rozšíreniu obzorov.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/27._janu%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/Valn%C3%A9_zhroma%C5%BEdenie_OSN
https://sk.wikipedia.org/wiki/Valn%C3%A9_zhroma%C5%BEdenie_OSN
https://sk.wikipedia.org/wiki/1._november
https://sk.wikipedia.org/wiki/2005
https://sk.wikipedia.org/wiki/Holokaust
https://sk.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_svetov%C3%A1_vojna
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%A1_arm%C3%A1da
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%A1_arm%C3%A1da
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nacizmus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Auschwitz-Birkenau
https://sk.wikipedia.org/wiki/Auschwitz-Birkenau


Podarili sa nám zapojiť aj do súťaži a umiestniť sa na vynikajúcich 

miestach. 

 

2. miesto v celoslovenskej súťaži "Cesty za poznaním 

minulosti" 

 

Vyhodnotenie 12. ročníka celoslovenskej literárnej a výtvarnej 

súťaže vyhlásenej pri príležitosti 76. výročia Slovenského 

národného povstania a 75. výročia ukončenia 2. svetovej 

vojny  určenej  pre žiakov základných škôl, stredných škôl, 

ZUŠ, škôl s umeleckým zameraním a špeciálnych škôl prebehlo 

netradične. Aj napriek pandemickej situácii bol tento ročník jeden z najsilnejších a najviac 

vyrovnaných. Do literárnej časti súťaže bolo zaslaných 106 prác, ktoré obsahovali prozaické 

diela aj poéziu. 

Práce boli hodnotené v Múzeu SNP v dňoch od 22. a 23. 9. 2020 odbornou literárnou porotou, 

ktorá pozostávala z pedagógov a odborných členov poroty. Poslaním súťaže bolo podporiť 

kreativitu detí a mládeže tak, aby pretransformovali svoje pocity, sny, túžby do výtvarnej 

a literárnej podoby. Súťaž prispieva k vyhľadávaniu talentov z oblasti literárnej a výtvarnej 

tvorby. Zároveň vytvára podmienky prezentácie vlastnej tvorby priamo v Múzeu SNP a to 

formou výstavy najlepších ocenených prác. Taktiež prehlbuje pozitívny vzťah mladej 

generácie k národným dejinám. 

Záštitu nad touto súťažou prevzala prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová. 

Do tejto celoštátnej súťaže sa zapojila aj naša základná škola, kde sa nám v literárnej oblasti 

podarilo umiestniť na vynikajúcom 2. mieste, ktoré nám vybojovala: Rebeka Blažečková z 

8.A triedy, s témou literárnej práce „Moje najkrajšie miesto na svete“. 

 

Opäť 1. miesto na Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry! 

Tento školský rok sa konal už 13. ročník Olympiády zo 

slovenského jazyka a literatúry, do ktorej sa zapojila aj naša 

základná škola. Aj keď realizácia vzhľadom na protipandemické 

opatrenia bola náročná, zvládli sme to. Okresné kolo olympiády 



zo slovenského jazyka a literatúry, kategória C sa konalo 27. 11. 2020 trochu netradične, 

formou on-line. 

Zúčastnili sa ho víťazi školských kôl okresu Brezno.  Našu školu reprezentovala žiačka 8.A 

triedy, Rebeka Blažečková. 

Rebeka získala úžasné 1. miesto a postup do krajského kola, ktoré sa bude konať 12.2.2021. 

Zároveň bola spomedzi všetkých súťažiacich z iných škôl jedinou úspešnou riešiteľkou 

Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. 

Rebeke gratulujeme a držíme palce na krajskom kole! 

 

Moje Horehronie - vyhodnotenie výtvarnej súťaže 

Miestny odbor a Oblastné pracovisko Matice slovenskej v Brezne s Inštitútom vzdelávania 

Matice slovenskej n. o. a finančnou podporou mesta 

Brezna vyhlásilo výtvarnú súťaž – MOJE 

HOREHRONIE pre deti základných škôl a 

základných umeleckých škôl v okrese Brezno pri 

príležitosti nedožitých 100. narodenín breznianskej 

rodáčky, akademickej maliarky Zlatice Balažovjech-Klincovej. 

Do súťaže sa aj napriek situácii na Slovensku v súvislosti s pandémiou COVID-19 zapojila aj 

naša škola. 

V kategórii I . 1. - 4. roč. ZŠ, ďakovný list za účasť v súťaží získala Andrea Babeľová, 

žiačka 3.A triedy. 

V kategória II. 5. - 9. roč. ZŠ sa nám darilo veľmi dobre a žiaci našej školy obsadili všetky 

miesta:  

1.miesto: Natália Poprovská, žiačka 7.A triedy. 

2.miesto: Karolína Oravkinová, žiačka 8.A triedy. 

3.miesto: Veronika Sabolová, žiačka 7.A triedy. 

 

Ďakovný list za účasť v súťaží získal aj Jakub Koreň, žiak 8.A triedy. 

 

 



Zasmejme sa! 

Američanka v Benátkach: 

- To je hrozné, v meste je povodeň a oni si ešte k tomu v tých gondolách pospevujú. 

Idú škôlkari do zoologickej a vidia tam zebru. Pani učiteľka sa pýta aké je to zviera a povie 

im iba 3 prvé písmenká: z e b. 

A malý Jarko sa prihlási a povie: 

- Žeby lev? 

Syn pračloveka donesie zo školy vysvedčenie. Otec ho číta a hovorí: 

- To, že si prepadol z lovu, to chápem, veď si malý. Ale to, že si prepadol z dejepisu, ktorý má 

dve strany, to je hanba. 

 Predstav si mama, náš učiteľ ešte nikdy nevidel koňa! 

- Ako je to možné? 

- Ja som na výtvarnej nakreslil koňa a on nevedel, čo to je! 

 

Zo života učiteľov počas dištančnej výučby 

,, ...a čo budem mať na polroku, 

keď mám teraz priemer 3, a 

keď neodovzdám labák tak 

dostanem 5?" 

 

,,Dobrý večer, p. učiteľka, 

posielam Vám úlohu, lebo mne 

sa nedá pripojiť na online 

hodinu...“  

( online hodinu sme nemali) 

 

,,Dobrý deň pán učiteľ, 

prepáčte, ale dnes vám 



nestihnem poslať úlohu lebo sme na chate a nemám  

tu zošit pošlem vám ju zajtra po hodine...“ 

Dôvod nevypracovania online testu, ktorý mala extra pridelený po vzájomnej dohode 

ohľadom presného  dňa a času: ,, prepáčte, ale nemala som na to čas...“ 

 

Žiak napísal: ,, nestihnem 

poslať domácu úlohu, lebo 

idem na prechádzku so 

psom.“ 

Žiak napísal: ,, zaspal som 

na on-line hodinu“ 

(podotýkam online hodina 

bola o 10.00 hod.) 

Žiačka napísala: ,,prepáčte, 

že som sa nepripojila na 

online hodinu zaspali sme 

všetci.“  

(čas 16.23) 

 

Žiak: (čas  10.35),, už 

skončila online hodina?, škoda“  ( online hodina bola o 9.00 hod.) 

Žiak napísal: ,, prepáčte, že som v decembri neposielal úlohy, ale nechcelo sa mi... pošlite mi 

ich ešte raz, vyplním ich.....“ 

Žiak napísal: ,,prepáčte, že som nebol na hodine, mal som povinnosti"...  

,,So sestrou vám nestíhame posielať úlohy, lebo pomáhame rodičom." 

,,Nemohol som písať písomku (piatok 12:00), pretože som išiel na ryby. Nebudem predsa 

čakať celý deň na písomku..." 

,,Nemohla som byť na vyučovaní, lebo moja mama mala voľno, tak sme išli na výlet.“ 



Po dištančnej výučbe by sa možno potešili niektorí aj takémuto vysvedčeniu       

 

 

Niečo na precvičenie mozgových závitov       

 

 



Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021 

 

Prázdniny 
Posledný deň 

vyučovania pred 

začiatkom prázdnin 

Termín prázdnin 
Začiatok 

vyučovania po 

prázdninách 

 

Jarné 

Banskobystrický kraj, 

Žilinský kraj, 

Trenčiansky kraj  

 

12. február 2021 

(piatok) 

15. február – 

19. február 2021 

22. február 2021 

(pondelok) 

Košický kraj, 
Prešovský kraj 

19. február 2021 

(piatok) 

22. február – 

26. február 2021 

1. marec 2021 

(pondelok) Bratislavský kraj, 
Nitriansky kraj 
Trnavský kraj 

26. február 2021 

(piatok) 

1. marec – 

5. marec 2021 

8. marec 2021 

(pondelok) 

veľkonočné 
31. marec 2021 

(streda) 

1. apríl –  

6. apríl 2021 

7. apríl 2021 

(streda) 

Letné 
30. jún 2021 

(streda) 

1. júl – 

31. august 2021 

2. september 2021 

(štvrtok) 

 

Redakčná rada  Bodky: 

                                                                                                                    

 


